Ficha técnica

Papel para brochuras HP PageWide brilhante
(Z7S68A, Z7S67A)

Ideal para utilizadores de impressoras HP PageWide, tais como administradores de
departamentos de marketing ou departamentos de contratação de entidades para empresas.
Transforme a sua impressora na sua primeira escolha para materiais de marketing ao utilizar papel
para brochuras pesado em branco brilhante. Imprima folhetos, prospetos e brochuras com qualidade
profissional ao utilizar o papel especificamente criado para as impressoras HP PageWide.

Papel pesado com qualidade profissional para todos os seus projetos

Imprima facilmente brochuras, folhetos e prospetos em frente e verso, com um aspecto profissional de ambos os lados, diretamente no seu escritório.
Crie brochuras, folhetos, prospetos e muito mais com este papel perfeito para todos os seus projetos de impressão.

A impressão de materiais de marketing simplificada

Ofereça qualidade profissional com imagens vivas e texto nítido em papel para brochuras brilhante e branco vívido que faz a sua empresa destacar-se da
concorrência.
Adicione cores e imagens vivas aos seus projetos com este acabamento brilhante.

Concebidos em conjunto para um melhor desempenho

Tire o máximo partido da sua impressora com o papel especialmente concebido para impressoras HP PageWide. Este papel resistente e com um
revestimento brilhante foi concebido para impressões a velocidades extremamente rápidas.
Zele pelas florestas ao optar por papéis HP com certificação FSC®1 para a sua residência e o seu escritório.

1

Código de Licença FSC®-C017543 do Forest Stewardship Council® (FSC®).
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Declaração de Compatibilidade
Impressoras HP PageWide

Especificações do produto
P/N

Z7S68A

Z7S67A

Descrição

Papel para brochuras HP PageWide brilhante - 100
folhas/A3/297 x 420 mm

Papel para brochuras HP PageWide brilhante - 200
folhas/A4/210 x 297 mm

Tamanho dos suportes

297 x 420 mm

210 x 297 mm

Peso do suporte

160 g/m²

160 g/m²

Acabamento

Lustroso

Lustroso

Número de folhas

100

200

Conteúdo da embalagem

100 folhas de papel de 297 x 420 mm

200 folhas de papel de 210 x 297 mm

Dimensões da embalagem do produto
(pacote)

430 x 307,09 x 34,04 mm

302 x 216,15 x 35,81 mm

Peso

2,4 kg

2,09 kg

Código UPC

190780901915

190780901908

Garantia
Garantia de 90 dias, substituição pelo fabricante em caso de defeito

Para obter mais informação acerca dos Consumíveis HP, visite http://www.hp.com
O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a
alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses
produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da
HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas no presente documento.
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