Veri sayfası

HP PageWide Parlak Broşür Kağıdı
(Z7S68A, Z7S67A)

Pazarlama departmanı yöneticileri veya tedarik personeli gibi HP PageWide yazıcı kullanıcıları
için idealdir.
Parlak beyaz dayanıklı broşür kağıdı sayesinde yazıcınızı kullanarak pazara açılın. HP PageWide
yazıcılar için özel olarak geliştirilen kağıtlarla profesyonel kalitede el ilanı, bildiri ve broşürler üretin.

Tüm projeler için profesyonel dayanıklı kalite

Her iki tarafında da profesyonel bir görünüme ve hisse sahip çift taraflı broşür, el ilanı ve bildirileri ofisinizde kolayca basın.
Tüm baskı işlerinize uygun bu kağıt ile broşürler, el ilanları, bildiriler ve daha fazlasını hazırlayın.

Pazarlama materyallerini şirkette basmak kolaylaştı

İşletmenizin öne çıkmasını sağlayan beyaz renkli parlak broşür kağıdıyla canlı resimlere ve net metinlere sahip profesyonel kaliteli sonuçlar üretin.
Parlak son işlemle projelerinizde renkleri daha parlak hale getirin ve canlı resimler oluşturun.

Optimum performans için birlikte tasarlandı

HP PageWide için özel olarak üretilen kağıtlar sayesinde yazıcınızdan daha fazlasını elde edin. Parlak kaplamaya sahip bu dayanıklı kağıt inanılmaz yüksek
hızlarda sorunsuz bir baskı deneyimi için tasarlanmıştır.
HP'nin FSC® sertifikalı1 ev ve ofis kağıtlarını tercih ederek ormanların korunmasına yardımcı olun.

1

Forest Stewardship Council® (FSC®) Lisans Kodu FSC®-C017543.
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Uyumluluk bildirimi
HP PageWide yazıcılar

Ürün Özellikleri
P/N

Z7S68A

Z7S67A

Tanım

HP PageWide Parlak Broşür Kağıdı-100 yaprak/A3/297 x 420 mm

HP PageWide Parlak Broşür Kağıdı-200 yaprak/A4/210 x 297 mm

Ortam boyutu

297 x 420 mm

210 x 297 mm

Ortam ağırlığı

160 g/m²

160 g/m²

Son

Parlak

Parlak

Yaprak sayısı

100

200

Kutu içindekiler

100 yaprak 297 x 420 mm kağıt

200 yaprak 210 x 297 mm kağıt

Ürün paketi boyutu (ek paket)

430 x 307,09 x 34,04 mm

302 x 216,15 x 35,81 mm

Ağırlık

2,4 kg

2,09 kg

UPC Kodu

190780901915

190780901908

Garanti
90 günlük garanti, hasarlı ürün, imalatçı tarafından değiştirilir
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