Dataark

HP Sprocket Plus fotopapir – 20 ark med klebrig bakside
(5,8 x 8,7 cm)
(2LY72A)

Ideelt for utskrift og deling av større øyeblikksbilder ved hjelp av HP Sprocket Plus.
Gjør om dine gyldne øyeblikk til fargerike øyeblikksbilder eller klistremerker på 5,8 x 8,7 cm som ikke
smitter av, bare for HP Sprocket Plus.
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Skriv ut øyeblikksbilder med HP Sprocket Plus

Lastes enkelt inn i HP Sprocket Plus for øyeblikksbilder på 5,8 x 8,7 cm, i praksis når som helst og hvor som helst.2
Øyeblikksutskrifter, bare for HP Sprocket Plus.2 Ikke kompatibel med HP Sprocket 2-i-1.

Klistremerker du kan skrive ut

Baksiden du drar av og limer på, gjør favorittbildene dine om til morsomme klistremerker.
Trekk av baksiden og heng klistremerker med de beste minnene der du vil.

Strålende farger, holdbare utskrifter

Disse glansede og fargerike bildene er vann- og rivebestandige, smitter ikke av og er klare til å deles.1 Utskrift ved bruk av ZINK™ ZERO
INK™-utskriftsteknologi fra ZINK™.3
Når bildene forlater skriveren, er de vann- og rivebestandige og smitter ikke av.1
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Vann-, rive- og flekkbestandige basert på intern testing av Zink Holdings, LLC. ZINK Technology™ og ZINK Trademarks™ eies av ZINK Holdings LLC. Brukes på lisens.
HP Sprocket-app kreves.
ZINK Technology™ og ZINK Trademarks™ eies av ZINK Holdings LLC. Brukes på lisens.
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Kompatibilitetserklæring
For bruk med HP Sprocket Plus fotoskriver

Produktspesifikasjoner
P/N

2LY72A

Beskrivelse

HP Sprocket Plus fotopapir – 20 ark med klebrig bakside (5,8 x 8,7 cm)

Mediestørrelse

5,8 x 8,7 cm

Medievekt

258 g/m²

Finish

Glanset

Antall ark

20

Mål på produktinnpakning (pakke)

139,2 x 82,6 x 17,5 mm

Vekt

0,04 kg

UPC-kode

191628593620

Garanti
Dette HP-produktet understøttes av en garanti og HP Customer Care service og support.

Du finner mer informasjon om rekvisita fra HP, på http://www.hp.com
Produktet kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste
garantiene for HPs produkter og tjenester blir gitt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal
tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.
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