Dane techniczne

Papier fotograficzny HP Sprocket Plus – 20 arkuszy z
podkładem samoprzylepnym o wymiarach 5,8 × 8,7 cm
(2,3 × 3,4 cala)
(2LY72A)

Idealne rozwiązanie do natychmiastowego drukowania i udostępniania większych zdjęć za
pomocą drukarki HP Sprocket Plus.
Zyskaj możliwość natychmiastowego utrwalania swoich ulubionych chwil w formie odpornych na
rozmazywanie, kolorowych naklejek o wymiarach 5,8 × 8,7 cm (2,3 × 3,4 cala), dostępnych
wyłącznie z urządzeniami HP Sprocket Plus.
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Błyskawiczne wydruki zdjęć z drukarki HP Sprocket Plus

Łatwe uzupełnianie w drukarce HP Sprocket Plus papieru do błyskawicznego druku zdjęć w formacie 5,8 × 8,7 cm (2,3 × 3,4 cala) w dowolnym miejscu
i czasie.2
Błyskawiczne wydruki, wyłącznie dla drukarek HP Sprocket Plus.2 Brak kompatybilności z HP Sprocket i Sprocket 2 w 1.

Naklejki do drukowania

Dzięki samoprzylepnej warstwie z tyłu możesz zmienić swoje ulubione zdjęcia w zabawne naklejki.
Odklej podkład i otocz się naklejkami przedstawiającymi Twoje ulubione chwile.

Jasne kolory, trwałe wydruki

Te błyszczące, kolorowe zdjęcia, odporne na rozmazywanie, wodę i rozdarcie, są gotowe do udostępniania1. Wydruki przy użyciu ZINK™ ZERO INK™
Printing Technology od firmy ZINK™3.
Wydrukowane zdjęcia są odporne na rozmazywanie, wodę i rozdarcie.1

Odporne na wodę, rozdarcie i rozmazywanie na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez Zink Holdings, LLC. Zink Technology™ i ZINK Trademarks™ są własnością firmy ZINK Holdings LLC.
Wykorzystywane na podstawie licencji.
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Wymagana aplikacja HP Sprocket.
Technology™ i ZINK Trademarks™ są własnością firmy ZINK Holdings LLC. Wykorzystywane na podstawie licencji.
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Informacje o zgodności
Do użytku w drukarce fotograficznej HP Sprocket Plus

Dane techniczne produktu
P/N

2LY72A

Opis

Papier fotograficzny HP Sprocket Plus – 20 arkuszy z podkładem samoprzylepnym o wymiarach 5,8 × 8,7 cm (2,3 × 3,4 cala)

Format nośnika

5,8 × 8,7 cm

Gramatura nośnika

258 g/m²

Wykończenie

Błyszczące

Liczba arkuszy

20

Rozmiary opakowania produktu

139,2 × 82,6 × 17,5 mm

Waga

0,04 kg

Kod UPC

191628593620

Gwarancja
Ten produkt HP objęty jest gwarancją oraz serwisem i pomocą techniczną Centrum Obsługi Klienta HP.

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów konsumpcyjnych HP, odwiedź http://www.hp.com
Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie gwarancje udzielane w odniesieniu do produktów i usług HP określone zostały w oświadczeniach gwarancyjnych załączanych do
każdego produktu i usługi. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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