Fişa de date

Hârtie foto HP Sprocket Plus – 20 de coli cu adeziv pe
spate/5,8 x 8,7 cm (2,3 x 3,4 inchi)
(2LY72A)

Soluţie ideală pentru imprimarea şi prezentarea imediată a unor fotografii instantanee mai
mari, utilizând HP Sprocket Plus.
Transformaţi momentele preferate în fotografii sau autocolante instantanee, curate și pline de
culoare, de 5,8 x 8,7 cm (2,3 x 3,4 inchi), exclusiv pentru HP Sprocket Plus.
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Imprimaţi fotografii instantanee cu HP Sprocket Plus

Se încarcă uşor în imprimanta HP Sprocket Plus, pentru fotografii instantanee de 5,8 x 8,7 cm (2,3 x 3,4 inchi), practic oricând, oriunde.2
Imprimări instantanee, exclusiv pentru HP Sprocket Plus.2 Nu sunt compatibile cu HP Sprocket sau HP Sprocket 2-în-1.

Autocolante imprimabile

Folia de pe spate se dezlipeşte şi transformă fotografiile preferate în autocolante distractive.
Dezlipiţi folia din spate şi înconjuraţi-vă cu autocolantele cu momentele preferate.

Culori aprinse, imprimate durabile

Rezistente la murdărie, la apă şi la uzură, aceste fotografii lucioase, pline de culoare, sunt gata de arătat.1 Se imprimă utilizând tehnologia de imprimare
ZINK™ ZERO INK™ de la ZINK™.3
După ce fotografiile ies din imprimantă, acestea sunt rezistente la murdărie, la apă şi la uzură.1
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Rezistenţa la apă, la uzură şi la murdărie se bazează pe testarea internă efectuată de Zink Holdings, LLC. Mărcile ZINK Technology™ şi ZINK Trademarks™ sunt deţinute de ZINK Holdings LLC. Sunt utilizate sub licenţă.
Este necesară aplicaţia HP Sprocket.
ZINK Technology™ şi ZINK Trademarks™ sunt deţinute de ZINK Holdings LLC. Sunt utilizate sub licenţă.
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Declaraţie de compatibilitate
Pentru utilizare cu imprimanta foto HP Sprocket Plus

Specificaţii produs
Număr produs

2LY72A

Descriere

Hârtie foto HP Sprocket Plus – 20 de coli cu adeziv pe spate/5,8 x 8,7 cm (2,3 x 3,4 inchi)

Dimensiune suport

5,8 x 8,7 cm

Greutate suport

258 g/m²

Finisaj

Lucioasă

Număr de coli

20

Dimensiuni pachet (set)

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

Greutate

0,04 kg

Cod UPC

191628593620

Garanţie
Acest produs HP beneficiază de garanţie şi de programul de service şi asistenţă HP Customer Care.

Pentru informaţii suplimentare despre consumabilele HP, vizitaţi http://www.hp.com
Produsul poate să difere faţă de imaginile prezentate. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi modificate fără
notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi
servicii. Nimic din documentul de faţă nu trebuie interpretat ca fiind o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori
pentru omisiunile din documentul de faţă.
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