HP fotopapper för vardagsbruk

Utvecklat för hemanvändare och användare i småföretag som
efterfrågar ett glättat fotopapper som ger märkbart bättre
resultat än vanligt papper, men även är så ekonomiskt att det
kan användas i tillämpningar för vardagsutskrift av foton.
Märkbart bättre resultat än vanligt papper.
• Gedigen vikt på 170 g/m2 och en god, robust känsla ger
ett omedelbart bättre första intryck.
• Eftersom utskrifterna har en medelglättad finish på ena
sidan och en texturerad finish på den andra, har de mycket
mer av det utseende och den känsla som kännetecknar
traditionella fotografier.
• God opacitet som säkerställer att bilderna inte lyser igenom
på andra sidan.

• Texturerad baksidesbeläggning förhindrar att papperen klibbar
ihop när de staplas i utmatningsfacket.
• Optimerat för användning tillsammans med HP-bläck och
HP-bläckstråleskrivare för att ge utskrifter som alltid är klara
och alltid skarpa.
Exceptionellt god valuta för pengarna.
• Detta är HP:s lägst prissatta, glättade fotopapper som ger
oslagbar kvalitet till ett så konkurrenskraftigt pris.
• Papperet är prisvärt nog för att användas vid alla utskriftstillämpningar, från provark och presentationer till barnens
foton – det glättade alternativet till vanligt papper.
• Utvecklat för regelbunden eller lågfrekvent användning –
levereras i praktiska förpackningar med 100 eller 25 ark.

• Kvalitetskänslan ger extra slagkraft åt allt du skriver ut,
från foton till skannade ritningar och presentationer.

• Finns i A4- eller 10 x 15 cm-storlek.

Perfekt för vardagsutskrift av foton.

• Idealiskt för bilder som laddats ner från webben eller tagits
emot via e-post.

• Utvecklat för att klara de färgrika fotoutskriftslägena
i dagens bläckstråleskrivare
• Den särskilda ytbeläggningen säkerställer lysande färger
och djup svärta för fantastiska resultat varje gång.

Med HP fotopapper för vardagsbruk får man glättat
papper i fotokvalitet till ett överkomligt pris. Det är tyngre
och tjockare än vanligt papper eftersom det är framtaget
för färgrika fotoutskrifter. Det är idealiskt för utskrift av
fotoprovark, testutskrifter och bilder från e-post och Internet.

HP fotopapper för vardagsbruk

Produktspecifikationer
Art.nr

Beskrivning

Storlek

Vikt

Q5441A

HP fotopapper för vardagsbruk, medelglättat, enkelsidigt

10 x 15 cm plus flik för avrivning

170 g/m

100

Q5451A

HP fotopapper för vardagsbruk, medelglättat, enkelsidigt

210 x 297 (A4)

170 g/m2

25

Q2510A

HP fotopapper för vardagsbruk, medelglättat, enkelsidigt

210 x 297 (A4)

170 g/m

100
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