
Datablad

HP Advanced Photo Paper, glättat, 250 g/m2, 10 x 15 cm
(101 x 152 mm), 100 ark
(Q8692A)

Ägare av HP Inkjet-enheter

Skriv ut vackra foton som ni kommer att älska att hålla i och dela med er av. Verklighetstrogna foton som erbjuder rika och livslika
färger med en imponerande yta. Dela ut dem, direkt från skrivaren, utan smet eller kladd. Upplev årtionden med färgbeständighet.

Skriv ut vackra snabbtorkande foton

Det är enkelt att skriva ut och dela foton som ni älskar. Dessa vackra foton är perfekta för inramning
eller presenter och erbjuder både rika och levande färger som fångar minnen med verklighetstrogen
noggrannhet. Maximera färgintensiteten med en imponerande och glansig yta.
Dessa vackra foton har klara och levande färger som fångar minnena på ett verklighetstroget sätt.
Ge dina foton en professionell look med imponerande, glättad nish med maximal färgintensitet.
Skriv ut hållbara foton med detta tjocka och tunga papper.

Designad med hållbarhet i åtanke

Du kan med rent samvete skriva ut med FSC®-certierade  HP-fotopapper då det är ansvarsfullt
utvunnet för att hjälpa till att säkerställa att våra skogar skördas på ett hållbart sätt. Och dina foton
är återvinningsbara på ställen som godtar blandat papper.
Skriva ut och dela verklighetstrogna foton, på 10 x 15 cm, med både fylliga och levande färger.
Dina foton är återvinningsbara på ställen som godtar blandat papper.

Lita på hållbara foton som varar

Ta upp fotona – direkt från skrivaren – och hantera dem utan kladd. Fotoutskrifterna snabbtorkar och
står emot både vatten och smuts.  Tåliga fotoutskrifter som håller sig na i färgen lika länge som
butiksframställda foton när de placeras bakom glas eller i album.
Hantera snabbtorkande foton direkt från skrivaren.
Visa dina foton på detta tjocka papper på 250g/m² som tål att tummas på.
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Kompatibilitetsförklaring
Kompatibel med alla bläckstråleskrivare; Optimerad för HP Photosmart Pro Printers med HP 38 pigmentsbaserade bläckpatroner och A610, A710 Photosmart Compact-fotoskrivarserier

 
Produktspecikationer

P/N Q8692A

Beskrivning HP Advanced Photo Paper, glättat, 250 g/m2, 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 100 ark

Mediestorlek 100 x 163 mm

Medievikt 250 g/m²

Slutför Glättat

Antal ark 100

I förpackningen 100 ark 10 x 15 cm papper

Förpackningens
yttermått (paketet) 182 x 124 x 33 mm

Vikt 0,4 kg

UPC-kod 882780349605

 
Garanti

Denna HP-produkt backas upp av garanti samt service och support från HP Customer Care.

 Se http://www.hp.com/go/printpermanence.
 HP-varumärkets licenskod är FSC®-C017543, se http://www.fsc.org. Inte alla FSC® -certierade produkter nns i alla regioner. Leta efter logotypen på förpackningen.
 HP-papper kan återvinnas i insamlingar som tar emot blandat papper.

Om du vill ha mer information om HP-tillbehör, besök http://www.hp.com

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda
garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument kan tolkas som ytterligare garantier. HP
ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna text.

Februari 2022
DOC-M

1

2

3


