
Datablad

HP Everyday, glättat fotopapper – 100 ark/A4/210 x 297 mm
(Q2510A)

Perfekt för kunder som vill ha ett budgetvänligt fotopapper som hjälper dem i deras miljöarbete och tillgodoser
hemmets utskriftsbehov.

Med HP fotopapper för vardagsbruk kan du ta fram färgrika vardagsfotoprojekt till en låg kostnad. Det här återvinningsbara, glättade
papperet torkar snabbt och kan användas med alla bläckstråleskrivare. Använd programmet HP Photo Creations för att skapa
kalendrar, fotokuber och mycket mer.

Skriv ut fotoprojekt till lågt pris hemma.

Ha kul – skriv ut och dela fotoprojekt till lågt pris. Det här fotopapperet har lågt pris och är perfekt för
spontana hem- och skolprojekt. Förvandla ögonblicksbilder till fotokuber, kalendrar och mycket annat
med programmet HP Photo Creations.
Skriv ut bilder och fotoprojekt till ett överkomligt pris, med ett papper som är skapat för
fotoutskrifter.

Skriv ut fotoprojekt på tjockt, snabbtorkande fotopapper.

Skriv ut färgglada fotoprojekt på snabbtorkande fotopapper, som du kan använda så fort de kommer
ut ur skrivaren. De torkar snabbt och är lätta att hantera. Fotona blir skarpa och livfulla när de skrivs
ut på en jämn, glättad yta.
Dela med er av foton direkt från skrivaren – utskrifterna torkar snabbt och är enkla att hantera.

Fantastiska resultat på alla bläckstråleskrivare.

Lita på HP när det gäller roliga och enkla fotoutskrifter. Med detta mångfunktionella fotopapper får
du fantastiska resultat på vilken bläckstråleskrivare som helst. Använd med HP-utskriftssystem –
skrivare, bläck och papper – för att få den fantastiska pålitliga kvalitet som HP alltid erbjuder.
HPs skrivare, bläck och papper har utvecklats och testats tillsammans för att ge optimala resultat.
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Kompatibilitetsförklaring
Alla bläckstråleskrivare – universell kompatibilitet

 
Produktspecikationer

P/N Q2510A

Beskrivning HP Everyday, glättat fotopapper – 100 ark/A4/210 x 297 mm

Mediestorlek 210 x 297 mm

Medievikt 200 g/m²

Slutför Glättat

Antal ark 100

I förpackningen 100 ark 210 x 297 mm papper

Förpackningens
yttermått (paketet) 300 x 211,60 x 16,33 mm

Vikt 1,07 kg

UPC-kod
808736472647 
(BA8) 882780627055 
(BA9) 882780627062

 
Garanti

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

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. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som
gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP
ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.
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