
Tento matný silný papír pro laserové tiskárny se vyznačuje
oboustrannou povrchovou úpravou umož�ující tisk ostrého
černého textu a bohatých jasných barev. Díky své hmotnosti
160 g/m2 a vysokému jasu je ideální k tisku marketingových
materiál� profesionální kvality.

Určen pro zákazníky, kte�í cht�jí na svých tiskárnách HP LaserJet
tisknout profesionáln� vyhlížející barevné dokumenty. Díky
možnosti tisknout oboustrann� je tento silný papír s hmotností
160 g/m2 ideální volbou pro tisk specifikací produkt�, nabídek
a prezentací.

Vytvá�í skv�lé dokumenty se sytými a zá�ivými barvami.

• Matný a hladký povrch p�inese všem vašim dokument�m
p�sobivý vzhled a vysokou kvalitu. 

• Mimo�ádn� hladký povrch umož�uje tisk čistého ostrého
textu, p�sobivých odstín� šedé a bohatých živých barev.

• Vytvá�ejte profesionáln� vyhlížející dokumenty na své
barevné laserové tiskárn� či kopírce.

• Zá�iv� bílý papír zajistí skv�lý kontrast černobílých
i barevných dokument�.

P�idejte vašim dokument�m na p�sobivosti.

• Silný papír o hmotnosti 160 g/m2 dodá vytišt�ným
materiál�m skutečn� solidní dojem.

• Papír je vhodný na p�ebaly nebo k vytvá�ení kompletních
prezentačních materiál� vysoké d�ležitosti.

• Kvalitním dojmem p�sobí rovn�ž hladký povrch – lidé si toho
všimnou hned, jakmile se papíru dotknou.

• Tento materiál pat�í do stále se rozši�ující �ady papír�
HP pro laserové tiskárny a umož�uje tisk dokument� na
r�zná média ve stejné kvalit�.

Tiskn�te oboustrann� bez sebemenšího prosvítání.

• Nepr�svitný papír k tisku jednostranných či
oboustranných dokument�.

• Vyberte si tento materiál, jestliže pot�ebujete zap�sobit –
ideální na d�ležité dokumenty, nap�íklad výkazy, brožury,
bulletiny, reklamní zásilky a další marketingové materiály.

• Umož�uje rychlý a ekonomický malonákladový tisk
v profesionální kvalit�. Nemusíte již využívat tiskových
služeb dražších externích dodavatel�.

Oceníte spolehlivost a vysokou kvalitu p�i každém tisku. 

• Navržen k optimálnímu výkonu p�i použití v tiskárnách
HP Color LaserJet. 

• Materiál je pln� kompatibilní s v�tšinou ostatních laserových
tiskáren a kopírek umož�ujících tisk na papír s hmotností
160 g/m2.

• Problémy jako zaseknutí papíru, podávání více list�
současn� nebo další chyby spojené s podávání snižují
vaši produktivitu.

• S HP bude počet uživatelských zásah� minimální –
nechte tiskárnu d�lat svou práci a svoji pozornost
v�nujte jiným úkol�m.
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Produktové specifikace

P/Č Q6544A

Popis Matný papír HP Laser Paper

Formát 210 x 297 mm (A4)

Hmotnost 160 g/m2

List� v balíku 150


