
Dette papir til A4-præsentation i høj kvalitet har en
ultraglat dobbeltsidet glittet finish, der giver mættede
farver i professionel kvalitet. Vægten på 120 g/m2

gør papiret ideelt til dobbeltsidet print, og den høje
lysstyrke sikrer uovertruffen kontrast.

Udviklet til kunder, der ønsker at bruge deres HP LaserJet
printere til at producere professionelle A4-farvedokumenter.
Med mulighed for at udskrive på begge sider er dette klare
120 g/m2 papir ideelt til at printe datablade, præsentationer
og tilbud.

Fremstil dokumenter, der skal gøre indtryk, med dobbeltsidet
glittet coating.

• Elegant glittet finish, der giver alle dine dokumenter et fyldigt
udseende af høj kvalitet. 

• Ultraglat overflade giver ren, skarp tekst, imponerende
gråtoner og fyldige, levende farver.

• Fremstil dokumenter, der ser professionelle ud fra din
farvelaserprinter eller kopimaskine.

• Klart hvidt papir sikrer enestående kontrast i både sort/hvide
og farvedokumenter.

Print på begge sider med mindst mulig gennemskin.

• Papir med høj opacitet – fremstil enkeltsidede eller dobbeltsidede
dokumenter med mindst mulig gennemskin.

• Vælg det, når du skal gøre indtryk – ideelt for interne og
eksterne dokumenter som rapporter, datablade og tilbud.

• Opnå hurtig, økonomisk intern produktion af små oplag
af materiale af professionel kvalitet, der ellers kræver
ekstern offsetting.

Sørg for, at dine dokumenter føles ligeså imponerende,
som de ser ud.

• Kraftigt 120 g/m2 papir, der føles betydeligt tungere, mere
fyldigt og robust end andet førsteklasses papir til kontorbrug.

• Den øjeblikkelige effekt gør dette enestående papir perfekt til
forsider samt komplette vigtige præsentationer.

• Den ultraglatte overflade sikrer også en fornemmelse af
bedre kvalitet – folk bemærker det, så snart de rører ved det.

Nyd fordelene ved nemt, pålideligt print til virkelig produktivitet.

• Udviklet til at give optimal ydeevne med
HP Color LaserJet farveprintere.

• Fuldt ud kompatibelt med de fleste andre laserprintere og
kopimaskiner, der kan printe på kraftigt 120 g/m2-papir.

• Maksimér din produktivitet og minimér spild med færre
papirstop og færre problemer med papirfremføring.

• Lav brugerindgriben betyder, at du sende dokumenterne til
print og koncentrere dig om andre ting.
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HP Laser Paper, Soft Gloss 
(glittet laserpapir)

Produktspecifikationer

p/n Q6542A

Beskrivelse HP Laser Paper, Soft Gloss (glittet laserpapir)

Format 210 x 297 mm (A4)

Vægt 120 g/m2

Ark pr. pakke 200


