
Ten wysokiej jako�ci papier prezentacyjny formatu A4 ma
bardzo gładkie, obustronne wyko�czenie zapewniaj�ce
kolory o profesjonalnej jako�ci. Dzi�ki gramaturze 120
g/m2 idealnie nadaje si� do druku dwustronnego, a jego
wysoka jaskrawo�ć zapewnia wspaniały kontrast.

Przeznaczony dla klientów zamierzaj�cych wykorzystywać swoje
drukarki HP LaserJet do druku kolorowych dokumentów w formacie
A4 o profesjonalnym wygl�dzie. Dzi�ki mo�liwo�ci druku dwu-
stronnego ten jaskrawy papier o gramaturze 120 g/m2 idealnie
nadaje si� do drukowania zestawów danych, prezentacji i ofert.

Drukuj dokumenty wywieraj�ce du�e wra�enie dzi�ki dwustronnej,
lekko błyszcz�cej powłoce.

• Eleganckie, lekko błyszcz�ce wyko�czenie zapewnia wysok�
jako�ć wszystkich dokumentów. 

• Niezwykle gładka powierzchnia pozwala na wydruk ostrego,
wyra�nego tekstu, wspaniałych odcieni szaro�ci i bogatych,
�ywych kolorów.

• Uzyskuj dokumenty o profesjonalnym wygl�dzie za pomoc�
kolorowej drukarki laserowej lub kopiarki.

• �nie�nobiały papier zapewnia wspaniały kontrast w dokumentach
czarno-białych i kolorowych.

Drukuj po obu stronach bez obawy o przenikanie wydruku.

• Papier o du�ej nieprzejrzysto�ci – druk dokumentów jedno- lub
dwustronnych z minimalnym przenikaniem.

• Wybieraj ten papier zawsze, gdy chcesz zrobić wra�enie –
idealnie nadaje si� on do druku dokumentów do u�ytku
wewn�trznego i zewn�trznego, takich jak raporty, zestawy
danych oraz oferty.

• Umo�liwia szybki, niedrogi druk we własnym zakresie niskona-
kładowych materiałów o profesjonalnej jako�ci, które w innym
przypadku musiałyby zostać zlecone drukarni.

Miej pewno�ć, �e Twoje dokumenty robi� naprawd�
niezwykłe wra�enie.

• Wytrzymały papier o gramaturze 120 g/m2 daje wra�enie
ci��szego, grubszego i trwalszego od innych wysokiej jako�ci
papierów biurowych.

• Natychmiastowe wra�enie, jakie wywiera ten wspaniałej jako�ci
papier sprawia, �e idealnie nadaje si� on do druku okładek,
jak równie� całych znakomitych prezentacji.

• Niezwykle gładka powierzchnia tak�e wywiera profesjonalne
wra�enie – odbiorcy poczuj� to, kiedy tylko jej dotkn�.

Ciesz si� łatwym, niezawodnym drukiem, zapewniaj�cym
wysok� wydajno�ć.

• Opracowany z my�l� o optymalnej wydajno�ci druku na
drukarkach HP Color LaserJet.

• Pełna zgodno�ć z wi�kszo�ci� innych drukarek laserowych
i kopiarek, oferuj�cych mo�liwo�ć druku na papierach
o gramaturze 120 g/m2.

• Zwi�kszaj swoj� wydajno�ć i zmniejszaj straty dzi�ki
ograniczeniu do minimum zacinania si� drukarek, pobierania
wielu kartek lub bł�dnego pobierania papieru.

• Ograniczona interwencja u�ytkownika – mo�esz pozostawić
drukuj�ce si� dokumenty i skoncentrować na innej pracy.
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Papier HP Laser, lekko błyszcz�cy

Specyfikacje produktu

Numer produktu Q6542A

Opis Papier HP Laser, lekko błyszcz�cy

Format 210 x 297 mm (A4)

Gramatura 120 g/m2

Liczba arkuszy w opakowaniu 200


