
Este papel para laser mate espesso possui um acabamento
frente e verso suave para texto a preto nítido e cores brilhantes
e ricas. A sua gramagem de 160 g/m2 e o seu elevado
brilho tornam-no ideal para impressão a nível interno de
instrumentos de marketing de qualidade profissional.

Concebido para clientes que pretendem utilizar as suas impressoras
HP LaserJet para produzir documentos a cores de aparência
profissional. Com a capacidade de imprimir em ambos os lados,
este papel espesso de 160 g/m2 é ideal para imprimir fichas
técnicas, apresentações e propostas.

Produza documentos de elevado impacto com cores ricas e vivas.

• O acabamento mate plano atribui um aspecto rico de elevada
qualidade a todos os seus documentos. 

• A superfície ultra-suave proporciona texto nítido e preciso,
uma definição de escala de cinzentos impressionante e cores
ricas e vivas.

• Produza documentos de aparência profissional a partir da sua
impressora a laser a cores ou fotocopiadora.

• O papel branco brilhante garante um contraste soberbo para
documentos tanto a cores como monocromáticos.

Certifique-se de que os seus documentos possuem um toque tão
impressionante quanto o seu aspecto.

• O papel espesso de 160 g/m2 atribui uma sensação realmente
substancial aos seus materiais impressos.

• O impacto imediato torna este papel soberbo perfeito para
capas bem como para apresentações inteiras de elevado valor.

• A superfície suave também assegura uma sensação de qualidade –
as pessoas apercebem-se disso assim que lhe tocam.

• Parte integrante da família de papéis HP para laser em
crescimento, permitindo-lhe produzir documentos de diversos
suportes com uma qualidade consistente.

Imprima em ambos os lados sem indícios de transparência.

• Papel de elevada opacidade – produza documentos de uma
face ou de duas faces sem indícios de transparência.

• Escolha-o quando necessitar de causar impacto – ideal para
documentos de grande valor tais como relatórios, folhetos,
boletins informativos, correio electrónico directo e outros
instrumentos de marketing.

• Permite uma produção a nível interno rápida e com uma boa
relação preço/qualidade de materiais de qualidade profissional
de curta duração que de outra forma exigiriam uma loja de
serviços de impressão externa.

Tire proveito da impressão fiável de alta qualidade em todos
os momentos. 

• Concebido para proporcionar um óptimo desempenho em
impressoras HP Color LaserJet (a cores). 

• Totalmente compatível com a maioria das outras
impressoras a laser e fotocopiadoras capazes de
imprimir em papel de 160 g/m2.

• Maximize a sua produtividade e minimize os resíduos
provenientes da ocorrência de alguns encravamentos,
alimentações múltiplas e incorrectas.

• A intervenção mínima por parte do utilizador significa que pode
deixar os documentos a imprimir e concentrar-se noutras tarefas.
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Especificações do Produto

Referência Q6544A

Descrição Papel HP para laser, mate

Dimensões 210 x 297 mm (A4)

Gramagem 160 g/m2

Folhas por embalagem 150


