
Dit hoogwaardige A4 presentatiepapier heeft een ultra-
zachte matglanzende finish aan beide zijden die zorgt
voor prints van professionele kwaliteit met rijke kleuren.
Het gewicht van 120 gr/m2 maakt het ideaal voor
dubbelzijdig printen en de grote helderheid produceert
een subliem contrast.

Speciaal voor klanten die met hun HP LaserJet printer professionele
kleurendocumenten op A4-formaat willen produceren. De mogelijk-
heid om aan beide zijden te printen maakt dit heldere papier van
120 gr/m2 ideaal voor datasheets, presentaties en offertes.

Produceert opvallende, overtuigende documenten met een
matglanzende coating aan beide zijden.

• Elegante matglanzende finish geeft alle documenten een
uitstraling van hoge kwaliteit. 

• Ultraglad oppervlak zorgt voor heldere, scherpe tekst en rijke,
schitterende grijstinten en sprekende kleuren.

• Produceert professioneel uitziende documenten op een
kleurenlaserprinter of copier.

• Helderwit papier zorgt voor een uitstekend contrast in
monochrome en kleurendocumenten.

Printen aan beide zijden, vrijwel zonder doorschijnen.

• Ondoorschijnend papier – geschikt voor enkelzijdige
of dubbelzijdige documenten.

• Kies dit papier als u indruk moet maken – ideaal voor interne
en externe documenten zoals rapporten, datasheets en offertes.

• Voor snelle, kosteneffectieve in-house productie in kleine
oplagen van professionele documenten die anders door
een externe printshop zouden worden gemaakt.

Maakt het uiterlijk van uw documenten net zo overtuigend
als de inhoud.

• Stevig papier van 120 gr/m2 dat aanzienlijk zwaarder en
professioneler aanvoelt dan andere speciale papiersoorten
voor kantoorgebruik.

• Directe impact maakt dit schitterende papier ideaal voor
rapportomslagen en hoogwaardige presentaties.

• Ultraglad oppervlak benadrukt de kwaliteit – direct voelbaar
bij eerste aanraking.

Gemakkelijk en betrouwbaar printen met hoge productiviteit.

• Ontwikkeld om optimale prestaties te leveren met
HP Color LaserJet printers.

• Volledig compatibel met de meeste andere laserprinters en
copiers die op zwaar papier (120 gr/m2) kunnen printen.

• Maximale productiviteit en vrijwel geen verspilling: minder
kans op papierstoringen door vastlopen en verkeerde invoer.

• Weinig gebruikersinterventie nodig; documenten worden
geprint terwijl u andere werkzaamheden verricht.
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Productspecificaties

Bestelnr. Q6542A

Omschrijving HP Laser Paper, matglanzend

Formaat 210 x 297 mm (A4)

Gewicht 120 gr/m2

Vellen per pak 200


