
Detta matta heavyweight-laserpapper har en jämn,
dubbelsidig finish som ger skarp svart text och intensiva,
klara färger. Med vikten 160 g/m2 och hög ljushetsgrad
är det idealiskt för interna utskrifter av marknadsförings-
material av proffskvalitet.

Utvecklat för kunder som vill använda sina HP LaserJet-skrivare
för att framställa färgdokument med professionellt utseende. Tack
vare möjlighet till dubbelsidig utskrift är detta tunga 160 g/m2-
papper idealiskt för utskrift av datablad, presentationer och anbud.

Skapa dokument med stor genomslagskraft och intensiva,
livfulla färger.

• Jämn, matt finish ger dina dokument ett exklusivt,
högkvalitativt utseende. 

• Extra jämn yta ger tydlig skarp text, imponerande gråskalor
och intensiva, livfulla färger.

• Framställ dokument med professionellt utseende i din
färglaserskrivare eller kopiator.

• Ljust vitt papper säkerställer suverän kontrast hos såväl svartvita
dokument som färgdokument.

Se till att dina dokument känns lika imponerande som de ser ut.

• Tungt 160 g/m2-papper ger dina trycksaker en äkta
gedigen känsla.

• Omedelbar genomslagskraft gör detta suveräna papper perfekt
till omslag såväl som fullständiga exklusiva presentationer.

• Den jämna ytan säkerställer dessutom en känsla av kvalitet –
som märks vid första beröringen.

• Tillhör familjen av laserfotopapper från HP som ger dig
möjligheten att framställa dokument med blandade medier
med konsekvent kvalitet.

Dubbelsidig utskrift utan att något lyser igenom.

• Papper med hög opacitet – framställ enkelsidiga eller dubbelsidiga
dokument där inget lyser igenom.

• Det bästa valet när du vill göra ett bestående intryck – idealiskt
för exklusivt material som rapporter, broschyrer, nyhetsbrev,
postutskick och annat marknadsföringsmaterial.

• Möjliggör snabb, kostnadseffektiv internproduktion av små
serier professionellt kvalitetsmaterial som annars skulle kräva
ett externt tryckeri.

Utskrift av hög kvalitet som du kan lita på varje gång. 

• Utvecklat för att leverera optimala prestanda med
HP Color LaserJet-skrivare. 

• Fullständigt kompatibelt med de flesta andra laserskrivare
och kopiatorer som klarar utskrift på 160 g/m2-papper.

• Maximera produktiviteten och minimera spillet med färre
pappersstopp, inmatningar av flera ark och felinmatningar.

• Få användaringrepp innebär att du kan lämna dokument för
utskrift och koncentrera dig på att göra andra saker.

HP laserpapper, matt



5982-5141SVE, 04/2004

Mer information om HP-tillbehör finns på www.hp.se

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell
utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som uttryckligen nämns
i garantivillkoren i den garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas
som en mer omfattande garanti. HP svarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnanden i detta dokument.

HP laserpapper, matt

Produktspecifikationer

Art.nr Q6544A

Beskrivning HP laserpapper, matt

Storlek 210 x 297 mm (A4)

Vikt 160 g/m2

Ark per förpackning 150


