
Datasheet

HP Everyday glanzend fotopapier, 100 vel, A4/210 x 297 mm
(Q2510A)

Ideaal voor klanten die een budget-vriendelijk fotopapier zoeken dat aan hun milieu-eisen en hun thuisprintbehoeften
voldoet.

HP Everyday fotopapier produceert voordelig kleurrijke foto's voor dagelijks gebruik. Dit recyclebare glanzende papier droogt snel en
is geschikt voor elke inkjetprinter. Met HP Photo Creations software maakt u kalenders, fotokubussen en meer.

Voordelig thuis fotoprojecten printen.

Meer plezier – fotoprojecten voordelig printen en delen. Dit voordelige fotopapier is ideaal voor
spontane thuisfoto's en schoolprojecten. Met HP Photo Creations software maakt u gewone foto's tot
fotokubussen, kalenders en meer.
Print momentopnamen en fotoprojecten voordelig, met papier dat ideaal is voor het printen van
foto's.

Dik, sneldrogend fotopapier om fotoprojecten te printen.

Sneldrogend fotopapier produceert kleurrijke fotoprojecten die direct na het printen kunnen worden
gebruikt. Door de korte droogtijd zijn ze gemakkelijk te verwerken. Foto's op papier met een
glanzende nish zijn scherp en levendig.
Deel je foto's direct vanaf de printer – afdrukken zijn snel droog en direct te gebruiken.

Fantastische resultaten met elke inkjetprinter

Vertrouw op HP om uw foto's gemakkelijk af te drukken. Dit veelzijdige fotopapier levert uitstekende
resultaten op elke inkjetprinter. Met het HP afdruksysteem – printers, inkt en papier – kunt u rekenen
op de onovertroffen kwaliteit en betrouwbaarheid van HP.
HP printers, inkt en papier zijn samen ontworpen en getest om optimale resultaten te leveren.
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Verklaring over compatibiliteit
Alle inkjetprinters – universele compatibiliteit

 
Productspecicaties

Bestelnr. Q2510A

Beschrijving HP Everyday glanzend fotopapier, 100 vel, A4/210 x 297 mm

Mediaformaat 210 x 297 mm

Mediagewicht 200 gr/m²

Afwerking Glans

Aantal vellen 100

Inhoud van de doos 100 vel papier, 210 x 297 mm

Afmetingen
productverpakking
(bundel)

300 x 211,60 x 16,33 mm

Gewicht 1,07 kg

UPC-code
808736472647 
(BA8) 882780627055 
(BA9) 882780627062

 
Garantie

Voor dit HP product geldt een wereldwijde garantie plus service en support van HP Customer Care.

Ga voor meer informatie over HP supplies naar http://www.hp.com

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of
elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische
en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is
vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor
technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.
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