
DatasheetDatasheet

HP Sprocket Studio cartridges en fotopapier - 80 vellen, 10 xHP Sprocket Studio cartridges en fotopapier - 80 vellen, 10 x
15 cm (4 x 6 inch)15 cm (4 x 6 inch)
(4KK83A)(4KK83A)

Ideaal voor gebruikers die veel waarde hechten aan tastbare foto's, en die foto's printen om herinneringen teIdeaal voor gebruikers die veel waarde hechten aan tastbare foto's, en die foto's printen om herinneringen te
koesteren, ordenen en bewaren door prachtige albums en fotocadeaus te maken.koesteren, ordenen en bewaren door prachtige albums en fotocadeaus te maken.

Maak momenten onvergetelijk. Zet je favoriete momenten om in kleurrijke foto's van 102 x 152 mm die perfect zijn om
te tonen, uitsluitend voor Sprocket Studio.

Print direct foto's van hoge kwaliteitPrint direct foto's van hoge kwaliteit

Print direct foto's van 102 x 152 mm met een hoge resolutie, uitsluitend voor Sprocket Studio.

Cartridges en papier voor directe foto's, uitsluitend voor Sprocket Studio.

Heldere kleuren, duurzame printsHeldere kleuren, duurzame prints

Print kleurrijke, glanzende foto's die bestand zijn tegen vervagen en tot 100 jaar meegaan.

Print veegvaste, waterbestendige en scheurvaste foto's die tot 100 jaar meegaan.

Perfect pakket om eenvoudig foto's te printenPerfect pakket om eenvoudig foto's te printen

Laad de cartridges en het fotopapier eenvoudig in je Sprocket Studio om eenvoudig foto's te printen.
Voldoende voor 80 foto's (per verpakking).

Voldoende cartridges en fotopapier om 80 hoogwaardige fotoafdrukken (per verpakking) te maken.

Afdrukken die duurzamer zijn dan je denktAfdrukken die duurzamer zijn dan je denkt

Met HP Sprocket fotopapier van 102 x 152 mm en cartridges kun je erop vertrouwen dat het papier
op een verantwoorde manier is ingekocht en dat recycling eenvoudig is.

Vertrouw op fotopapier en verpakkingen die op verantwoorde manier uit beheerde bossen komen.

1

1

2

2

3



Datasheet | HP Sprocket Studio cartridges en fotopapier - 80 vellen, 10 x 15 cm (4 x 6 inch)

Verklaring over compatibiliteitVerklaring over compatibiliteit

Alleen HP Sprocket Studio. Niet compatibel met Sprocket, Sprocket Plus en Sprocket 2-in-1.

 
ProductspecificatiesProductspecificaties

P/NP/N 4KK83A

OmschrijvingOmschrijving HP Sprocket Studio cartridges en fotopapier - 80 vellen, 10 x 15 cm (4 x 6 inch)

MediaformaatMediaformaat 102 x 152 mm

MediagewichtMediagewicht 240 gr/m²

VoltooienVoltooien Glans

Aantal vellenAantal vellen 80

Inhoud van de doosInhoud van de doos 2 cartridges en 80 vellen fotopapier van 102 x 152 mm (4 x 6 inch)

Afmetingen productverpakking (bundel)Afmetingen productverpakking (bundel) 199,9 x 108 x 70,1 mm

GewichtGewicht 560 gr

UPC codeUPC code 192545670197

 
GarantieGarantie

12 maanden garantie vanaf aanschaf

 HP Sprocket-app is vereist.
 Schattingen van de duurzaamheid van afbeeldingen op basis van HP Sprocket fotopapier van 102 x 152 mm in donkere opslag. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/printpermanence.
 Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/recycle.

Meer informatie over HP Supplies is beschikbaar opMeer informatie over HP Supplies is beschikbaar op  http://www.hp.comhttp://www.hp.com

De afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. © Copyright 2019 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.
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