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PhotoVision® fotópapír
rendelési kód méret felület tömeg/m2 ív/csom.

191-3590 A4 matt 90 g 50

191-3591 A4 matt 120 g 50

191-3593 A4 fényes 200 g 25

191-3594 A4 fényes 230 g 20

Tintasugaras fotópapír, gyors száradás, tapintás- és vízálló. A/4 méret, 90g/m2, 120g/m2, 200 g/m2, 

230 g/m2.

HP Premium Plus fotópapír
rendelési kód méret típus termék kód tömeg/m2 ív/csom.

161-0812 A4 Tintasugaras, fényes C6832A 280 g 20

161-0813 A4 Tintasugaras, selyemfényű C6951A 280 g 20

161-0818 A4 Tintasugaras, extra fényes Q1786A 280 g 50

161-0887 10x15 cm Tintasugaras, selyemfényű Q8031A 280 g 100

161-0895 10x15 cm Tintasugaras, selyemfényű Q8028A 280 g 25

Fényes, ragyogó színek a lenyűgöző minőségű fényképek érdekében. A HP Premium Plus Photo Paper 

(premium plus fotópapír) a HP legjobb fotópapírja, amelyre professzionális minőségű, a fakulásnak akár 

115 évig is ellenálló fényképeket nyomtathat. A fényes felület, a vastagság és a súly megfelel mindazon 

elvárásoknak, amelyeket a vevők a hagyományos fényképkidolgozással szemben is támasztanak.

HP Advanced fotópapír
rendelési kód méret típus termék kód tömeg/m2 ív/csom.

161-0820 A4 Tintasugaras, fényes Q5456A 250 g 25

161-0899 A4 Tintasugaras, fényes Q8698A 250 g 50

161-0823 A3 Tintasugaras, fényes Q5496A 280 g 20

161-0863 10x15 cm Tintasugaras, fényes Q8691A 250 g 25

Laborminőségű fotónyomtatás gazdag, élénk színekkel és lenyűgöző fényes kidolgozással. A stra-

pabíró fényképek azonnal megszáradnak, így már a nyomtatóból kivéve sem maszatolódnak vagy 

kenődnek el. Erős, vastag papír, amely ellenáll a gyakori kézbevételnek.

HP Premium fotópapír
rendelési kód méret típus termék kód tömeg/m2 ív/csom.

161-0819 A4 Tintasugaras, fényes Q2519A 240 g 20

161-0816 A4 Tintasugaras, fényes C7040A 240 g 50

Ragyogó színek, mélyfeketék, valósághű bőrtónusok. A HP Premium Glossy Photo Paper (premium 

fényes fotópapír) ragyogó képminőséget biztosít, és megjelenésre és tapintásra is megegyezik 

a hagyományos fényképekkel. Ez a gazdaságos A4 méretű fotópapír kivételes fakulásmentességgel 

rendelkezik és a fotóalkalmazások nagy választékához ideális.

HP Everyday fotópapír
rendelési kód méret típus termék kód tömeg/m2 ív/csom.

161-0880 A4 Tintasugaras, selyemfényű Q5451A 170 g 25

161-0830 A4 Tintasugaras, selyemfényű Q2510A 170 g 100

161-0885 10x15 cm Tintasugaras, selyemfényű Q5441A 170 g 100

Sima, félfényes nyomatok bármelyik tintasugaras nyomtatóval. A HP normál fotópapírral alacsony 

költséggel nyomtathatja ki színes, A4 méretű fényképeit. Ez a kedvező árú félfényes papír gyorsan 

szárad, így könnyen kezelhető. Bármely tintasugaras nyomtatóban használva éles, tiszta képeket 

eredményez.

HP Superior fotópapír
rendelési kód méret típus termék kód tömeg/m2 ív/csom.

161-0811 A3 Tintasugaras, fényes, kétoldalas C6821A 180 g 50

161-0896 A3 Tintasugaras, matt, kétoldalas Q6594A 120 g 100

161-0841 A4 Tintasugaras, matt, kétoldalas Q6592A 180 g 100

161-0810 A4 Tintasugaras, fényes, kétoldalas C6818A 180 g 50

Készítse el saját értékesítési és marketing anyagait! A HP Superior Inkjet Paper (első osztályú tinta-

sugaras papír) egy olyan vastag, egyik vagy mindkét oldalán nagy fehérségű bevonattal rendelkező 

papír, amely alkalmas egyedi promóciós iratok, prospektusok és szórólapok rövid átfutási idejű, 

gyors, egyszerű és gazdaságos nyomtatásához.
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HP Professional fotópapír
rendelési kód méret típus termék kód tömeg/m2 ív/csom.

161-0829 A4 Tintasugaras, matt, kétoldalas Q6593A 120 g 200

Ideális bemutatókhoz. Professzionális minőségű papír mindkét oldalán premium matt felülettel, 

a ragyogó színek és éles szöveg érdekében. A HP Professional Inkjet Paper 120 Matt (professzioná-

lis matt tintasugaras papír) a HP javasolt papírja bemutatók és más fontos üzleti dokumentumok 

számára.

A/4 120

HP Laser fotópapír
rendelési kód méret típus termék kód tömeg/m2 ív/csom.

161-0898 A4 Laser, selyemfényű, kétoldalas Q6542A 120 g 200

161-0825 A4 Laser, fényes Q2552A 130 g 250

161-0824 A4 Laser, fényes, kétoldalas Q6616A 160 g 150

161-0827 A4 Laser, matt, kétoldalas Q6550A 200 g 100

161-0828 A4 Laser, fényes, kétoldalas Q6614A 220 g 100

161-0898: Hatásos dokumentumok kétoldalas, lágy fényű bevonattal.  Mindkét oldalon nyomtatható 
minimális áttűnés mellett. Ez a kiváló minőségű, bemutatókhoz készült A4-es papír rendkívül sima, két-
oldalas, lágy fényű felülettel rendelkezik a gazdag, professzionális minőségű színvisszaadás érdekében. 
120 g/m2-es súlya ideálissá teszi kétoldalas nyomtatáshoz, míg magas fénye kiváló kontrasztot biztosít.
161-0825: Professzionális, nyomdai minőségű dokumentumok. A HP Professional Laser Paper 130 
Glossy (professzionális fényes lézernyomtató papír) segítségével nyomdai minőségű üzleti doku-
mentációkat készíthet, anélkül, hogy az irodáját el kellene hagynia. E világos és sima bevonatú fé-
nyes papír használatával kiváló képminőséget és megbízhatóságot érhet el.
161-0824: Robusztus, vastag papír a meggyőző megjelenés és érzet érdekében. Kétoldalas, fényes 
bevonat a kivételes fényképminőség érdekében. A HP Superior Laser Paper 160 Glossy (első osztá-
lyú fényes lézernyomtató-papír) a kiváló minőségű marketing anyagok súlycsoportját és felületét 
nyújtja. A kétoldalas bevonat fényes, rendkívül sima felületet kínál, amely professzionális nyomta-
tási minőségű fényképeket és képeket eredményez.
161-0827: Ez a nagy fehérségű A4-es fotópapír mindkét oldalán matt bevonattal rendelkezik a ki-
emelkedő színes fényképek érdekében. A 200 g/m2-es súlyával párosulva ez teszi ideálissá a profesz-
szionális minőségű, sok képet tartalmazó színes dokumentumok házon belüli nyomtatásához.
161-0828: Kétoldalas, vastag, fényes papír a legmegkapóbb fényképekhez. A HP Photo Laser Paper 
220 Glossy (fényes fotópapír lézernyomtatóhoz) a legjobb minőségi osztályba tartozó, vastag, fé-
nyes papír, megnövelt fehérséggel a lélegzetállítóan életteli fénykép- és képminőséghez, kezdettől 
végig páratlan egyenletességgel vagy megbízhatósággal.

A/4

220200

160130

120

Tintasugaras nyomtatásra alkalmas fotópapírok
Méret FÉNYES SELYEMFÉNYŰ MATT

10x15
280 g - HP, 8028A 280 g - HP, Q8031A
250 g - HP, Q8691/Q8694A 170 g - HP, Q5441A

A/4

280 g - HP, C6832A 280 g - HP, C6951A 180 g - HP, Q6592A, kétoldalas
280 g - HP, Q1786A - extra fényes 170 g - HP, Q5451A, Q2510A 150 g - Avery, 2599
260 g - Avery, 25560-30EE 120 g - Photovision
250 g - HP, Q5456A, Q8698A 120 g - HP, Q6593A
250 g - Avery, 2556 110 g - Avery, 2596
240 g - HP, Q2519A, Q7040A 90 g - Photovision
240 g - Avery, E2497
230 g - Photovision
200 g - Photovision
180 g - HP, C6818A - kétoldalas
180 g - Avery, 2496
160 g - Avery, 2573

A/3
280 g - HP, Q5496A
180 g - HP, C6821A

Lézer nyomtatásra alkalmas fotópapírok
Méret FÉNYES SELYEMFÉNYŰ MATT

A/4

220 g - HP, Q6614A, kétoldalas 120 g - HP, Q6542A, kétoldalas 200 g - HP, Q6550A, kétoldalas
200 g - Avery, 2798, kétoldalas
160 g - HP, Q6616A, kétoldalas
150 g - Avery, 2598, kétoldalas
130 g - HP, Q2552A
120 g - Avery, 1198, kétoldalas

A/3 120 g - HP, Q6594A - kétoldalas

Összefoglalás fotópapírjainkról
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Fotópapírok
minden nyomtatótípushoz

rendelési 
kód Azonosító Megnevezés Súly 

(g)
Lap/
cs. 

Matt tintasugaras fotópapírok, A4 méretben

299-3655 2596 tintasugaras papír 110 50

299-3657 2599 tintasugaras papír 150 25

Fényes tintasugaras fotópapírok, A4 méretben

299-3683 2573 tintasugaras fotópapír 160 50

299-3680 2496 tintasugaras fotópapír 180 100

299-3670 2556 tintasugaras fotópapír 250 25

299-3711 E2497
tintasugaras fotópapír, 
gazdaságos kiszerelés 240 100

299-3718 25560-30EE
tintasugaras fotópapír, 
gazdaságos kiszerelés 260 30

Színes lézer fényes fotópapírok, A4 méretben

299-3679 1198
Prémium fényes színes 
lézer fotópapír mindkét 
oldalán nyomtatható

120 100

299-3675 2598
Prémium fényes színes 
lézer fotópapír mindkét 
oldalán nyomtatható

150 100

299-3677 2798
Prémium fényes színes 
lézer fotópapír mindkét 
oldalán nyomtatható

200 100
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Címke- és névjegykártya-
tervezés könnyedén

Ingyenes, magyar nyelvű tervező programok az Avery Zweckformtól

> szövegek, képek, logók beszúrása
> címlistából nyomtatás 
> egyéb adattáblából nyomtatás

> vonalkód generálás
> sorszámozás
> egyszerű grafikai elemek használata

Varázsló program, mely útmutatást ad lépésről-lépésre, így vezeti végig a ter-
vezés és nyomtatás lépésein. Töltse le az Avery® Wizard szoftverét Microsoft® 
Office programokhoz. Telepítse fel gépére a képernyőn megjelenő utasítások 
alapján. A szoftver indításához egyszerűen kattintson a Word, Excel, Access 
menüsorában a Wizard gombra és kövesse az utasításokat.

 DDeeesssssiiigggggnnnnnPPPPPPrrrrooo®®® 5555
HHHAAAAALLLLLAAAAADDDDDÓÓÓÓKKKKKNNNNNAAAAAKKKK

Önálló, rugalmas munkavégzés. A már ismert főbb funkciók mellett több kényel-
mi szolgáltatás. Töltse le az Avery® DesignPro® szoftverét Windows®-hoz. Telepít-
se fel gépére a képernyőn megjelenő utasítások alapján. A szoftver indításához 
egyszerűen kattintson az asztalon a DesignPro® ikonra.  A fájl menüből indítson új 
projektet, válassza ki a megfelelő terméket, tervezze meg és nyomtassa ki.
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  WWWWWWiiizzzzaaaarrrddddd 3333...1111
KKKEEEEZZZZZDDDDDDŐŐŐŐŐKKKKKKNNNNNEEEEEKKKK

A programok ingyenesen letölthetők: www.avery.hu

Névjegykártyák A/4-es formátumban, 84x54 mm-es méretben

rendelési kód kód nyomtató típusa jellemzõk két oldalán 
nyomtatható felület súly db/cs.

299-9001 C32010-10 tintasugaras/lézer mikroperforált matt 185 g 100
299-9002 C32010-25 tintasugaras/lézer mikroperforált matt 185 g 250
299-9003 C32011-10 tintasugaras/lézer sima élek matt 200 g 100
299-9004 C32011-25 tintasugaras/lézer sima élek matt 200 g 250
299-9030 C32028-10 tintasugaras sima élek � fényes, fotóminõségû 250 g 80
299-9031 C32028-25 tintasugaras sima élek � fényes, fotóminõségû 250 g 200

299-9103 C32096-10 tintasugaras sima élek �
matt, anyagában 
bordás, fotóminõségû 260 g 80

299-9005 C32015-10 tintasugaras sima élek � matt, fotóminõségû 260 g 80
299-9006 C32015-25 tintasugaras sima élek � matt, fotóminõségû 260 g 200
299-9025 C32026-10 lézer/színes lézer sima élek � selyem, fotóminõségû 270 g 100
299-9026 C32026-25 lézer/színes lézer sima élek � selyem, fotóminõségû 270 g 250
299-9100 C32020-25 lézer/színes lézer mikroperforált � szürke 220 g 250
299-9101 C32021-25 lézer/színes lézer mikroperforált � bézs 220 g 250
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