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Karta katalogowa produktu:

 

Papier ksero POLLUX, A4 , 161 CIE, 500 ark., 80g
Papier POLLUX to synonim profesjonalizmu, wytworności i wyjątkowej
wygody pracy
Dedykowany do stosowania w urządzeniach biurowych dowolnego
rodzaju - drukarkach atramentowych, laserowych - przystosowanych do
dwustronnych i jednostronnych prac o wysokich nakładach,
kserokopiarkach, faksach czy urządzeniach wielofunkcyjnych
Specjalnie opracowana technologia ColorLok optymalizuje głębię odcieni
czerni, skraca czas schnięcia druku do niezbędnego minimum oraz
gwarantuje atrakcyjne, jednolicie intensywne kolory
Wysoka skala białości papieru POLLUX sprawia, że wydruki z
elementami barwnymi oraz odcieniami szarości prezentują się niezwykle
elegancko i profesjonalnie
Nie do zastąpienia przy druku kolorowych elementów tabelarycznych,
rozbudowanych grafik, wykresów czy klasycznych tekstów
500 arkuszy w j.s.
Gramatura: 80g

Cena 15,38 PLN brutto
 

Podstawowe parametry produktu
Numer produktu w systemie 102580
Numer dostawcy IP1002
Numer Celcen 14-00686-6
Kod kreskowy 5901657851586
Nazwa produktu Papier ksero POLLUX, A4 , 161 CIE, 500 ark., 80g
Opis papier POLLUX to synonim profesjonalizmu, wytworności i wyjątkowej wygody pracy;

dedykowany do stosowania w urządzeniach biurowych dowolnego rodzaju - drukarkach
atramentowych, laserowych - przystosowanych do dwustronnych i jednostronnych prac o
wysokich nakładach, kserokopiarkach, faksach czy urządzeniach wielofunkcyjnych; specjalnie
opracowana technologia ColorLok optymalizuje głębię odcieni czerni, skraca czas schnięcia
druku do niezbędnego minimum oraz gwarantuje atrakcyjne, jednolicie intensywne kolory;
wysoka skala białości papieru POLLUX sprawia, że wydruki z elementami barwnymi oraz
odcieniami szarości prezentują się niezwykle elegancko i profesjonalnie; nie do zastąpienia przy
druku kolorowych elementów tabelarycznych, rozbudowanych grafik, wykresów czy klasycznych
tekstów; 500 arkuszy w j.s.; gramatura: 80g

Kategoria Papier do kopiarek
Marka IP
 

Kolor
Kolor Biały
 

Zastosowanie
Zastosowanie Do drukarek
 

Cecha
Produkt Papier
Typ Papier
Rodzaj Uniwersal
Materiał Papier
 

Wymiary
Gramatura (g/m2) 80
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Papier ksero POLLUX, A4 , 161 CIE, 500 ark., 80g
Wymiary (mm) 210x297
Format A4
 

Ilość
Ilość arkuszy 500
 

Certyfikaty
Nowy produkt w ofercie Standard
Hit Standard
Certyfikaty, normy, patenty EU Ecolabel, Colorlok
 
 

Pozostałe zdjęcia produktu

     

Serdecznie zapraszamy do współpracy
Hurtowania Papieru - Borma Zespół
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