
290 gram

do 9.600A4290 gram 20 kartek

waga format zawartość dpi

A4 20 kartekmocno błyszczący do 9.600

półbłyszczący

Ultra
Błyszczący

Błyszczący
Premium

190 gram

do 9.600A4

A4

10 x 15

210 gram

260 gram

260 gram

50 kartek

100 kartek

50 kartek

100 kartek

do 9.600

do 9.600
do 9.600

waga format zawartość dpi

210 gram

A4 50 kartekmocno błyszczący

półbłyszczący

mocno błyszczący

mocno błyszczący

do 9.600
powierzchnia

półbłyszczący

10 x 15

do 9.600A4

A4

A4

10 x 15

180 gram

230 gram
230 gram

50 kartek

100 kartek

50 kartek

50 kartek

do 9.600

do 9.600

do 9.600

waga format zawartość dpi

180 gram

mocno błyszczący

półbłyszczący

mocno błyszczący
mocno błyszczący

Błyszczący
Standard

Matowy

95 gram do 9.600A4

A4

A4

10 x 15

125 gram

180 gram

230 gram

100 kartek

100 kartek

100 kartek

100 kartek

do 9.600

do 9.600

do 9.600

waga format zawartość dpi
matowy

matowy
matowy

matowy

powierzchnia

powierzchnia

powierzchnia

Profesjonalny papier fotograficznyProfesjonalny papier fotograficzny

23drukuj.pl1Do wszystkich rodzajów drukarek atramentowych 
(zarówno dla tuszy na bazie wody jak i tuszy pigmentowych)

Idealny do wydruków kolorowych. Na tym matowym papierze można drukować w najwyższej dostępnej 
opcji dpi. W przeciwieństwie do standardowego papieru ksero (80-cio gramowego), ten rodzaj papieru 
gwarantuje perfekcyjne oddanie kolorów, ostre linie i idealny kontrast. Suchy od razu po wydrukowaniu i 
wodoszczelny. 

Papier mocno błyszczący do zdjęć i wydruków kolorowych. Dzięki super białej powierzchni i delikatnej 
strukturze wydobędziesz najdrobniejsze szczegóły z oddaniem pełnej gamy kolorów. Suchy od razu po 
wydrukowaniu i wodoszczelny.

Papier fotograficzny Ultra jest najlepszym papierem w asortymencie papieru 123drukuj. Papier ten 
został stworzony, by oddać pełną gamę kolorów i uzyskać najbardziej realistyczne zdjęcia, które swoją 
ostrością przebijają tradycyjne zdjęcia. Papier ten nie bleknie. Specjalna powłoka sprawia, że jest on 
suchy od razu po wydrukowaniu, wodoszczelny i nieścieralny. Jakość laboratiorium fotograficznego!!!

Super mocny, błyszczący papier fotograficzny dla Twoich zdjęć. Bardzo realistyczne kolory i połysk 
decydują o tym, że jest to papier zdecydowanie przystosowany do drukowania cyfrowych zdjęć. Suchy 
od razu po wydrukowaniu i wodoszczelny.

Nowo
ść

A4180 gram 50 kartek do 9.600obustronny matowy


