
Os rótulos auto-adesivos HP oferecem alto brilho
e qualidade fotográfica. São ideais para produzir
brindes ou criar coleções especiais de CDs/DVDs.
Aderem com facilidade sem formar bolhas. Além
disso, oferecem maior resistência à água e ao
desbotamento do que os rótulos de papel comum.

• Os rótulos mais brilhantes do mundo1, com
cores e imagens de qualidade fotográfica

• Durabilidade superior à dos rótulos de papel
comum

• Inclui instruções fáceis de seguir, imagens
gráficas e uma folha de prática

Os rótulos mais brilhantes do mundo1

Os rótulos para CD/DVD mais brilhantes do mundo,
com excepcional profundidade de imagem, cores
vivas, e fotos e gráficos nítidos.

Aderem com facilidade sem formar bolhas

Os anéis adesivos permitem que os rótulos sejam
colados com facilidade e sem bolhas, ao contrário
dos rótulos de papel. A embalagem inclui um
aplicador fácil de usar.

Resistentes à água e ao desbotamento

Estes rótulos oferecem grande durabilidade e são
muito resistentes à água. As imagens são impressas
na parte interna do rótulo para proteger o desenho
contra o manuseio e outros elementos. Isso confere
aos rótulos HP qualidade superior à dos rótulos
de papel em termos de resistência à água e
durabilidade.

Alto brilho e qualidade fotográfica para produzir brindes
ou criar coleções especiais de CDs/DVDs.

Rótulos para CD/DVD HP



Rótulos para CD/DVD HP

Código de referência

Região

Descrição

Unidade

UPC/Código da unidade

Dimensões/unidade
(largura x profundidade
x altura)

Peso/unidade

Unidades/caixa ou
Master Carton

MC Código ITF-14

Dimensões/MCarton
(largura x profundidade
x altura)

Peso/MCarton

Unidades/palete

Dimensões/palete
(largura x profundidade
x altura)

Peso/palete

Q8046A2

América Latina

Rótulos para CD/DVD HP,
12,7 x 17,8 cm (5 x 7 pol.),
acetinado, 15 folhas

1

8 82780-21907 6

19,1 x 13,7 x 1,5 cm (7,5 x 5,4 x 0,59 pol.)

0,09 kg (0,21 lb)

5

10 8 82780-21907 3

20,5 x 15,1 x 10,3 cm (8,06 x 5,94 x 4,07 pol.)

1,04 kg (2,3 lb)

1.900

121,9 x 101,6 x 116,1 cm (48 x 40 x 45,7 pol.)

426,8 kg (939 lb)

1 O Rótulo de Maior Brilho entre os Concorrentes Líderes do Mercado em 1 de novembro de 2005. Em comparação com
a impressão a jato de tinta dos rótulos acetinados para discos e a impressão a jato de tinta diretamente na face do disco
com acabamento acetinado, testadas com o Método de Teste Padrão AS D 523 para Acetinado Espetacular.

2 Compatível com todas as impressoras a jato de tinta HP, exceto as que só imprimem folhas de 10 x 15 cm (4 x 6 pol.).

Para mais informações, visite www.hp.com/go/tattoos

Suprimentos originais HP.
A ciência por trás das impressões mais brilhantes.

Linha direta para denúncias de falsificação: 0800-772-0202

© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem
prévio aviso. As únicas garantias para produtos e serviços HP estão discriminadas nas declarações de garantia que acompanham
tais produtos e serviços. Nada neste documento deve ser interpretado como constituindo garantia adicional. A HP não se
responsabiliza por erros técnicos ou de edição nem por omissões contidas neste documento.

Para obter mais informações, ligue para (11) 4004-7751, demais
localidades 0800-709-7751 ou visite nosso site em www.hp.com.br
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Especificações do produto


