Giấy IK Plus A5 định lượng 70
Nhà sản xuất
Loại

: Indonesia
: Giấy in cao cấp, giấy photocopy, giấy in văn

phòng giá rẻ
Kích thước

: A5

Định lượng

: 70 gsm

Độ trắng
Đơn vị tính

140×210 mm

: 92 ISO
: Ram

5ram/thùng

Mặt giấy in Ik plus láng và rất mịn giấy in không bị nhăn và
lem mực.
Đặc biệt thích hợp cho nhu cầu in cao cấp, đòi hỏi kỹ thuật và
chất lượng cao.
Giấy in Ik plus siêu trắng, in ra những văn bản và hình ảnh
tuyệt đẹp với độ rõ nét cực cao
Khổ giấy in Ik plus chuẩn tuyệt đối chính xác đảm bảo không bị
kẹt giấy khi in.

Giấy IK Plus A4 định lượng
70/92
– Tên sản phẩm: Giấy IK plus A3 70/92
– Xuất xứ: Indonesia

– Đơn vị : Ream.
– Đóng gói : 500 tờ/ ream , 5 ream/ thùng .
– Đặc điểm :
+ Định lượng : 70 gsm.
+ Độ trắng:

92 ISO.

+ Kích thước: A4 ( 210 x 297 mm)
+ Là loại giấy sử dụng đa mục đích chất lượng cao . Giấy có độ
trắng , bề mặt trơn mịn mang lại độ sắc nét tuyệt vời cho các
bản in màu và đen trắng.
+ Giấy có mép cắt chính xác , khổ giấy chuẩn giúp quá trình in
ấn mượt mà ,không bị kẹp giấy.
+ Giấy có khả năng in tốt được cả hai mặt.
+ Độ bụi thấp của giấy thấp giúp bảo vệ các thiết bị văn phòng
cũng như sức khỏe người dùng.
+ Thích hợp với tất cả các loại Máy in phun, Máy in Laser, Máy
Fax , Máy Photocopy.

Giấy ik plus A3 định lượng 70
Nhà sản xuất

: Indonesia

Loại
: Giấy in cao cấp, giấy photocopy, giấy in văn
phòng giá rẻ
Kích thước

: A3

Định lượng

: 70 gsm

297x420mm

Độ trắng
Đơn vị tính

: 92 ISO
: Ram

5ram/thùng

Mặt giấy in Ik plus láng và rất mịn giấy in không bị nhăn và
lem mực.
Đặc biệt thích hợp cho nhu cầu in cao cấp, đòi hỏi kỹ thuật và
chất lượng cao.
Giấy in Ik plus siêu trắng, in ra những văn bản và hình ảnh
tuyệt đẹp với độ rõ nét cực cao
Khổ giấy in Ik plus chuẩn tuyệt đối chính xác đảm bảo không bị
kẹt giấy khi in.
– Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng và giá cả
khi sử dụng. Thích hợp với tất cả các loại Máy in phun, Máy in
Laser, Máy Fax laser, Máy Photocopy. In đảo 2 mặt không bị kẹt
giấy.
– Giấy được đóng gói và nhập khẩu từ Indonesia nên luôn đảm
bảo chất lượng độ ổn định.

Giấy IK Plus A4 định lượng
80/92
– Tên sản phẩm: Giấy IK plus A4 80/92
– Xuất xứ: Indonesia
– Đơn vị : Ream.
– Đóng gói : 500 tờ/ ream , 5 ream/ thùng .
– Đặc điểm :
+ Định lượng : 80 gsm.

+ Độ trắng:

92 ISO.

+ Kích thước: A4 ( 210 x 297 mm)
+ Là loại giấy sử dụng đa mục đích chất lượng cao . Giấy có độ
trắng , bề mặt trơn mịn mang lại độ sắc nét tuyệt vời cho các
bản in màu và đen trắng.
+ Giấy có mép cắt chính xác , khổ giấy chuẩn giúp quá trình in
ấn mượt mà ,không bị kẹp giấy.
+ Giấy có khả năng in tốt được cả hai mặt.
+ Độ bụi thấp của giấy thấp giúp bảo vệ các thiết bị văn phòng
cũng như sức khỏe người dùng.
+ Thích hợp với tất cả các loại Máy in phun, Máy in Laser, Máy
Fax , Máy Photocopy.

