
Geschikt voor alle inkjetprinters
(zowel dye als pigment inkt)

Het volledige assortiment 123inkt fotopapier

Ideaal voor full-color prints. Op deze matte papiersoort kan op de hoogst mogelijke resolutie geprint 
worden. In tegenstelling tot standaard 80 grams kopieerpapier, geeft deze papiersoort een briljante 
kleurweergave, kristalheldere lijnen en extreem fijn contrast. Direct droog en waterbestendig.

Zeer scherp geprijsd glanzend fotopapier voor foto’s en kleurenafdrukken. Door een extra wit 
oppervlak en een fijne papierstructuur verkrijgt u zeer gedetailleerde afdrukken met een briljante 
kleurweergave. Dit papier is direct droog en waterbestendig. 

Het Ultra Glossy fotopapier is het beste fotopapier van 123inkt. Dit fotopapier heeft het “gevoel” van 
een traditionele foto, is uiterst lang houdbaar en vervaagt niet. De speciale coating zorgt voor een 
afdruk die direct droog, veegvast en watervast is. Fotolaboratorium kwaliteit!

Extra stevig glanzend fotopapier voor uw dierbaarste foto’s. Zeer natuurgetrouwe kleuren en een 
hoge glans maken deze papiersoort uiterst geschikt voor het afdrukken van uw digitale foto’s. 
Dit papier is direct droog en waterbestendig. 

 

 A4 hoogglans - 200 g/m2 50 vel 
 A4 zijdeglans - 290 g/m2 20 vel 
 A4 hoog glans - 290 g/m2 20 vel 
 

 

 A4 zijdeglans - 210 g/m2 50 vel 
 A4 hoogglans - 260 g/m2 50 vel 
 13 x 18 cm hoogglans - 260 g/m2 50 vel 
 10 x 15 cm zijdeglans - 210 g/m2 100 vel
 10 x 15 cm hoogglans - 260 g/m2 100 vel
 

 

 A4 hoogglans v 125 g/m2 50 vel 
 A4 hoogglans v 180 g/m2 50 vel 
 A4 hoogglans v 230 g/m2 50 vel 
 10 x 15 cm hoogglans v 230 g/m2 100 vel
 

 

 A4 mat v 95 g/m2 100 vel 
 A4 mat v 125 g/m2 100 vel 
 A4 mat v 180 g/m2 100 vel 
 A4 mat dubbelzijdig v 180 g/m2 50 vel
 A4 canvas (linnen) v 230 g/m2 20 vel 
 10 x 15 cm mat v 230 g/m2 100 vel 
 

Premium Glossy fotopapier

Ultra Glossy fotopapierUltra Glossy fotopapier

Glossy fotopapierGlossy fotopapier

High Color fotopapierHigh Color fotopapier


