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I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) 
Câu 1: Cho 45 gam axit axetic phản ứng với 69 gam ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc), đun nóng, thu 
được 41,25 gam etyl axetat. Hiệu suất của phản ứng este hoá là 

A. 50,00%. B. 40,00%. C. 31,25%. D. 62,50%. 
Câu 2: Phát biểu đúng là: 

A. Thuỷ phân benzyl clorua thu được phenol. 
B. Phenol phản ứng được với nước brom. 
C. Vinyl axetat phản ứng với dung dịch NaOH sinh ra ancol etylic. 
D. Phenol phản ứng được với dung dịch NaHCO3. 

Câu 3: Nguyên tử S đóng vai trò vừa là chất khử, vừa là chất oxi hoá trong phản ứng nào sau đây? 
A. S + 3F2 

ot⎯⎯→  SF6. 
B. S + 2Na 

ot⎯⎯→  Na2S. 
C. S + 6HNO3 (đặc) 

ot⎯⎯→  H2SO4 + 6NO2 + 2H2O. 
ot⎯⎯→  2Na2S + Na2S2O3 + 3H2O. D. 4S + 6NaOH(đặc) 

Câu 4: Số liên kết σ  (xich ma) có trong mỗi phân tử: etilen; axetilen; buta-1,3-đien lần lượt là: 
A. 5; 3; 9. B. 3; 5; 9. C. 4; 2; 6. D. 4; 3; 6. 

Câu 5: Cho 0,015 mol một loại hợp chất oleum vào nước thu được 200 ml dung dịch X. Để trung hoà 
100 ml dung dịch X cần dùng 200 ml dung dịch NaOH 0,15M. Phần trăm về khối lượng của nguyên 
tố lưu huỳnh trong oleum trên là 

A. 37,86%. B. 32,65%. C. 23,97%. D. 35,95%. 
Câu 6: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: 

X+⎯⎯→   CaCl2  Y+⎯⎯→  Ca(NO3)2 Z+⎯⎯→   CaCO3. CaO 
Công thức của X, Y, Z lần lượt là: 
A. Cl2, AgNO3, MgCO3. B. HCl, AgNO3, (NH4)2CO3. 
C. Cl2, HNO3, CO2. D. HCl, HNO3, Na2CO3. 

Câu 7: Cho a gam Fe vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và Cu(NO3)2 1M. Sau khi các 
phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,92a gam hỗn hợp kim loại và khí NO (sản phẩm khử duy nhất 

của ). Giá trị của a là 
5+
N

A. 8,4. B. 11,0. C. 11,2. D. 5,6. 
Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 2,76 gam hỗn hợp X gồm CxHyCOOH, CxHyCOOCH3, CH3OH thu được 
2,688 lít CO2 (đktc) và 1,8 gam H2O. Mặt khác, cho 2,76 gam X phản ứng vừa đủ với 30 ml dung 
dịch NaOH 1M, thu được 0,96 gam CH3OH. Công thức của CxHyCOOH là 

A. C3H5COOH. B. C2H3COOH. C. CH3COOH. D. C2H5COOH. 
Câu 9: Ứng với công thức phân tử C2H7O2N có bao nhiêu chất vừa phản ứng được với dung dịch 
NaOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl? 

A. 3. B. 1. C. 4. D. 2. 
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Câu 10: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 125 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, thu được 
dung dịch X. Coi thể tích dung dịch không thay đổi, nồng độ mol của chất tan trong dung dịch X là 

A. 0,1M. B. 0,2M. C. 0,6M. D. 0,4M. 
Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít (đktc) hỗn hợp gồm hai hiđrocacbon X và Y (MY > MX), thu 
được 11,2 lít khí CO2 (đktc) và 10,8 gam H2O. Công thức của X là 

A. C2H2. B. C2H4. C. C2H6. D. CH4. 
Câu 12: Cho biết thứ tự từ trái sang phải của các cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá (dãy thế điện 
cực chuẩn) như sau: Zn2+/Zn; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag. 

Các kim loại và ion đều phản ứng được với ion Fe2+ trong dung dịch là: 
A. Zn, Ag+. B. Zn, Cu2+. C. Ag, Cu2+. D. Ag, Fe3+. 

Câu 13: Cho 29,8 gam hỗn hợp bột gồm Zn và Fe vào 600 ml dung dịch CuSO4 0,5M. Sau khi các 
phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và 30,4 gam hỗn hợp kim loại. Phần trăm về khối 
lượng của Fe trong hỗn hợp ban đầu là 

A. 56,37%. B. 64,42%. C. 43,62%. D. 37,58%. 
Câu 14: Các kim loại X, Y, Z có cấu hình electron nguyên tử lần lượt là: 1s22s22p63s1; 1s22s22p63s2; 
1s22s22p63s23p1. Dãy gồm các kim loại xếp theo chiều tăng dần tính khử từ trái sang phải là: 

A. X, Y, Z. B. Z, X, Y. C. Z, Y, X. D. Y, Z, X. 
Câu 15: Anđehit no mạch hở X có công thức đơn giản nhất C2H3O. Công thức phân tử của X là 

A. C6H9O3. B. C8H12O4. C. C4H6O2. D. C2H3O. 
Câu 16: Cho 10 ml dung dịch ancol etylic 46o phản ứng hết với kim loại Na (dư), thu được V lít khí 
H2 (đktc). Biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất bằng 0,8 g/ml. Giá trị của V là 

A. 4,256. B. 0,896. C. 2,128. D. 3,360. 
Câu 17: Cho phản ứng: 

Na2SO3   + KMnO4  + NaHSO4 → Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O. 
Tổng hệ số của các chất (là những số nguyên, tối giản) trong phương trình phản ứng là 
A. 47. B. 31. C. 27. D. 23. 

Câu 18: Hoà tan hỗn hợp gồm: K2O, BaO, Al2O3, Fe3O4 vào nước (dư), thu được dung dịch X và 
chất rắn Y. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết 
tủa là 

A. Fe(OH)3. B. Al(OH)3. C. BaCO3. D. K2CO3. 
Câu 19: Cho cân bằng hoá học: PCl5 (k) ⎯⎯→←⎯⎯  PCl3 (k)  + Cl2 (k);  Δ >H 0.

Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi 
A. thêm PCl3 vào hệ phản ứng. B. tăng nhiệt độ của hệ phản ứng. 
C. thêm Cl2 vào hệ phản ứng. D. tăng áp suất của hệ phản ứng. 

Câu 20: Thuỷ phân hoàn toàn 3,42 gam saccarozơ trong môi trường axit, thu được dung dịch X. Cho 
toàn bộ dung dịch X phản ứng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được m 
gam Ag. Giá trị của m là 

A. 4,32. B. 21,60. C. 43,20. D. 2,16. 
Câu 21: Cho các dung dịch loãng: (1) FeCl3, (2) FeCl2, (3) H2SO4, (4) HNO3, (5) hỗn hợp gồm HCl 
và NaNO3. Những dung dịch phản ứng được với kim loại Cu là: 

A. (1), (3), (4). B. (1), (4), (5). C. (1), (3), (5). D. (1), (2), (3). 
Câu 22: Dãy gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch là: 

A. K+, Ba2+, OH–, Cl–. B. Na+, K+, OH–, HCO3
–. 

C. Ca2+, Cl–, Na+, CO3
2–. D. Al3+, PO4

3–, Cl–, Ba2+. 
Câu 23: Ứng với công thức phân tử C3H6O có bao nhiêu hợp chất mạch hở bền khi tác dụng với khí 
H2 (xúc tác Ni, to) sinh ra ancol? 

A. 3. B. 4. C. 2. D. 1. 
Câu 24: Cho hỗn hợp gồm 6,72 gam Mg và 0,8 gam MgO tác dụng hết với lượng dư dung dịch 
HNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,896 lít một khí X (đktc) và dung dịch Y. 
Làm bay hơi dung dịch Y thu được 46 gam muối khan. Khí X là 

A. N2. B. N2O. C. NO. D. NO2. 
                                               Trang 2/5 - Mã đề thi 936 



                                               Trang 3/5 - Mã đề thi 936 

Câu 25: Dãy gồm các kim loại có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối là: 
A. Be, Mg, Ca. B. Li, Na, Ca. C. Na, K, Mg. D. Li, Na, K. 

Câu 26: Phát biểu nào sau đây đúng? 
A. Iot có bán kính nguyên tử lớn hơn brom. 
B. Axit HBr có tính axit yếu hơn axit HCl. 
C. Dung dịch NaF phản ứng với dung dịch AgNO3 sinh ra AgF kết tủa. 
D. Flo có tính oxi hoá yếu hơn clo. 

Câu 27: Cho 9,125 gam muối hiđrocacbonat phản ứng hết với dung dịch H2SO4 (dư), thu được dung 
dịch chứa 7,5 gam muối sunfat trung hoà. Công thức của muối hiđrocacbonat là 

A. Ba(HCO3)2. B. NaHCO3. C. Ca(HCO3)2. D. Mg(HCO3)2. 
Câu 28: Thuỷ phân chất hữu cơ X trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng, thu được sản phẩm gồm 2 
muối và ancol etylic. Chất X là 

A. CH3COOCH(Cl)CH3. B. CH3COOCH2CH2Cl. 
C. ClCH2COOC2H5. D. CH3COOCH2CH3. 

Câu 29: Nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn 
chỉ thu được dung dịch trong suốt. Chất tan trong dung dịch X là 

A. Fe(NO3)3. B. Ca(HCO3)2. C. CuSO4. D. AlCl3. 
Câu 30: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng? 

A. polistiren. B. poli(etylen terephtalat). 
C. poliacrilonitrin. D. poli(metyl metacrylat). 

Câu 31: Thuỷ phân hoàn toàn tinh bột trong dung dịch axit vô cơ loãng, thu được chất hữu cơ X. Cho 
X phản ứng với khí H2 (xúc tác Ni, to), thu được chất hữu cơ Y. Các chất X, Y lần lượt là: 

A. glucozơ, etanol. B. glucozơ, saccarozơ. C. glucozơ, sobitol. D. glucozơ, fructozơ. 
Câu 32: Hỗn hợp Z gồm hai este X và Y tạo bởi cùng một ancol và hai axit cacboxylic kế tiếp nhau 
trong dãy đồng đẳng (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn m gam Z cần dùng 6,16 lít khí O2 (đktc), thu 
được 5,6 lít khí CO2 (đktc) và 4,5 gam H2O. Công thức este X và giá trị của m tương ứng là 

A. (HCOO)2C2H4 và 6,6. B. HCOOC2H5 và 9,5. 
C. CH3COOCH3 và 6,7. D. HCOOCH3 và 6,7. 

Câu 33: Hai chất X và Y có cùng công thức phân tử C2H4O2. Chất X phản ứng được với kim loại Na 
và tham gia phản ứng tráng bạc. Chất Y phản ứng được với kim loại Na và hoà tan được CaCO3. 
Công thức của X, Y lần lượt là: 

A. HCOOCH3, CH3COOH. B. HCOOCH3, HOCH2CHO. 
C. HOCH2CHO, CH3COOH. D. CH3COOH, HOCH2CHO. 

Câu 34: Cho 2,1 gam hỗn hợp X gồm 2 amin no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản 
ứng hết với dung dịch HCl (dư), thu được 3,925 gam hỗn hợp muối. Công thức của 2 amin trong hỗn 
hợp X là 

A. CH3NH2 và (CH3)3N. B. CH3NH2 và C2H5NH2. 
C. C3H7NH2 và C4H9NH2. D. C2H5NH2 và C3H7NH2. 

Câu 35: Chất rắn X phản ứng với dung dịch HCl được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư 
vào dung dịch Y, ban đầu xuất hiện kết tủa xanh, sau đó kết tủa tan, thu được dung dịch màu xanh 
thẫm. Chất X là 

A. Cu. B. Fe. C. FeO. D. CuO. 
Câu 36: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh? 

A. Glyxin. B. Phenylamoni clorua. 
C. Anilin. D. Etylamin. 

Câu 37: Cho 1,56 gam hỗn hợp gồm Al và Al2O3 phản ứng hết với dung dịch HCl (dư), thu được V 
lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. Nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch X thu được kết tủa, 
lọc hết lượng kết tủa, nung đến khối lượng không đổi thu được 2,04 gam chất rắn. Giá trị của V là 

A. 1,344. B. 0,672. C. 0,448. D. 0,224. 
Câu 38: Liên kết hoá học giữa các nguyên tử trong phân tử H2O là liên kết 

A. cộng hoá trị không phân cực. B. cộng hoá trị phân cực. 
C. ion. D. hiđro. 



 
Câu 39: Để trung hoà 15 gam một loại chất béo có chỉ số axit bằng 7, cần dùng dung dịch chứa a 
gam NaOH. Giá trị của a là 

A. 0,200. B. 0,150. C. 0,075. D. 0,280. 
Câu 40: Cho 16,4 gam hỗn hợp X gồm 2 axit cacboxylic là đồng đẳng kế tiếp nhau phản ứng hoàn 
toàn với 200 ml dung dịch NaOH 1M và KOH 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, thu 
được 31,1 gam hỗn hợp chất rắn khan. Công thức của 2 axit trong X là 

A. C3H4O2 và C4H6O2. B. C2H4O2 và C3H4O2. 
C. C2H4O2 và C3H6O2. D. C3H6O2 và C4H8O2. 

_________________________________________________________________________________ 

II. PHẦN RIÊNG [10 câu] 

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B) 
A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) 
Câu 41: Thuốc thử dùng để phân biệt dung dịch NH4NO3 với dung dịch (NH4)2SO4 là 

A. đồng(II) oxit và dung dịch HCl. B. dung dịch NaOH và dung dịch HCl. 
C. kim loại Cu và dung dịch HCl. D. đồng(II) oxit và dung dịch NaOH. 

Câu 42: Cho 3,12 gam ankin X phản ứng với 0,1 mol H2 (xúc tác Pd/PbCO3, to), thu được hỗn hợp Y 
chỉ có hai hiđrocacbon. Công thức phân tử của X là 

A. C2H2. B. C3H4. C. C4H6. D. C5H8. 
Câu 43: Cặp chất nào sau đây không phải là đồng phân của nhau? 

A. Ancol etylic và đimetyl ete. B. Glucozơ và fructozơ. 
C. Saccarozơ và xenlulozơ. D. 2-metylpropan-1-ol và butan-2-ol. 

Câu 44: Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 là: 
A. Ag2O, NO, O2. B. Ag, NO, O2. C. Ag, NO2, O2. D. Ag2O, NO2, O2. 

Câu 45: Phát biểu nào sau đây không đúng? 
A. Crom(VI) oxit là oxit bazơ. 
B. Khi phản ứng với dung dịch HCl, kim loại Cr bị oxi hoá thành ion Cr2+. 
C. Crom(III) oxit và crom(III) hiđroxit đều là chất có tính lưỡng tính. 
D. Ancol etylic bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3. 

Câu 46: Nếu thuỷ phân không hoàn toàn pentapeptit Gly-Ala-Gly-Ala-Gly thì thu được tối đa bao 
nhiêu đipeptit khác nhau? 

A. 2. B. 4. C. 1. D. 3. 
Câu 47: Kim loại M có thể được điều chế bằng cách khử ion của nó trong oxit bởi khí H2 ở nhiệt độ 
cao. Mặt khác, kim loại M khử được ion H+ trong dung dịch axit loãng thành H2. Kim loại M là 

A. Mg. B. Cu. C. Al. D. Fe. 
Câu 48: Oxi hoá không hoàn toàn ancol isopropylic bằng CuO nung nóng, thu được chất hữu cơ X. 
Tên gọi của X là 

A. metyl phenyl xeton. B. metyl vinyl xeton. C. đimetyl xeton. D. propanal. 
Câu 49: Axit cacboxylic X có công thức đơn giản nhất là C3H5O2. Khi cho 100 ml dung dịch axit X 
nồng độ 0,1M phản ứng hết với dung dịch NaHCO3 (dư), thu được V ml khí CO2 (đktc). Giá trị của V 
là 

A. 112. B. 448. C. 224. D. 336. 
Câu 50: Cho phản ứng: Br2 + HCOOH → 2HBr  + CO2. 

Nồng độ ban đầu của Br2 là a mol/lít, sau 50 giây nồng độ Br2 còn lại là 0,01 mol/lít. Tốc độ trung 
bình của phản ứng trên tính theo Br2 là 4.10-5 mol/(l.s). Giá trị của a là 

A. 0,012. B. 0,014. C. 0,016. D. 0,018. 
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B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60) 
Câu 51: Điện phân dung dịch CuSO4 với anot bằng đồng (anot tan) và điện phân dung dịch CuSO4 
với anot bằng graphit (điện cực trơ) đều có đặc điểm chung là 

A. ở catot xảy ra sự oxi hoá: 2H2O  +  2e  2OH→ –  + H2. 
B. ở anot xảy ra sự khử: 2H2O →  O2  +  4H+  +  4e. 
C. ở anot xảy ra sự oxi hoá: Cu   Cu→ 2+  +  2e. 
D. ở catot xảy ra sự khử: Cu2+  +  2e →  Cu. 

Câu 52: Ở điều kiện thích hợp: chất X phản ứng với chất Y tạo ra anđehit axetic; chất X phản ứng 
với chất Z tạo ra ancol etylic. Các chất X, Y, Z lần lượt là: 

A. C2H4, O2, H2O. B. C2H2, O2, H2O. C. C2H4, H2O, CO. D. C2H2, H2O, H2. 
Câu 53: Cho 4,6 gam một ancol no, đơn chức phản ứng với CuO nung nóng, thu được 6,2 gam hỗn 
hợp X gồm anđehit, nước và ancol dư. Cho toàn bộ lượng hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với lượng 
dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được m gam Ag. Giá trị của m là 

A. 16,2. B. 43,2. C. 21,6. D. 10,8. 
Câu 54: Cho m gam bột crom phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl (dư), thu được V lít khí H2 
(đktc). Mặt khác, cũng m gam bột crom trên phản ứng hoàn toàn với khí O2 (dư), thu được 15,2 gam 
oxit duy nhất. Giá trị của V là 

A. 6,72. B. 3,36. C. 2,24. D. 4,48. 

                                               Trang 5/5 - Mã đề thi 936 

− − .Câu 55: Cho biết:  2+

o

Mg /Mg
E = 2,37V; 2+

o

Zn /Zn
E = 0,76V;− 2+

o

Pb /Pb
E = 0,13V; 2+

o

Cu /Cu
E = 0,34V+

Pin điện hoá có suất điện động chuẩn bằng 1,61V được cấu tạo bởi hai cặp oxi hoá - khử 
A. Zn2+/Zn và Cu2+/Cu. B. Mg2+/Mg và Zn2+/Zn. 
C. Zn2+/Zn và Pb2+/Pb. D. Pb2+/Pb và Cu2+/Cu. 

Câu 56: Thuốc thử dùng để phân biệt 3 dung dịch riêng biệt: NaCl, NaHSO4, HCl là 
A. NH4Cl. B. (NH4)2CO3. C. BaCO3. D. BaCl2. 

Câu 57: Số amin thơm bậc một ứng với công thức phân tử C7H9N là 
A. 2. B. 5. C. 4. D. 3. 

Câu 58: Khả năng phản ứng thế nguyên tử clo bằng nhóm -OH của các chất được xếp theo chiều tăng 
dần từ trái sang phải là: 

A. phenyl clorua, anlyl clorua, propyl clorua. B. anlyl clorua, phenyl clorua, propyl clorua. 
C. anlyl clorua, propyl clorua, phenyl clorua. D. phenyl clorua, propyl clorua, anlyl clorua. 

Câu 59: Chất nào sau đây có đồng phân hình học? 
C. But D. ButA. 2-clopropen. B. 1,2-đicloetan. -2-en. -2-in. 

Câu 60: Dung dịch nào sau đây có pH > 7? 
A. Dung dịch CH3COONa. B. Dung dịch Al2(SO4)3. 
C. Dung dịch NH4Cl. D. Dung dịch NaCl. 
 

---------------------------------------------------------- HẾT ---------- 
 


	_________________________________________________________________________________
	II. PHẦN RIÊNG [10 câu]


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /.TMC-OngDo
    /_CourierNewHPS-BoldItalicMT
    /_CourierNewHPS-BoldMT
    /_CourierNewHPS-ItalicMT
    /_CourierNewHPSMT
    /_CourierNewPS-BoldItalicMT
    /_CourierNewPS-BoldMT
    /_CourierNewPS-ItalicMT
    /_CourierNewPSMT
    /_Tahoma
    /_Tahoma-Bold
    /_TahomaH
    /_TahomaH-Bold
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Euclid
    /Euclid-Bold
    /Euclid-BoldItalic
    /EuclidExtra
    /EuclidExtra-Bold
    /EuclidFraktur
    /EuclidFraktur-Bold
    /Euclid-Italic
    /EuclidMathOne
    /EuclidMathOne-Bold
    /EuclidMathTwo
    /EuclidMathTwo-Bold
    /EuclidSymbol
    /EuclidSymbol-Bold
    /EuclidSymbol-BoldItalic
    /EuclidSymbol-Italic
    /FencesPlain
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /GatineauBold
    /GatineauBoldItalic
    /GatineauItalic
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /HLbriquetNormal
    /Impact
    /LinusPlain
    /LucidaConsole
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSansUnicode
    /MicrosoftSansSerif
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Mincho
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MSSong
    /MT-Extra
    /MVBoli
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /Thufap02Normal
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VerdanaRef
    /Vn3DHNormal
    /VnArabia
    /VnArabiaH
    /VnArial
    /VnArialBold
    /VnArialBoldItalic
    /VnArialH
    /VnArialHBold
    /VnArialHBoldItalic
    /VnArialHItalic
    /VnArialItalic
    /VnArialNarrow
    /VnArialNarrowBold
    /VnArialNarrowH
    /VnArialNarrowItalic
    /VnAristoteHMedium
    /VnAristoteMedium
    /VnAvant
    /VnAvantBold
    /VnAvantH
    /VnAvantHBold
    /VnAvantHBoldItalic
    /VnAvantHItalic
    /VnAvantItalic
    /VnBahamasBBold
    /VnBahamasBHBold
    /VnBlack
    /VnBlackH
    /VnBodoni
    /VnBodoniH
    /VnBookAntiqua
    /VnBookAntiquaBold
    /VnBookAntiquaH
    /VnCenturySchoolbook
    /VnCenturySchoolbookBold
    /VnCenturySchoolbookBoldItalic
    /VnCenturySchoolbookH
    /VnCenturySchoolbookHBold
    /VnCenturySchoolbookHBoldItalic
    /VnCenturySchoolbookHItalic
    /VnCenturySchoolbookItalic
    /VnClarendonHNormal
    /VnClarendonNormal
    /VnCommercialScriptHItalic
    /VnCommercialScriptItalic
    /VnCooperH
    /VnCooperMedium
    /VnCourierNew
    /VnCourierNewBold
    /VnCourierNewBoldItalic
    /VnCourierNewH
    /VnCourierNewHBold
    /VnCourierNewItalic
    /VnCourierNormal
    /VnExotic
    /VnExoticHNormal
    /VnFreeHMedium
    /VnFreeMedium
    /VnGothicHNormal
    /VnGothicNormal
    /VnHelvetInsHMedium
    /VnHelvetInsMedium
    /VNIA
    /VNI-Allegie
    /VNI-Aptima
    /VNI-Aptima-Bold
    /VNI-Aptima-Bold-Italic
    /VNI-Aptima-Italic
    /VNI-Ariston
    /VNI-Auchon-Bold
    /VNI-Avo
    /VNI-Avo-Bold
    /VNI-Avo-Bold-Italic
    /VNI-Avo-Italic
    /VNI-Aztek
    /VNI-Bandit
    /VNIBaybuomNormal
    /VNI-BaybuomNormal
    /VNI-Bodon
    /VNI-Bodon-Bold
    /VNI-Bodon-Bold-Italic
    /VNI-Bodon-Italic
    /VNI-Book
    /VNI-Book-Bold
    /VNI-Book-Bold-Italic
    /VNI-Book-Italic
    /VNI-BriquetNormal
    /VNI-Broad
    /VNI-Brush-Italic
    /VNI-Centur
    /VNI-Centur-Bold
    /VNI-Centur-Bold-Italic
    /VNI-Centur-Italic
    /VNI-Commerce-Bold-Italic
    /VNI-Cooper-Heavy
    /VNI-Coronet-Bold-Italic
    /VNI-Couri
    /VNI-Couri-Bold
    /VNI-Couri-Bold-Italic
    /VNI-Couri-Italic
    /VNI-Dom
    /VNI-Duff
    /VNI-Dur
    /VNI-Fato
    /VNI-Franko
    /VNI-Free
    /VNI-Garam
    /VNI-Goudy
    /VNI-Goudy-Bold
    /VNI-Helve
    /VNI-Helve-Bold
    /VNI-Helve-Bold-Italic
    /VNI-Helve-Condense
    /VNI-Helve-Condense-Bold
    /VNI-Helve-Condense-Bold-Italic
    /VNI-Helve-Condense-Italic
    /VNI-Helve-Italic
    /VNI-Hobo
    /VNI-Jamai
    /VNI-Juni
    /VNI-Korin
    /VNI-Korin-Bold
    /VNI-Korin-Italic
    /VNI-Kun
    /VNI-Kun-Bold
    /VNI-Kun-Bold-Italic
    /VNI-Lithos
    /VNI-Maria
    /VNI-Meli
    /VNI-Meli-Bold
    /VNI-Meli-Bold-Italic
    /VNI-Meli-Italic
    /VNI-Palatin-Bold-Italic
    /VNI-Palatin-Italic
    /VNI-Park
    /VNI-Present
    /VNI-Revue-Bold
    /VNI-Script-Italic
    /VNI-Silver
    /VNI-Slogan
    /VNI-Souvir-Bold
    /VNI-Swiss-Condense
    /VNI-Swiss-Condense-Bold
    /VNI-Tekon
    /VNI-Tekon-Italic
    /VNI-Thufap2Normal
    /VNIThufap3
    /VNI-Thufap3
    /VNIThufapfanNormal
    /VNI-ThufapfanNormal
    /VNI-Times
    /VNI-Times-Bold
    /VNI-Times-Bold-Italic
    /VNI-Times-Italic
    /VNI-Univer
    /VNI-Vari
    /VNI-Zap
    /VnKoala
    /VnKoalaH
    /VnLincoln
    /VnLincolnH
    /VnLinus
    /VnLinusH
    /VnLucidaSans
    /VnMemorandum
    /VnMemorandumH
    /VnMonotypecorsivaH
    /VnMonotypeCorsivaItalic
    /VnMystical
    /VnMysticalH
    /VnParkHMedium
    /VnParkMedium
    /VnPresentHMedium
    /VnPresentMedium
    /VnRevue
    /VnRevueHMedium
    /VnShelleyAllegro
    /VnSouthern
    /VnSouthernBold
    /VnSouthernBoldItalic
    /VnSouthernH
    /VnSouthernItalic
    /VnStampNormal
    /VnTeknical
    /VnTeknicalH
    /VnTifaniHeavyHNormal
    /VnTifaniHeavyNormal
    /VnTime
    /VnTimeBold
    /VnTimeBoldItalic
    /VnTimeH
    /VnTimeHBold
    /VnTimeHBoldItalic
    /VnTimeHItalic
    /VnTimeItalic
    /VnUniverseHNormal
    /VnUniverseNormal
    /VnVogue
    /VnVogueHMedium
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /x1
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


