Φύλλο δεδομένων

Αφαιρούμενο αυτοκόλλητο φωτογραφικό χαρτί HP Social
Media Snapshots - 25 φύλλα/10 x 13 cm
(W2G60A)

Εκτυπώστε εύκολα φωτογραφίες από το smartphone σας και κολλήστε τις για να
διακοσμήσετε το χώρο σας. Αφαιρούνται εύκολα!
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Εκτυπώστε, δείξτε και ζήστε ξανά στιγμές της ζωής σας. Διακοσμήστε το χώρο σας με τις
αγαπημένες σας φωτογραφίες από τα μέσα δικτύωσης. Εκτυπώστε από το smartphone ή το tablet
σας με την εφαρμογή και το αφαιρούμενο αυτοκόλλητο χαρτί 10 x 13 cm της HP, για εικόνες που
μπορείτε να κολλάτε και ξεκολλάτε εύκολα.
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Εκτυπώστε τις φωτογραφίες από το smartphone σας

1

Εκτυπώστε εύκολα φωτογραφίες από το Facebook, το Instagram ή οπουδήποτε αλλού – μέσα από το smartphone ή το tablet σας.1 Εκτυπώστε,
κολλήστε, μοιραστείτε – και αφαιρέστε εύκολα τις αυτοκόλλητες φωτογραφίες όταν θέλετε μια ανανέωση.
Κατεβάστε την εφαρμογή HP Social Media Snapshots από το App Store® και το Google Play™ για να εκτυπώνετε εύκολα τις φωτογραφίες σας.2

Διακοσμήστε το χώρο σας με φωτογραφίες!

Προσθέστε τη δική σας νότα. Γράψτε προσωπικές λεζάντες –ή βγάλτε αυτές που υπάρχουν ήδη– και επιλέξετε από μια σειρά έγχρωμων διατάξεων ή
διατάξεων με μοτίβα για να πείτε την ιστορία σας. Συνδεθείτε με όλους, όπως εσείς θέλετε, με το HP Social Media Snapshots.
Κάντε το χώρο δικό σας. Κολλήστε φωτογραφίες στον τοίχο, στο ψυγείο ή οπουδήποτε αλλού. Η αφαίρεση είναι εύκολη.

Εκτυπώστε, αφαιρέστε και κολλήστε! Ξεκολλά εύκολα.

Εκτυπώστε τις στιγμές σας έξω, στο σπίτι. Αποτυπώστε αυτά που θέλετε να μοιραστείτε, εκτυπώστε τα, κολλήστε τα και δείξτε τα. Και αργότερα
αντικαταστήστε τα με νέα – η αφαίρεση είναι εύκολη.
Μοιραστείτε τις χαρούμενες στιγμές σας με πραγματικές φωτογραφικές εκτυπώσεις που οι φίλοι και η οικογένειά σας θα λατρέψουν.

Για τοπική εκτύπωση, η φορητή συσκευή και ο εκτυπωτής πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο ή να υπάρχει σύνδεση ασύρματης άμεσης εκτύπωσης. Η εκτύπωση από φορητή συσκευή μέσω της εφαρμογής HP
Social Media Snapshots υποστηρίζεται σε iPhone®, iPad® και iPod touch® με AirPrint® και iOS v7.1 ή νεότερο. Η εκτύπωση από Android™ υποστηρίζεται σε συσκευές Android με λειτουργικό σύστημα v4.4 ή νεότερο και
ενδέχεται να απαιτεί την εγκατάσταση μιας πρόσθετης υπηρεσίας εκτύπωσης από το Google Play™. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εκτύπωσης: http://www.hp.com/go/mobileprinting. Οι ονομασίες AirPrint,
Apple, iPhone, iPad και iPod touch είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες/περιοχές. Οι ονομασίες Android και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.
2 Η ονομασία Google Play είναι εμπορικό σήμα της Google Inc. Οι ονομασίες Apple και App Store, και το λογότυπο Apple είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες/περιοχές.
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Δήλωση συμβατότητας
Λειτουργεί με ασύρματους εκτυπωτές inkjet

Προδιαγραφές προϊόντος
P/N

W2G60A

Περιγραφή

Αφαιρούμενο αυτοκόλλητο φωτογραφικό χαρτί HP Social Media Snapshots - 25 φύλλα/10 x 13 cm

Μέγεθος μέσων

10 x 13 cm

Βάρος μέσων

265 g/m²

Τέλος

Απαλό γυαλιστερό

Αριθμός φύλλων

25

Στη συσκευασία

25 φύλλα αφαιρούμενου αυτοκόλλητου φωτογραφικού χαρτιού 10 x 13 cm

Διαστάσεις συσκευασίας προϊόντος
(πακέτο)

161 x 115 x 22 mm

Βάρος

0,12 kg

Κώδικας UPC

889899257166

Εγγύηση
Αυτό το προϊόν HP υποστηρίζεται από εγγύηση και από την εξυπηρέτηση και υποστήριξη HP Customer Care.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναλώσιμα της HP, επισκεφθείτε http://www.hp.com
Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να
αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά
σφάλματα ή παραλείψεις του παρόντος.
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