Adatlap

HP Social Media Snapshots cserélhető, öntapadós
fotópapír – 25 lap/10 x 13 cm
(W2G60A)

Nyomtassa ki fényképeit egyszerűen okostelefonjáról, majd ragassza fel őket a kiválasztott
felületre. Könnyedén eltávolítható.
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Kinyomtathatja, megmutathatja és újra átélheti élete fontos pillanatait. Személyes terét a közösségi
oldalakról származó kedvenc képeivel díszítheti. Könnyen felragasztható és eltávolítható
pillanatképeket nyomtathat öntapadós 10 x 13 cm-es papírra okostelefonjáról vagy táblagépéről a
HP alkalmazásának segítségével.
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Nyomtassa ki fényképeit okostelefonjáról

1

Könnyedén, közvetlenül az okostelefonjáról vagy táblagépéről nyomtathatja ki a Facebookon és az Instagramon található vagy egyéb fényképeit.1
Kinyomtathatja, felragaszthatja, másokkal is megoszthatja, végül pedig könnyedén eltávolíthatja az öntapadós fotókat, amikor már valami újra vágyik.

Díszítse személyes terét saját képeivel!

Saját elképzelései szerint alakítható. Személyre szabott képaláírásokat írhat, illetve a már meglévőket is a képre húzhatja, és választhat a vidám színű
vagy alap fényképelrendezésekből, hogy azok segítségével mesélhesse el történeteit. A HP Social Media Snapshots lehetővé teszi, hogy a saját módján
lépjen másokkal kapcsolatba.

Nyomtassa ki a fényképet, húzza le a hátlapot, és ragassza fel a képet! Könnyedén eltávolítható.

Nyomtassa ki a közösségi oldalakon tárolt pillanatképeit otthon. Képekben örökítheti meg mindazt, amit szeretne másokkal megosztani, kinyomtatni,
felragasztani és megmutatni, majd később új pillanatképekre cserélheti, mivel a fényképek egyszerűen eltávolíthatók.

1Helyi

nyomtatás esetén a mobileszköznek és a nyomtatónak ugyanazon a vezeték nélküli hálózaton kell lennie, vagy közvetlen vezeték nélküli kapcsolatra van szükség. A HP Social Media Snapshots alkalmazással
végzett távoli nyomtatás támogatott iPhone®, iPad® és iPod touch® eszközökön AirPrint® használata esetén, iOS v7.1 és újabb rendszereken. Az OS v4.4 és újabb rendszerű Android-eszközökön támogatott Android™
rendszerű nyomtatáshoz szükség lehet egy nyomtatószolgáltatási beépülő modul telepítésére a Google Play™ áruházból. A nyomtatás módjával kapcsolatos részletekért lásd: http://www.hp.com/go/mobileprinting. Az
AirPrint, az Apple, az iPhone, az iPad és az iPod touch az Apple Inc.-nek az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Az Android és a Google Play a Google Inc. védjegye.
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Kompatibilitási nyilatkozat
Vezeték nélküli tintasugaras nyomtatókkal működik

Termékjellemzők
Termékszám

W2G60A

Megnevezés

HP Social Media Snapshots cserélhető, öntapadós fotópapír – 25 lap/10 x 13 cm

Hordozó mérete

10 x 13 cm

Hordozó súlya

265 g/m²

Befejezés

Lágy fényű

Lapok száma

25

A csomag tartalma

25 lap 10 x 13 cm méretű cserélhető, öntapadós fotópapír

Termékcsomagolás méretei

161 x 115 x 22 mm

Súly

0,12 kg

UPC kód

889899257166

Garancia
A HP termék garanciáját a HP vevőszolgálat terméktámogatási részlege biztosítja.

A HP-tartozékokról a következő webhelyen tájékozódhat: http://www.hp.com
A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2016. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP
termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A
dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy
szerkesztési hibákért és hiányosságokért.
4AA6-5408HUE, Július 2016

