Dane techniczne

Przyklejany papier fotograficzny HP Social Media
Snapshots – 25 arkuszy / 10 × 13 cm
(W2G60A)

Drukuj bez problemu zdjęcia ze smartfona, a następnie przyklej je i ozdób swoje otoczenie.
Łatwe usuwanie !
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Drukuj, eksponuj i udostępniaj chwile, które warto zapamiętać. Udekoruj swoje otoczenie ulubionymi
zdjęciami z portali społecznościowych. Drukowanie ze smartfona lub tabletu za pomocą aplikacji HP i
przyklejany papier 10 × 13 cm, który można łatwo przyklejać i usuwać .
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Drukuj zdjęcia bezpośrednio ze smartfona

1

Łatwe drukowanie zdjęć z Facebooka, Instagramu i innych źródeł – bezpośrednio ze smartfona lub tabletu1. Drukuj, przyklejaj i eksponuj – a gdy zechcesz
spróbować czegoś nowego, przyklejone zdjęcia można bez problemu usunąć.

Udekoruj swoje otoczenie zdjęciami!

Dodaj osobiste akcenty. Zapisuj spersonalizowane podpisy – lub ustaw istniejące – i wybieraj wyróżniające się ciekawymi barwami lub podstawowe układy
zdjęć, aby opowiedzieć swoją historię. Łącz się z innymi osobami – na własny sposób – za pośrednictwem aplikacji HP Social Media Snapshots.

Wydrukuj, oderwij i przyklej! Łatwe usuwanie.

Drukuj w domu zdjęcia z portali społecznościowych. Uchwyć momenty, którymi chcesz się podzielić z innymi, wydrukuj, przyklej i wyeksponuj je, a
następnie zastąp nowymi zdjęciami – są łatwe do usunięcia.

Drukowanie lokalne wymaga podłączenia urządzenia mobilnego i drukarki do tej samej sieci lub bezpośredniego połączenia bezprzewodowego. Drukowanie mobilne z aplikacji HP Social Media Snapshots jest
obsługiwane przez urządzenia iPhone®, iPad® oraz iPod touch® z systemem iOS w wersji v7.1 lub nowszej, wykorzystujące technologię AirPrint®. Drukowanie Android™ jest obsługiwane przez urządzenia z systemem
Android w wersji v4.4 lub nowszej i może wymagać zainstalowania dodatkowego modułu ze sklepu Google Play™. Szczegółowe informacje na temat drukowania są dostępne na stronie hp.com/go/mobileprinting.
AirPrint, Apple, iPhone, iPad oraz iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi na terenie USA i w innych krajach. Android i Google Play są znakami towarowymi firmy Google, Inc.
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Informacje o zgodności
Współpracuje z bezprzewodowymi drukarkami atramentowymi

Dane techniczne produktu
P/N

W2G60A

Opis

Przyklejany papier fotograficzny HP Social Media Snapshots – 25 arkuszy / 10 × 13 cm

Format nośnika

10 × 13 cm

Gramatura mediów

265 g/m²

Wykończenie

Lekko błyszczący

Liczba arkuszy

25

W opakowaniu

25 arkuszy przyklejanego papieru fotograficznego 10 × 13 cm

Rozmiary opakowania produktu

161 × 115 × 22 mm

Waga

0,12 kg

Kod UPC

889899257166

Gwarancja
Ten produkt HP objęty jest gwarancją oraz serwisem i pomocą techniczną Centrum Obsługi Klienta HP.

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów konsumpcyjnych HP, odwiedź http://www.hp.com
Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie gwarancje udzielane w odniesieniu do produktów i usług HP określone zostały w oświadczeniach gwarancyjnych, załączanych do
każdego produktu i usługi. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
4AA6-5408PLE, Lipiec 2016

