Údajový list

25 hárkov nalepovacieho papiera pre aplikáciu HP Social
Media Snapshots, 10 x 13 cm
(W2G60A)

Jednoducho si vytlačte fotky zo svojho smartfónu, nalepte ich a ozdobte si nimi svoj priestor.
Odlepujú sa jednoducho.
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Tlačte, vystavte a znova prežite svoje životné okamihy. Ozdobte si svoje okolie obľúbenými fotkami
zo sociálnych sietí. Tlačte zo svojho smartfónu alebo tabletu pomocou aplikácie HP a nalepovacieho
papiera veľkosti 10 x 13 cm na fotky, ktoré sa jednoducho nalepujú aj odlepujú.
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Tlačte si fotky zo svojho smartfónu
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Jednoducho tlačte fotky z Facebooku a Instagramu alebo iné fotky priamo zo svojho smartfónu alebo tabletu.1 Fotky stačí vytlačiť, nalepiť a zdieľať. A keď
budete pripravení na niečo nové, môžete ich jednoducho odlepiť.

Ozdobte si svoj priestor fotkami!

Upravujte výsledky podľa seba. Napíšte prispôsobené titulky alebo použite existujúce a rozpovedzte svoj príbeh pomocou zábavných farebných alebo
základných rozložení fotiek. Pomocou aplikácie HP Social Media Snapshots sa môžete spájať s ostatnými tak, ako vám to najviac vyhovuje.

Fotky stačí vytlačiť, odlepiť z podkladu a nalepiť. Odlepujú sa jednoducho.

Tlačte si doma fotky zo sociálnych sietí. Zaznamenajte aktivity, o ktoré sa chcete podeliť, vytlačte, nalepte a vystavte ich a neskôr ich vymeňte za nové –
odlepujú sa jednoducho.

Pri lokálnej tlači sa vyžaduje, aby boli mobilné zariadenie a tlačiareň pripojené k rovnakej sieti alebo aby bolo mobilné zariadenie pripojené k tlačiarni cez priame bezdrôtové pripojenie. Mobilná tlač z aplikácie HP Social
Media Snapshots je podporovaná v zariadeniach iPhone®, iPad® a iPod touch® so systémom iOS v7.1 alebo novším prostredníctvom technológie AirPrint®. Tlač v systéme Android™ je podporovaná v zariadeniach so
systémom Android v4.4 alebo novším a môže vyžadovať inštaláciu doplnku pre tlačové služby z obchodu Google Play™. Podrobnosti o tlači nájdete na stránke http://www.hp.com/go/mobileprinting. AirPrint, Apple,
iPhone, iPad a iPod touch sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách. Android a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google, Inc.
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Vyhlásenie o kompatibilite
Podporuje bezdrôtové atramentové tlačiarne

Špecifikácie produktov
P/N

W2G60A

Popis

25 hárkov nalepovacieho papiera pre aplikáciu HP Social Media Snapshots, 10 x 13 cm

Veľkosť médií

10 x 13 cm

Hmotnosť médií

265 g/m²

Povrchová úprava

Jemný lesk

Počet listov

25

Obsah balenia

25 hárkov nalepovacieho fotopapiera veľkosti 10 x 13 cm

Rozmery balenia výrobku (sada)

161 x 115 x 22 mm

Hmotnosť

0,12 kg

Kód UPC

889899257166

Záruka
Tento produkt HP je zabezpečený zárukou a prostredníctvom oddelenia servisu a podpory zákazníkov HP.

Ak chcete získať ďalšie informácie o doplnkoch spoločnosti HP, navštívte http://www.hp.com
Skutočný produkt sa môže líšiť od obrázkov. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými produktmi a službami.
Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či
vynechaný text v tomto dokumente.
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