Ficha técnica

Impressora fotográfica HP
Sprocket
Viva. Adore. Imprima.
Com a Impressora fotográfica HP
Sprocket, imprima fotografias a
partir do seu smartphone ou tablet
tão facilmente como publicá-las.
Torne o tempo passado com os
amigos mais memorável com
instantâneos ou autocolantes de 5
x 7,6 cm (2 x 3 polegadas) que são
imediatamente partilháveis.
1

Perfeitamente portátil
● Com o tamanho de um telemóvel e um peso de 170 gramas, esta impressora portátil

vai consigo a qualquer lugar.

● Carregue facilmente o conjunto de 10 folhas incluído e imprima imediatamente

fotografias ou autocolantes de 5 x 7,6 cm (2 x 3 polegadas).1

● Imprima através da aplicação HP Sprocket com tecnologia Bluetooth.2

Adicione um toque pessoal
● Transfira gratuitamente a aplicação HP Sprocket para personalizar as suas fotografias

antes de imprimi-las.

A impressão tornou-se ainda mais social
● Utilize a aplicação HP Sprocket para imprimir rapidamente as suas fotografias favoritas

de redes sociais.

● Com a conectividade Bluetooth® totalmente incorporada, pode ligar-se e imprimir com

todos os seus amigos.3

Impressora fotográfica HP Sprocket

Especificações técnicas
Funções
Velocidade de impressão
Resolução de impressão
Tecnologia de impressão
Capacidades de Impressão
Capacidade de impressão
móvel
Sensor automático de papel
Ecrã

Capacidade sem fios
Conectividade
Capacidades de Rede
Memória
Compatibilidade da placa de
memória
Tipos de suportes de
impressão
Formatos dos suportes de
impressão
Manipulação de suportes

Imprimir
Até 40 segundos
313 x 400 ppp
ZINK®
Impressão sem margens: Sim
Sim, a partir da aplicação Sprocket através de Bluetooth

Conteúdo da embalagem

Sim
Luz indicadora de carga esquerda: Vermelha: em
carregamento, Verde: carga completa; Luz indicadora de
estado direita: Branca: ligada, Branca intermitente:
transmissão de imagens/impressão/refrigeração,
Vermelha intermitente: sem papel/encravamento de
papel/tampa aberta/bateria fraca/outro erro
Bluetooth 3.0
Normal: Bluetooth 3.0
Não
Normal: 512 MB; máximo: 512 MB
Não

Aplicação Sprocket para iOS e Android (iOS App Store,
Google Play)
Dimensões da impressora (L x P x 75 x 116 x 23 mm
A)
Dimensões do Pacote (A x L x P) 96 x 147 x 37 mm
0,172 kg
Peso da impressora
0,244 kg
Peso do Pacote
Temperatura: 5 até 40 ºC, Humidade: 5 a 70% HR
Ambiente de funcionamento
Temperatura: -30 a 70 ºC, Humidade: 5 a 90% HR
Armazenamento
consumo: 0,9 watts (em modo de espera), consumo
Alimentação
de energia por papel (25 ºC): 34,49 watts (máximo),
15,91 watts (média) (com base na primeira impressão)
tipo de fonte de alimentação: Fornecimento de
energia incorporado
Fabricado na Coreia do Sul
País de Origem
Um ano de garantia comercial para hardware; Acesso a
Garantia
serviços de suporte Web através de
http://www.support.hp.com
Visite http://www.support.hp.com para aceder ao
Serviços e suporte
suporte de garantia, incluindo a resolução de
problemas de pontas, ferramentas de diagnóstico,
software e controladores, informações sobre o
produto e vídeos informativos. Opções de suporte,
como chat e fóruns, são também acessíveis a partir
deste Web site.

ZINK®
admitido: 5,0 x 7,6 cm; personalizado: 5,0 x 7,6 cm
Capacidade de entrada: Até 10 folhas papel de
qualidade fotográfica

Consumíveis
Sistemas Operativos
Compatíveis
Software Incluído

X7N08A: Impressora fotográfica HP Sprocket; Cartão
de configuração; Papel de fotografia HP ZINK®
autocolante (10 folhas); Cabo micro USB; Folha
regulamentar
W4Z13A Papel de fotografia HP ZINK® autocolante - 20
folhas/5 cm x 7,6 cm (2 x 3 pol.)
Android: 4.4 e posterior; iOS: 8.0 e posterior

Notas de rodapé

1 Requer a aplicação HP Sprocket.; 2 A impressão em viagem requer que o dispositivo móvel esteja ligado à HP Sprocket através de uma ligação Bluetooth. A impressão móvel a partir da aplicação HP Sprocket é suportada em iPhone® e iPod touch® com iOS v8.0 e

posterior. Impressão Android™ suportada em dispositivos Android que executam o sistema operativo v4.4 e posterior. Para obter mais informações sobre como imprimir, consulte hpsprocket.com. Bluetooth é uma marca comercial, propriedade do titular e
utilizada pela HP sob licença.; 3 Requer a aplicação HP Sprocket. Bluetooth é uma marca comercial, propriedade do titular e utilizada pela HP sob licença.

http://www.hp.com/pt
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