Resumo

Impressora fotográfica HP Sprocket

Viva. Ame. Imprima.
Fotos de 5,08 x 7,62 cm (2" x 3") a partir
de seu smartphone

Perfeitamente
portátil

Adicione um
toque pessoal

Imprimir acabou
de ficar social

Você e seus amigos
podem imprimir
fotos a partir de
seus smartphones
ou tablets com a
mesma facilidade
que as publicam.1

Foto

+

Tire uma foto
ou selecione uma do
álbum da câmera
ou de contas de
mídias sociais

Impressão = Diversão

Imprima,
personalize
ou compartilhe
sua foto

Exiba-se com
impressões
instantâneas que
captam todos os
momentos divertidos

gue nte
e
r
r
Ca cilme
fa
pel

Fotos instantâneas em qualquer lugar

pa

Crie fotos adesivas de 5,08 x 7,62 cm (2" x 3")
praticamente de qualquer lugar.2 A bateria
recarregável imprime até 30 folhas de papel por
carga e recarrega em apenas 60 a 80 minutos.

Divirta-se — seja criativo

Use o aplicativo HP Sprocket gratuito para
personalizar suas fotos antes de imprimi-las. Adicione
muita personalidade com molduras, emojis, textos,
adesivos, filtros e muito mais.

Uma impressora social portátil

A Sprocket usa a perfeita conectividade Bluetooth®,
assim você pode configurá-la em festas e eventos e
todos poderão imprimir seus momentos favoritos.3

Papel fotográfico
HP ZINK®
• Parte de trás adesiva
• Impressões sem manchas
• Pacote com 10 folhas
incluído

Saiba mais em hpsprocket.com
1

Aplicativo HP Sprocket necessário.

A impressão em trânsito precisa que o dispositivo móvel esteja conectado à HP Sprocket via conexão Bluetooth®. A impressão móvel a partir do aplicativo HP Sprocket é suportada no iPhone® e no iPod touch® em iOS
v8.0 e superior. Impressão com Android™ suportada em dispositivos Android usando OS v4.4 e superior. Para obter detalhes sobre como imprimir, acesse hpsprocket.com. Bluetooth é uma marca comercial dos respectivos
proprietários e utilizada sob licença pela HP Inc.
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Aplicativo HP Sprocket necessário. Bluetooth® é uma marca comercial do respectivo proprietário e é utilizada pela HP Inc. sob licença.

Inscreva-se para obter atualizações
hp.com/go/getupdated

Compartilhe com colegas
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