Datový list

Tiskárna HP Sprocket Photo
Printer
Žijte s ní. Milujte ji. Tiskněte.
Na tiskárně HP Sprocket Photo
Printer můžete tisknout fotografie
z chytrého telefonu nebo tabletu
stejně snadno jako je publikovat.
Zapamatujte si ještě lépe čas, který
strávíte s přáteli, díky snímkům ve
formátu 5 x 7,6 cm, které můžete
ihned sdílet nebo ze kterých
můžete vytvořit nálepky s
nezapomenutelnými okamžiky
plnými zábavy.
1

Výborně přenosný
● Tato přenosná tiskárna, která má přibližně stejnou velikost jako mobilní telefon, váží cca

170 gramů.

● Jednoduše vložte zahrnutou sadu s 10 listy a ihned tiskněte fotografie nebo nálepky ve

formátu 5 x 7,6 cm.1

● Tiskněte z aplikace HP Sprocket App s technologií Bluetooth.2

Dodejte osobní nádech
● Stáhněte si zdarma aplikaci HP Sprocket a přizpůsobte své fotografie předtím, než je

vytisknete.

Tisk ze sociálních médií je stále běžnější
● Aplikace HP Sprocket vám umožní rychle tisknout vaše oblíbené fotky ze sociálních

médií.

● Díky plynulému připojení přes Bluetooth® se můžete vy a vaši přátelé připojit a tisknout.3

Tiskárna HP Sprocket Photo Printer

Technické specifikace
Funkce
Rychlost tisku
Rozlišení tisku
Tisková technologie
Možnosti tisku
Možnost mobilního tisku
Automatické čidlo papíru
Monitor

Podpora bezdrátového
připojení
Možnosti připojení
Síťové funkce
Paměť
Kompatibilita paměťových
karet
Typy médií
Velikosti médií
Manipulace s médii

Tisk
Až 40 s
313 x 400 dpi
ZINK®
Tisk bez okrajů: Ano
Ano, prostřednictvím aplikace Sprocket přes Bluetooth
Ano
Levá kontrolka nabíjení: svítí červeně – probíhá nabíjení,
svítí zeleně – nabíjení je dokončeno; Pravá stavová
kontrolka: bílá – napájení je zapnuté, bílé blikání –
přenos obrázku/tisk/chlazení, červené blikání – není
vložen papír/uvíznutí papíru/otevřený kryt/nízké nabití
baterie/jiná chyba
Bluetooth 3.0
Standardní: Bluetooth 3.0
Ne
Standardní: 512 MB; maximum: 512 MB
Ne
ZINK®
podporováno: 5,0 x 7,6 cm; vlastní: 5,0 x 7,6 cm
Vstupní kapacita: Až 10 listů fotografický papír

Co je obsaženo v krabici

Kompatibilní operační systémy
Dodávaný software
Rozměry tiskárny (Š x H x V)
Rozměry balení (Š x H x V)
Hmotnost tiskárny
Hmotnost balení
Provozní prostředí
Ukládání informací
Napájení

Země původu
Záruka

Služby a podpora

Z3Z91A: Tiskárna HP Sprocket Photo Printer;
Instalační karta; Lepivý fotografický papír HP ZINK® (10
listů); Kabel micro USB; Regulační leták
Android: 4.4 a vyšší; iOS: 8.0 a vyšší
Aplikace Sprocket pro iOS a Android (iOS App store,
Google Play)
75 x 116 x 23 mm
96 x 147 x 37 mm
0,172 kg
0,244 kg
Teplota: 5 až 40 ºC, Vlhkost: 5 až 70% RV
Teplota: -30 až 70 ºC, Vlhkost: 5 až 90% RH
spotřeba: 0,9 wattů (pohotovostní režim), spotřeba
energie na papír (25 ºC): 34,49 W maximum, 15,91 W
průměr (na základě rychlého výtisku)
typ napájení: Vestavěný zdroj napájení
Vyrobeno v Jižní Korei
Jednoletá komerční záruka na hardware; Přístup k
webovým službám podpory na stránkách
http://www.support.hp.com
Na stránkách http://www.support.hp.com najdete
informace o různých možnostech záruční podpory
včetně tipů k odstraňování problémů, diagnostických
nástrojů, softwaru a ovladačů, informací o výrobcích a
videí s postupy. Z tohoto webu je možný přístup také k
možnostem, jako jsou chaty nebo fóra.

Poznámky pod čarou

1 Je požadována aplikace HP Sprocket.; 2 Tisk na cestách vyžaduje připojení mobilního zařízení k aplikaci HP Sprocket přes Bluetooth. Mobilní tisk z aplikace HP Sprocket podporují zařízení iPhone® a iPod touch® v systému iOS v8.0 a vyšších. Tisk na zařízení

Android™ je podporován na zařízeních Android, která používají systém OS v4.4 a vyšší. Podrobnosti o tisku najdete na stránkách hpsprocket.com. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a společnost HP ji používá na základě licence.; 3 Je požadována
aplikace HP Sprocket. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a společnost HP ji používá na základě licence.

http://www.hp.com/cz
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