Datablad

HP Sprocket-fotoprinter

Dit liv. Det du elsker. Kan udskrives.
Med HP Sprocket-fotoprinter kan du
udskrive fotos fra din smartphone
eller tablet-pc lige så nemt, som
det er at lægge dem ud. Du kan
gøre stunderne med vennerne
endnu mere uforglemmelige med
billeder og klistermærker på 5 x 7,6
cm (2 x 3”), så I kan dele hvert
eneste sjove øjeblik.
1

Fuldstændig bærbar
● Denne bærbare printer er på størrelse med en mobiltelefon og vejer omkring 170 g, så

du kan tage den med dig hvor som helst.

● Du kan nemt lægge den medfølgende pakke med 10 ark i printeren og udskrive

øjeblikkelige fotos eller klistermærker på 5 x 7,6 cm.1

● Udskriv via HP Sprocket-appen med Bluetooth-teknologi.2

Tilføj et personligt touch
● Download den gratis HP Sprocket-app til at tilpasse dine fotos, før du udskriver dem.

Udskrivning er nu blevet mere socialt
● Brug HP Sprocket-appen til hurtigt at udskrive dine yndlingsbilleder fra de sociale

medier.

● Med problemfri Bluetooth®-forbindelse kan du og alle dine venner oprette forbindelse

og udskrive.3

HP Sprocket-fotoprinter

Tekniske specifikationer
Funktioner
Udskrivningshastighed
Udskriftsopløsning
Udskrivningsteknologi
Udskrivningsegenskaber
Funktion til mobiludskrivning
Automatisk papirføler
Skærm

Trådløs
Tilslutning
Netværksegenskaber
Hukommelse
RAM-kortkompatibilitet
Medietyper
Medieformater
Mediehåndtering

Udskriv
Op til 40 sek.
313 x 400 dpi
ZINK®
Udskrivning uden ramme: Ja
Ja, med Sprocket-appen via Bluetooth
Ja
Venstre opladningsindikator: Rødt lys - oplader, grønt lys
- opladning er færdig; Højre statusindikator: Hvidt lys tændt, blinker hvidt - billedoverførsel i
gang/udskriver/køler, blinker rødt - intet
papir/papirstop/dækslet er åbent/lavt batteriniveau/
andre fejl
Bluetooth 3.0
Standard: Bluetooth 3.0
Nej
Standard: 512 MB; maksimum: 512 MB
Nej
ZINK®
understøttet: 5,0 x 7,6 cm; special: 5,0 x 7,6 cm
Papirkapacitet: Op til 10 ark fotopapir

Kassens indhold

Forbrugsvarer

Kompatible operativsystemer
Software inkluderet
Printermål (B x D x H)
Pakkemål (B x D x H)
Printervægt
Pakkevægt
Driftsmiljø
Harddiskplads
Strømforsyning

Oprindelsesland
Garanti
Service og support

Z3Z91A: HP Sprocket-fotoprinter; Konfigurationskort;
HP ZINK® Sticky-Backed-fotopapir (10 ark);
Mikro-USB-kabel; Ark med regulativer
W4Z13A Selvklæbende HP ZINK®-fotopapir, 20 ark på 5
x 7,6 cm (2 x 3")
1DE37A Selvklæbende HP ZINK®-fotopapir, 50 ark på 5
x 7,6 cm (2 x 3")
Android: 4.4 og nyere; iOS: 8.0 og nyere
iOS og Android Sprocket-app (iOS App Store, Google
Play)
75 x 116 x 23 mm
96 x 147 x 37 mm
0,172 kg
0,244 kg
Temperatur: 5 til 40ºC, Luftfugtighed: 5 til 70 % relativ
luftfugtighed
Temperatur: -30 til 70 ºC, Luftfugtighed: 5% til 90%
relativ luftfugtighed
Forbrug: 0,9 watt (standby), strømforbrug pr. ark papir
(25 ºC): 34,49 watt (maks.) 15,91 watt (gennemsnit)
(baseret på første udskrift)
strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning
Fremtstillet i Sydkorea
1 års hardwaregaranti; Adgang til
websupporttjenester på http://www.support.hp.com
Besøg http://www.support.hp.com for at få adgang til
support, herunder fejlfindingstips,
diagnosticeringsværktøjer, software og drivere,
produktoplysninger og vejledningsvideoer. Der også
adgang til andre supportmuligheder, som f.eks. chat
og fora, på dette websted.

Fodnoter

1 Kræver HP Sprocket-app.; 2 Udskrivning på farten kræver, at mobilenheden har forbindelse til HP Sprocket via en Bluetooth-forbindelse. Mobiludskrivning fra HP Sprocket-appen understøttes på iPhone® og iPod touch® med iOS v8.0 og nyere versioner.

Android™-udskrivning understøttes på Android-enheder med version v4.4 og nyere versioner. Læs mere om, hvordan du udskriver på hpsprocket.com. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets ejer og benyttes af HP under licens.; 3 Kræver HP Sprocket-app.
Bluetooth er et varemærke tilhørende dets ejer og benyttes af HP under licens.

http://www.hp.com/dk
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