Datasheet

HP Sprocket fotoprinter

Beleef. Geniet. Print.
Met de HP Sprocket fotoprinter kun
je net zo makkelijk foto's van je
smartphone of tablet printen als je
ze op social media post. Bewaar de
leuke momenten met je vrienden
op 5 x 7,6 cm foto's of stickers die
je direct kunt delen.
1

Perfect draagbaar
● Deze draagbare printer ter grootte van een mobiele telefoon en met een gewicht van

170 gram gaat overal mee naartoe.

● Plaats eenvoudig de 10 meegeleverde vellen en print direct foto's of stickers van 5 x 7,6

cm.1

● Print via de HP Sprocket App met Bluetooth-technologie.2

Een persoonlijke touch
● Download de gratis HP Sprocket App om je foto's te bewerken voordat je ze print.

Printen is nu nog socialer
● Gebruik de HP Sprocket App om snel je favoriete social media-foto's te printen.
● Dankzij naadloze Bluetooth®-connectiviteit kunnen jij en je vrienden verbinding maken

en printen.3

HP Sprocket fotoprinter

Technische specificaties
Functies
Printsnelheid
Printresolutie
Printtechnologie
Printmogelijkheden
Mobiele printcapaciteit
Automatische
papierherkenning
Scherm

Draadloze mogelijkheden
Interfacemogelijkheden
Netwerkmogelijkheden
Geheugen
Compatibele
geheugenkaarten
Mediatypen
Mediaformaten
Mediaverwerking

Afdrukken
Tot 40 sec
313 x 400 dpi
ZINK®
Printen zonder witranden: Ja
Ja, via de Sprocket App via Bluetooth
Ja
Led resterende lading: Rood: opladen; groen: opladen
gereed; Rechterstatuslampje: Wit: aan; wit knipperend:
foto overbrengen/printen/koelen; rood knipperend:
geen papier/papierstoring/klep open/batterij bijna
leeg/andere fout
Bluetooth 3.0
Standaard: Bluetooth 3.0
Nee
Standaard: 512 MB; maximum: 512 MB
Nee
ZINK®
ondersteund: 5,0 x 7,6 cm; afwijkend OR afwijkende
formaten: 5,0 x 7,6 cm
Invoercapaciteit: Tot 10 vel fotopapier

Inhoud van de doos

Supplies

Compatibele
besturingssystemen
Inbegrepen software
Afmetingen printer (B x D x H)
Afmetingen verpakking (B x D x
H)
Gewicht printer
Gewicht verpakking
Omgevingscondities
Gegevensopslag
Voeding

Land van herkomst
Garantie

Service en support

Z3Z91A: HP Sprocket fotoprinter; Installatiekaart; HP
ZINK® fotopapier met kleefrug (10 vel);
Micro-USB-kabel; Voorschriftenblad
W4Z13A HP ZINK® fotopapier met kleefrug, 20 vel/5 x
7,6-cm (2 x 3-inch)
1DE37A HP ZINK® zelfklevend fotopapier, 50 vel/5 x 7,6
cm (2 x 3 inch)
Android: 4.4 en hoger; iOS: 8.0 en hoger
iOS en Android Sprocket App (iOS App store, Google
Play)
75 x 116 x 23 mm
96 x 147 x 37 mm
172 gr
0,244 kg
Temperatuur: 5 tot 40 ºC, Luchtvochtigheid: 5 tot 70%
rel
Temperatuur: -30 tot 70 ºC, Luchtvochtigheid: 5 tot
90% rel
verbruik: 0,9 watt (standby), stroomverbruik per foto
(25 ºC): 34,49 watt (max), 15,91 watt
(gem)(gebaseerd op eerste print)
type voeding: Ingebouwde voedingsmodule
Geproduceerd in Zuid-Korea
Eén jaar commerciële hardwaregarantie; Toegang tot
supportservices op het web via
http://www.support.hp.com
Ga naar http://www.support.hp.com voor
garantieondersteuning, tips voor probleemoplossing,
diagnosetools, software en drivers, productinformatie
en instructievideo's. Supportopties zoals chat en
forums zijn ook toegankelijk vanaf deze website.

Voetnoten

1. HP Sprocket App is vereist.; 2 Om onderweg te printen moet het mobiele device via Bluetooth met de HP Sprocket verbonden zijn. Mobiel printen vanuit de HP Sprocket App wordt ondersteund op iPhone® en iPod touch® op iOS v8.0 en hoger. Printen vanuit

Android™ wordt ondersteund op Android-devices met OS v4.4 en hoger. Kijk voor informatie over hoe je moet printen op hpsprocket.com. Bluetooth is een handelsmerk dat het eigendom is van de houder en dat door HP in licentie wordt gebruikt.; 3. HP Sprocket
App is vereist. Bluetooth is een handelsmerk dat het eigendom is van de houder en dat door HP in licentie wordt gebruikt.

http://www.hp.com/nl
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