Dataark

HP Sprocket fotoskriver

Lev det. Lik det. Skriv det ut.
Med HP Sprocket-fotoskriveren kan
du skrive dem ut fra
smarttelefonen eller nettbrettet
like enkelt som du legger dem ut.
Få enda bedre minner fra tiden
med vennene dine med
umiddelbart delbare bilder eller
klistremerker på 5 x 7,6 cm (2 x 3
tommer) av all moroa.
1

Helt bærbar
● Denne bærbare skriveren som er omtrent på størrelse med en mobiltelefon og som

veier rundt 170 gram, kan du ta med deg over alt.

● Legg enkelt i 10-pakningen med ark og skriv umiddelbart ut bilder eller klistremerker på

5 x 7,6 cm (2 x 3 tommer).1

● Skriv ut igjennom HP Sprocket-appen med Bluetooth-teknologi.2

Legg til et personlig preg
● Last ned den kostnadsfrie HP Sprocket-appen for å skreddersy bildene før du skriver

dem ut.

Utskrift har blitt mer sosialt
● Bruk HP Sprocket-appen til å raskt skrive ut favorittbildene dine fra sosiale medier.
● Med sømløs Bluetooth®-tilkobling kan du og alle vennene dine koble til og skrive ut.3

HP Sprocket fotoskriver

Tekniske data
Funksjoner
Utskriftshastighet
Utskriftsoppløsning
Utskriftsteknologi
Utskriftsmuligheter
Mobil utskriftsfunksjon
Automatisk papirsensor
Skjerm

Trådløs funksjon
Tilkobling
Nettverksmuligheter
Minne
Minnekortkompatibilitet
Papirtyper
Papirformater
Mediehåndtering

Utskr.
Opptil 40 sek
313 x 400 ppt
ZINK®
Utskrift uten kanter: Ja
Ja, igjennom Sprocket-appen over Bluetooth
Ja
Venstre ladelampe: Rød – lader, grønn – lading ferdig;
Høyre statuslampe: Hvit – strøm på, hvit blinkende –
bildeoverføring/utskrift/avkjøling, rød blinkende – tomt
for papir / fastkjørt papir / deksel åpent / lavt batterinivå
/ annen feil
Bluetooth 3.0
Standard: Bluetooth 3.0
Nei
Standard: 512 MB; maksimum: 512 MB
Nei
ZINK®
støttes: 5,0 x 7,6 cm; egendefinert: 5,0 x 7,6 cm
Papirkapasitet: Opptil 10 ark fotopapir

Innhold i esken

Rekvisita

Kompatible operativsystemer
Inkludert programvare
Skrivermål (B x D x H)
Pakkemål (B x D x H)
Skrivervekt
Pakkevekt
Driftsmiljø
Datalagring
Strøm

Opprinnelsesland
Garanti

Service og support

Z3Z91A: HP Sprocket fotoskriver; Konfigurasjonskort;
HP ZINK®-fotopapir med klebrig bakside (10-ark);
Mikro-USB-kabel; Forskriftsark
W4Z13A HP ZINK®-fotopapir med klebrig bakside – 20
ark /5 x 7,6 cm (2 x 3 tommer)
1DE37A HP ZINK®-fotopapir med klebrig bakside, 50
ark / 5 x 7,6 cm (2 x 3 tommer)
Android: 4.4 og nyere; iOS: 8.0 og nyere
Sprocket-app for iOS og Android (iOS AppStore, Google
Play)
75 x 116 x 23 mm
96 x 147 x 37 mm
0,172 kg
0,244 kg
Temperatur: 5 til 40 °C, Fuktighet: 5–70 % RF
Temperatur: -30 til 70 °C, Fuktighet: 5 til 90 % RF
forbruk: 0,9 watt (ventemodus), strømforbruk per
papir (25 ºC): 34,49 watt (maks), 15,91 watt
(gjennomsnitt)(basert på første utskrift)
strømforsyningstype: Innebygd strømforsyning
Produsert i Sør Korea
Ett års kommersiell maskinvaregaranti; Tilgang til
støtte over Internett igjennom via
http://www.support.hp.com
Besøk http://www.support.hp.com for å få tilgang til
garantistøtte inkludert tips for feilsøking,
diagnostikkverktøy, programvare og drivere,
produktinformasjon og instruksjonsvideoer.
Kundestøttealternativer slik som chat og forum er
også tilgjengelige på dette nettstedet.

Fotnoter

1 HP Sprocket-app kreves.; 2 Utskrift på farten krever at mobilenheten er tilkoblet HP Sprocket igjennom Bluetooth-forbindelse. Mobil utskrift fra HP Sprocket-appen støttes på iPhone® og iPod touch® i iOS v8.0 og nyere. Android™-utskrift støttes på

Android-enheter med OS v4.4 og nyere. Se hpsprocket.com for detaljer om hvordan man skriver ut. Bluetooth er et varemerke som tilhører eieren og brukes av HP på lisens.; 3 HP Sprocket-app kreves. Bluetooth er et varemerke som tilhører eieren og brukes av HP
på lisens.

http://www.hp.com/no
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