Datablad

HP Sprocket fotoskrivare

Upplev det. Älska det. Skriv ut det.
Skriv ut foton från din smarttelefon
eller platta med HP Sprocket
fotoskrivare lika enkelt som du
lägger upp dem. Gör tid med dina
vänner mer minnesvärd med direkt
delbara ögonblicksbilder eller
etiketter på 5 x 7,6 cm (2 x 3 tum)
av varje rolig stund.
1

Perfekt portable
● Ungefär lika stor som en mobiltelefon, vikt på ca 170 g (6 oz.), den här bärbara skrivaren

kan följa med vart som helst.

● Du kan enkelt fylla på det medföljande 10-packet med ark och omedelbart skriva ut

foton eller etiketter i 5 x 7,6 cm (2 x 3-tums). 1

● Skriv ut via appen HP Sprocket med Bluetooth-teknik. 2

Lägg till en personlig touch
● Ladda ned den kostnadsfria HP Sprocket-appen för att finjustera dina foton innan du

skriver ut dem.

Utskrifter blev precis mer sociala
● Använd HP Sprocket-appen för snabb utskrift av dina favoritfoton på sociala medier.
● Med en kontinuerlig Bluetooth®-anslutning, kan du och alla dina vänner ansluta och

skriva ut. 3

HP Sprocket fotoskrivare

Teknisk information
Funktioner
Utskriftshastighet
Utskriftsupplösning
Utskriftsteknik
Utskriftsfunktioner
Kapacitet för mobil utskrift
Automatisk papperssensor
Bildskärm

Trådlös funktion
Anslutning
Nätverksfunktioner
Minne
Passande minneskort
Medietyper
Mediestorlekar
Mediehantering

Skriv ut
Upp till 40 sek
313 x 400 dpi
ZINK®
Kantfri utskrift: Ja
Ja, genom Sprocket-appen via Bluetooth
Ja
Vänster laddningslampa: Röd-laddar, grön-laddning
komplett; Höger statuslampa: Vit-ström på, vitt
blinkande-bildöverföring/utskrift/kylning, röd
blinkande-inget papper/papperstrassel/lock
öppet/svagt batteri/andra fel
Bluetooth 3.0
Standard: Bluetooth 3.0
Nej
Standard: 512 MB; maximal: 512 MB
Nej
ZINK®
Stöds: 5,0 x 7,6 cm; anpassade: 5,0 x 7,6 cm
Inmatningskapacitet: Upp till 10 ark fotopapper

Medföljer

Förbrukningsartiklar

Kompatibla operativsystem
Medföljande program
Skrivarens mått (B x D x H)
Emballagets yttermått (B x D x
H)
Skrivarens vikt
Emballagevikt
Driftsmiljö
Informationslagring
Strömförsörjning

Ursprungsland
Garanti

Service och support

Z3Z91A: HP Sprocket fotoskrivare; Inställningskort; HP
ZINK® Sticky-Backed-fotopapper (10-pack);
Micro-USB-kabel; Föreskrifter
W4Z13A HP ZINK® Sticky-backed fotopapper - 20 ark/5
x 7,6 cm (2 x 3 tum)
1DE37A HP ZINK® självhäftande fotopapper – 50 ark/5
x 7,6 cm (2 x 3 tum)
Android: 4,4 och senare; iOS: 8.0 och senare
iOS- och Android Sprocket-app (iOS AppStore, Google
Play)
75 x 116 x 23 mm
96 x 147 x 37 mm
0,172 kg
0,244 kg
Temperatur: 5 till 40 ºC, Luftfuktighet: 5 till 70 % RH
Temperatur: -30 till 70ºC, Luftfuktighet: 5 till 90%
relativ luftfuktighet
förbrukning: 0,9 watt (vänteläge), strömförbrukning
per papper (25 °C): 34,49 watt (max), 15,91 watt
(genomsnitt, baserat på första utskrift)
typ av nätaggregat: Inbyggd nätadapter
Tillverkad i Sydkorea
Ett års begränsad hårdvarugaranti; Åtkomst till
webbsupporttjänster genom
http://www.support.hp.com
Besök http://www.support.hp.com för att komma åt
garantisupport inklusive felsökningstips, verktyg för
diagnostik, programvara och drivrutiner,
produktinformation och instruktionsvideor. Alternativ
för support som chatt och forum kan också nås från
den här webbplatsen.

Fotnoter

1 HP Sprocket-app krävs.; 2 On the go-utskrift kräver att den mobila enheten är ansluten till HP Sprocket via Bluetooth-anslutning. Mobila utskrifter från appen HP Sprocket stöds på iPhone® och iPod touch® på iOS v8.0 och senare. Utskrifter med Android™ som

stöds av Android-enheter med hjälp av OS v4.4 och senare. För detaljer om hur man skriver ut, se hpsprocket.com. Bluetooth är ett varumärke som tillhör varumärkesinnehavaren och som används av HP på licens.; 3 HP Sprocket-app krävs. Bluetooth är ett
varumärke som tillhör varumärkesinnehavaren och som används av HP på licens.

http://www.hp.com/se
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