Tiedot

HP Sprocket -valokuvatulostin

Koe se. Rakastu siihen. Tulosta se.
HP Sprocket -valokuvatulostimen
avulla kuvien tulostaminen
älypuhelimesta sujuu yhtä helposti
kuin niiden lähettäminen. Tee
kaverien kanssa vietetystä ajasta
mieleenpainuvampaa jakamalla
heti 5 × 7,6 cm:n (2 × 3 tuuman)
valokuvia tai tarroja hauskoista
hetkistä.
1

Erittäin helposti mukana kulkeva
● Noin matkapuhelimen kokoinen ja noin 170 g (6 unssia) painava kannettava tulostin

kulkee mukanasi kaikkialle.

● Mukana toimitetaan helposti paikalleen asetettava 10 arkin pakkaus, joten voit tulostaa

5 × 7,6 cm:n (2 × 3 tuuman) valokuvia tai tarroja heti.1

● Tulosta Sprocket-sovelluksen ja Bluetooth-yhteyden avulla.2

Lisää persoonallinen säväys.
● Lataa ilmainen HP Sprocket -sovellus ja personoi valokuvasi ennen kuin tulostat ne.

Tulostamisesta on tullut sosiaalisempaa
● Tulosta nopeasti suosikkikuvasi sosiaalisesta mediasta HP Sprocket -sovelluksen avulla
● Saumattoman Bluetooth®-yhteyden avulla sinä ja kaverisi voitte kaikki tulostaa.3

HP Sprocket -valokuvatulostin

Tekniset tiedot
Toiminnot
Tulostusnopeus
Tulostustarkkuus
Tulostustekniikka
Tulostusominaisuudet
Mobiilitulostuksen tuki
Automaattinen
paperitunnistin
Näyttö

Langattomat ominaisuudet
Liitettävyys
Verkkotoiminnot
Muisti
Muistikortin yhteensopivuus
Materiatyypit
Materiakoot
Paperinkäsittely

Tulosta
Enintään 40 s
313 × 400 dpi
ZINK®
Reunaton tulostus: Kyllä
Kyllä, Sprocket-sovelluksen ja Bluetooth-yhteyden
avulla
Kyllä
Vasen latauksen merkkivalo: punainen - lataa, vihreä täyteen ladattu Oikea tilan merkkivalo: valkoinen - virta
kytketty, vilkkuva valkoinen - kuvan
siirto/tulostus/jäähdytys, vilkkuva punainen - ei
paperia/paperitukos/kansi auki/akun lataus
vähissä/muu virhe
Bluetooth 3.0
Vakio: Bluetooth 3.0
Ei
Vakio: 512 Mt; enintään: 512 Mt
Ei
ZINK®
tuettu: 5,0 × 7,6 cm; vapaa koko: 5,0 × 7,6 cm
Syöttökapasiteetti: Enintään 10 arkkia valokuvapaperi

Pakkauksen sisältö

Tarvikkeet

Yhteensopivat
käyttöjärjestelmät
Ohjelmisto mukana
Tulostimen mitat (L × S × K)
Pakkauksen mitat (L x S x K)
Tulostimen paino
Pakkauksen paino
Käyttöympäristö
Tallennustuotteet
Virtalaitteet

Valmistusmaa
Takuu

Huolto ja tuki

Z3Z92A: HP Sprocket -valokuvatulostin;
Asennuskortti; HP ZINK® Sticky-Backed Photo Paper
-valokuvapaperi(10 arkkia); Micro USB -kaapeli;
Tunnistusarkki
W4Z13A HP ZINK® Sticky-backed -valokuvapaperi, 20
arkkia, 5 × 7,6 cm (2 × 3 tuumaa)
1DE37A HP ZINK® Sticky-backed -valokuvapaperi, 50
arkkia, 5 × 7,6 cm (2 × 3 tuumaa)
Android: 4.4 ja uudemmat; iOS: 8.0 ja uudemmat
Sprocket-sovellus iOS- ja Android-laitteisiin (IOS App
Store, Google Play)
75 × 116 × 23 mm
96 × 147 × 37 mm
0,172 kg
0,244 kg
Lämpötila: 5–40 ºC, Kosteus: 5–70 %:n suhteellinen
kosteus
Lämpötila: -30–70 ºC, Kosteus: 5–90 % s. kost.
kulutus: 0,9 wattia (valmiustilassa), virrankulutus
paperille tulostettaessa (25 ºC): Enintään 34,49 wattia,
keskimäärin 15,91 wattia (perustuu ensimmäiseen
tulosteeseen)
virtalähteen tyyppi: Sisäinen virtalähde
Valmistettu Etelä-Koreassa
Yhden vuoden kaupallinen laitteistotakuu;
Web-tukipalvelut osoitteessa
http://www.support.hp.com
Saat takuutukea, vianmääritysvinkkejä,
diagnostiikkatyökaluja, ohjelmistoja, ohjaimia,
tuotetietoja ja ohjevideoita osoitteesta
http://www.support.hp.com Lisäksi tässä sivustossa
on käytettävissä chatin ja keskustelupalstojen kaltaisia
tukivaihtoehtoja.

Alaviitteet

1 Edellyttää HP Sprocket -sovellusta.; 2 Tulostaminen liikkeellä oltaessa edellyttää, että mobiililaite yhdistetään HP Sprocket -tulostimeen Bluetooth-yhteyden avulla. Mobiilitulostusta HP Sprocket -sovelluksen avulla tuetaan iPhone®- ja iPod touch® -laitteista,

joissa on iOS v8.0 tai uudempi. Android™-tulostusta tuetaan Android-laitteista, joissa on OS v4.4 tai uudempi. Tulostamisesta saa lisätietoja osoitteessa hpsprocket.com. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota HP käyttää lisenssillä.; 3 Edellyttää HP Sprocket
-sovellusta. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota HP käyttää lisenssillä.

http://www.hp.fi
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