גיליון נתונים

מדפסת HP Sprocket 200

הדפס תמונות בגודל  7.6 x 5ס"מ ) 3 x 2אינץ'( באופן מיידי ישירות מהסמארטפון שלך .בואו נדפיס את המסיבה הזאת.

שתף את הרגע עם תמונות בגודל  7.6 x 5ס"מ ) 3 x 2אינץ'( מהסמארטפון שלך .חבר בקלות סמארטפונים ל Sprocket-שלך כך
שכולם יוכלו להדפיס ולהציג תמונות משותפות מהאירוע שלך 1.תוכל לחיות מחדש כל רגע של כיף עם אפליקציה מדהימה2.

תמונות תוך שניות ,בכל מקום שתהיה

הדפס במהירות את תמונות הסמארטפון והמדיה החברתית שלך דרך האפליקציה
החינמית של  HP Sprocketבאמצעות ®3.Bluetooth
מדפסת תמונות ניידת זו ,בגודל של טלפון סלולרי ,נכנסת לכל מקום.
קבל חבילה של  10גיליונות נייר צילום  HP Sprocketוהדפס תמונות או מדבקות
בגודל  7.6 x 5ס"מ ) 3 x 2אינץ'( באופן מיידי.

שתף את הכיף

קישוריות ® Bluetoothחלקה מאפשרת לכולם להדפיס ולהציג בקלות תמונות
משותפות מהאירוע שלך4.
שתף את כל התמונות המודפסות עם  ,Sprocketבאמצעות אפליקציית HP
2.Sprocket
הענק שם ל Sprocket-שלך כדי להדפיס אליה בקלות 2.נוריות מדפסת מותאמות
אישית מראות לך של מי התמונה המודפסת כעת2.

אפליקציית התמונות המועדפת החדשה שלך

הורד את אפליקציית  HP Sprocketכדי להתאים אישית את התמונות שלך לפני
2
שאתה מדפיס אותן.
2
השתמש באפליקציית  HP Sprocketכדי להדפיס תמונות מהמדיה החברתית.
סרוק תמונות שהודפסו כדי להציג אוספי תמונות ולשחרר נעילת תוכן2.
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מבט כללי על המוצר
מדפסת  HP Sprocket 200מוצגת

 .1מכסה מיוחד מפעיל חוויות AR

 .2נורית  LEDמותאמת אישית  -אדום ,ירוק ,כחול ,צהוב או ורוד
 Bluetooth® 4.2 .3עם מצב שינה
 .4שלושה צבעים מסוגננים לבחירה
 .5בסיס מלבני עדין ,מעוגל

 .6סגירת מכסה מגנטי אינטואיטיבית ומאובטחת
 .7לחצן הפעלה/כיבוי
 .8יציאת טעינה של USB

אביזרים ,חומרים מתכלים ותמיכה
חומרים מתכלים

 1DE37Aנייר צילום ™ HP ZINKעם גב דביק  50 -גיליונות 7.6 x 5/ס"מ ) 3 x 2אינץ'(

שירות ותמיכה

 UG187E HP Care Packעם שירות החלפה רגיל עבור מדפסות רב-תכליתיות למשך  3שנים
 HP Care Pack UG062Eעם החלפה ביום העבודה הבא עבור מדפסות רב-תכליתיות למשך  3שנים
 HP Care Pack UG235Eעם תמיכה בהחזרה למחסן עבור מדפסות רב-תכליתיות למשך  3שנים
) UG187Eזמין בכל מדינות המזרח התיכון ואפריקה ,למעט המזרח התיכון ,אפריקה ,דרום אפריקה ,ישראל ,טורקיה UG062E ,זמין באוסטריה ,בלגיה ,דנמרק ,אירלנד ,איטליה,
הולנד ,נורבגיה ,פורטוגל ,ספרד ,שבדיה ,שוויץ ,בריטניה ,הרפובליקה הצ'כית ,יוון ,הונגריה ,פולין ,סלובקיה UG235E ,זמין במזרח התיכון ,אפריקה ,דרום אפריקה ,ישראל,
טורקיה(

 W4Z13Aנייר צילום של  20 - HP Sprocketגיליונות עם גב דביק 7.6 x 5/מ"מ ) 3 x 2אינץ'(

מפרט טכני
דגם

מק"ט

פונקציות

מדפסת HP Sprocket 200

1AS86A

הדפסה

לוח בקרה

לחצן הפעלה/כיבוי

טכנולוגיית הדפסה

™ZINK

הדפסה

רזולוציית הדפסה

צבע )מיטבי(;x 400 dpi 313 :
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מפרט טכני
דגם

מק"ט

הדפסה ללא שוליים

תאימות כרטיסי זיכרון
הדפסה דו-צדדית

קישוריות
סטנדרט

יכולת הדפסה ניידת

מדפסת HP Sprocket 200

1AS86A
כן

לא

Bluetooth 5.0

כן ,באמצעות אפליקציית Sprocket

פרוטוקולי רשת נתמכים

לא

זיכרון

סטנדרט ;MB 64 :מרבי MB 64 :

יכולות הרשת
טיפול בנייר

מספר מגשי נייר

סוגי חומרי הדפסה
גודל חומרי הדפסה
קיבולת הזנה

לא

סטנדרט ;1 :מרבי1 :

™ZINK

התאמה אישית )מידות מטריות( 7.6 x 5.08 :ס"מ
תמיכה )מידות מטריות( 7.6 x 5.08 :ס"מ

סטנדרט :עד  10גיליונות
מרבי :עד  10גיליונות
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דגם

מק"ט

מדפסת HP Sprocket 200

1AS86A

מערכות הפעלה תואמות

 Android: 4.4ואילך  iOS: 8.0 /ואילך

ממדי המדפסת )ר  xע  xג( 1

מזערי  25 x 117.5 x 80מ"מ;
מרבי 25 x 117.5 x 80 :מ"מ;

משקל המדפסת

 0.172ק"ג

תוכנות כלולות

ממדים ומשקל

אפליקציית  Sprocketל iOS-ו) Android-חנות האפליקציות של (Google Play ,iOS

ממדי האריזה )ר  xע  xג(

 33 x 110 x 165מ"מ

משקל האריזה

 0.27ק"ג

סביבת הפעלה
אחסון
חשמל
טכנולוגיה מובילה לחיסכון בחשמל
אישורים
תכולת האריזה
אחריות

טמפרטורה 5 :עד  40°צלזיוס
לחות 5 :עד  70לחות יחסית
טמפרטורה 30°C- :עד 70°C
לחות 5 :עד  90לחות יחסית

צריכה :במצב לא פעיל 0.55 :ואט; בהדפסה מקסימלית 31-32 :וואט; ממוצע 16 :ואט;
סוג אספקת המתח :ליתיום-פולימר  7.4וולט; סוללה פנימית עם  2תאים;mAh 550 ,
טכנולוגיית כיבוי אוטומטי של HP

EN ,EN 61000-3-2:2014 ,EN 55024:2010+A1:2015 ,EN 55032:2015/+AC:2016 Class B ,EN 301 489-17 V3.1.1:2017 ,EN 301 489-1 V2.1.1:2017
Issue 6 ,EN 50581:2012, ICES-003 ,CISPR 32:2015+COR1:2016 Class B ,61000-3-3:2013

מדפסת צילום  ;Sprocket 200כבל  ;USBנייר צילום עם חלק אחורי דביק ™ 10) HP ZINKגיליונות(; גיליון כתב אחריות; גיליון תקינה
אחריות לחומרה מוגבלת למשך שנה אחת; גישה לשירותי תמיכה ברמה עולמית דרך http://www.support.hp.com
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הערות שוליים
 1אפליקציית  HP Sprocketנדרשת .עד שלושה משתמשים יכולים להתחבר ולהדפיס בו-זמנית.
 2אפליקציית  HP Sprocketנדרשת.
 3אפליקציית  HP Sprocketנדרשת Bluetooth .הוא סימן מסחרי השייך לבעליו ,ונמצא בשימוש על-ידי  Hewlett-Packard Companyבמסגרת רישיון.
 4אפליקציית  HP Sprocketנדרשת .עד שלושה משתמשים יכולים להתחבר ולהדפיס בו-זמנית Bluetooth .הוא סימן רשום השייך לבעליו ,ונמצא בשימוש על-ידי  HP Inc.במסגרת רישיון .לקבלת מידע נוסף ,בקר בכתובת .http://www.hp.com/go/mobileprinting

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים
 1הממדים משתנים בהתאם לתצורה

hpsprocket.com
המוצר עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. .המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש .האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של  HPכלולה
בהצהרות האחריות המפורשות ,הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה .אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת HP .לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות ,שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה.
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