
Φύλλο δεδομένων

Εκτυπωτής φωτογραφιών HP
Sprocket

Ζήστε το. Αγαπήστε το. Εκτυπώστε το.

Με τον εκτυπωτή φωτογραφιών
HP Sprocket, εκτυπώνετε
φωτογραφίες από το smartophone
ή το tablet, τόσο εύκολα όσο τις
δημοσιεύετε. Απαθανατίστε κάθε
ευχάριστη στιγμή που περνάτε με
τους φίλους σας, με στιγμιότυπα
και αυτοκόλλητα 5 x 7,6 εκ (2 x 3
ίντσες) με δυνατότητα άμεσης
κοινής χρήσης.1 Απόλυτη φορητότητα

● Με μέγεθος όσο περίπου ένα κινητό τηλέφωνο και βάρος περίπου 170 γραμμάρια (6
ουγγιές), αυτός ο φορητός εκτυπωτής πάει παντού.

● Τοποθετήσετε εύκολα το παρεχόμενο πακέτο 10 φύλλων και εκτυπώστε στη στιγμή
φωτογραφίες 5 x 7,6 εκ (2 x 3 ιντσών).1

● Εκτυπώστε μέσω της εφαρμογής HP Sprocket App με τεχνολογία Bluetooth.2

Προσθέστε μια προσωπική πινελιά
● Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή HP Sprocket App για να προσαρμόσετε τις
φωτογραφίες σας πριν τις εκτυπώσετε.

Η εκτύπωση μόλις έγινε πιο κοινωνική
● Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή HP Sprocket App για να εκτυπώσετε γρήγορα τις
αγαπημένες σας φωτογραφίες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

● Με την απρόσκοπτη συνδεσιμότητα Bluetooth®, εσείς και όλοι οι φίλοι σας, μπορείτε
να συνδέεστε και να εκτυπώνετε. 3



Εκτυπωτής φωτογραφιών HP Sprocket

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Λειτουργίες Εκτύπωση

Ταχύτητα εκτύπωσης Έως 40 δευτερόλεπτα

Ανάλυση εκτύπωσης 313 x 400 dpi

Τεχνολογία εκτύπωσης ZINK®

Δυνατότητες εκτύπωσης Εκτύπωση χωρίς περιθώρια: Ναι

Δυνατότητα φορητής
εκτύπωσης

Ναι, μέσω της εφαρμογής Sprocket μέσω Bluetooth

Αυτόματος αισθητήρας
χαρτιού

Ναι

Οθόνη Αριστερή φωτεινή ένδειξη φόρτισης: Κόκκινο-φόρτιση
σε εξέλιξη, Πράσινο-Η φόρτιση ολοκληρώθηκε; Δεξιά
φωτεινή ένδειξη κατάστασης: Λευκό-ενεργοποίηση,
Λευκό που αναβοσβήνει-μετάδοση
εικόνας/εκτύπωση/ψύξη, Κόκκινο που
αναβοσβήνει-χωρίς χαρτί/εμπλοκή χαρτιού/κάλυμμα
ανοικτό/χαμηλή στάθμη μπαταρίας/άλλο σφάλμα

Δυνατότητα ασύρματης
επικοινωνίας

Bluetooth 3.0

Συνδεσιμότητα Βασική: Bluetooth 3.0

Δυνατότητες σύνδεσης σε
δίκτυο

Όχι

Μνήµη Βασική: 512 MB; μέγιστη: 512 MB

Συμβατότητα κάρτας μνήμης Όχι

Τύποι μέσων ZINK®

Μεγέθη μέσων υποστηρίζεται: 5,0 x 7,6 cm; ειδικά: 5,0 x 7,6 cm

Χειρισμός μέσων Χωρητικότητα εισόδου: Έως 10 φύλλα φωτογραφικό
χαρτί

Περιεχόμενα συσκευασίας Z3Z91A: Εκτυπωτής φωτογραφιών HP Sprocket;
Κάρτα εγκατάστασης; Αυτοκόλλητο φωτογραφικό
χαρτί HP ZINK® Sticky-Backed (10 φύλλα); Καλώδιο
micro USB; Φύλλο πληροφοριών κανονισμών

Συμβατά λειτουργικά συστήματα Android: 4.4 και νεότερη; iOS: 8.0 και νεότερη
Λογισμικό που περιλαμβάνεται Εφαρμογή Sprocket για iOS και Android (iOS App Store,

Google Play)

Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ) 75 x 116 x 23 mm

Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x
Υ)

96 x 147 x 37 mm

Βάρος εκτυπωτή 0,172 kg

Βάρος συσκευασίας 0,244 kg

Περιβάλλον λειτουργίας Θερμοκρασία: 5 έως 40ºC, Υγρασία: 5 έως 70%
σχετική υγρασία

Αποθήκευση Θερμοκρασία: -30 έως 70ºC, Υγρασία: 5% έως 90%
σχετική υγρασία

Τροφοδοσία Ισχύος κατανάλωση: 0,9 Watt (αναμονή), κατανάλωση
ισχύος ανά φύλλο χαρτιού (25ºC): 34,49 Watt
(μέγιστη), 15,91 Watt (μέση) (με βάση την πρώτη
εκτύπωση)
τύπος τροφοδοσίας: Ενσωματωμένο τροφοδοτικό

Χώρα προέλευσης Κατασκευάστηκε στη Νότια Κορέα

Εγγύηση Εμπορική εγγύηση υλικού ενός έτους; Πρόσβαση σε
υπηρεσίες υποστήριξης web:
http://www.support.hp.com

Υπηρεσίες και υποστήριξη Επισκεφτείτε τη διεύθυνση
http://www.support.hp.com για να αποκτήσετε
πρόσβαση σε υποστήριξη βάσει εγγύησης,
συμπεριλαμβανομένων συμβουλών αντιμετώπισης
προβλημάτων, διαγνωστικών εργαλείων,
προγραμμάτων λογισμικού και προγραμμάτων
οδήγησης, πληροφοριών για το προϊόν και βίντεο
επίδειξης. Μέσω του ιστότοπου, μπορείτε να έχετε
πρόσβαση σε επιλογές υποστήριξης όπως:
ηλεκτρονική συνομιλία και φόρουμ.

Υποσημειώσεις
1 Απαιτείται η εφαρμογή HP Sprocket App.; 2 Η εκτύπωση κατά τη μετακίνηση προϋποθέτει τη σύνδεση της φορητής συσκευής στον εκτυπωτή HP Sprocket μέσω σύνδεσης Bluetooth. Η εκτύπωση από φορητές συσκευές μέσω της εφαρμογής HP Sprocket App
υποστηρίζεται σε συσκευές iPhone® και iPod touch® με iOS v8.0 και νεότερες εκδόσεις. Η εκτύπωση σε Android™ υποστηρίζεται σε συσκευές Android με λειτουργικό σύστημα v4.4 και νεότερες εκδόσεις. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εκτύπωσης:
hpsprocket.com. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από την HP κατόπιν άδειας.; 3 Απαιτείται η εφαρμογή HP Sprocket App. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και
χρησιμοποιείται από την HP κατόπιν άδειας.

http://www.hp.com/gr
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