Datasheet

HP Sprocket Studio
Doe meer met je foto's. Print direct foto's van 10 x 15 cm (4 x 6 inch) vanaf je smartphone.1

Maak moeiteloos een fotocreatie van je
leukste momenten op je smartphone.1 Het
apparaat is ontworpen voor gebruik met
Bluetooth en de HP Sprocket-app, zodat je
foto's van je smartphone of social media
gemakkelijk omzet in herinneringen die je kunt
delen.1,2

Je eigen persoonlijke fotolab
Met de HP Sprocket-app heb je in een paar tellen verbinding gemaakt, zodat je
snel je foto's van je smartphone en social media kunt printen met
Bluetooth®.3
Gebruik de HP Sprocket-app om snel je leukste foto's van social media te
printen.1
Download de HP Sprocket-app en bewerk je foto's met kaders, stickers en
meer voordat je ze print.1

Maak fotocreaties in een handomdraai
Voornaamste kenmerken
Printen foto's vanaf social media met de HP Sprocket-app
via Bluetooth (3)
Foto's aanpassen: frames, tekst, filters en meer
Sjablonen voor het maken van fotoalbums, kaarten en
collages
Fotokwaliteit: Kleurrijke, glanzende foto's van hoge
kwaliteit.
Beleef het moment opnieuw met augmented reality via de
HP Sprocket-app
Foto's delen via Google Foto's om gemakkelijk te printen

Gebruik de HP Sprocket-app voor handige sjablonen voor het maken van
fotoalbums, kaarten, collages en pasfoto's.1
Print zo veel foto's als je wilt, wat je maar nodig hebt voor je fotocreatie.1
Bekijk foto's van je evenement op één plek met de HP Sprocket-app.1

Waardevolle foto's die een leven lang meegaan
Print heldere, glanzende foto's van hoge kwaliteit die onmiddellijk drogen en
veeg-, water- en scheurbestendig zijn.1,4
Scan je Sprocket Studio- en Sprocket-foto's om content in augmented reality
weer te geven zoals gedeelde printwachtrijen, verborgen video's en meer.1
Maak een gedeeld album met Google Foto's, zodat je probleemloos foto's kunt
toevoegen en printen.1
Alles wat je nodig hebt om foto's van hoge kwaliteit te printen met HP
Sprocket fotopapier van 10 x 15 cm (4 x 6 inch) en cartridges.5
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Technische specificaties
Functies
Printtechnologie
Printsnelheid
Printresolutie

Standaard printertalen
Printen zonder witranden
Aantal printcartridges
Compatibele
geheugenkaarten
Interfacemogelijkheden
Draadloos
Mobiele printcapaciteit

Printen
Dye sublimatie technologie
Tot 61 seconden per afdruk
Zwart (beste): 300 dpi (de geproduceerde
K is een samenstelling van CMY); Kleur
(beste): 300 dpi;
Nee

Voeding

Ja, zonder witrand na het verwijderen van
2 tabs
1 (CMY + coating)
Nee

Certificaten

Standaard: Bluetooth 5.0;
Bluetooth 5.0
Bluetooth 5.0

Netwerkmogelijkheden
Aantal papierladen
Mediatypen

Nee
Standaard: 1; Maximum: 1
HP Sprocket Studio cartridges en
fotopapier

Compatibele
besturingssystemen

Android: 5.0 en hoger; iOS: compatibel
met iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus,
iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE,
iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6,
iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c,
iPhone 5, iPad (6e generatie), iPad Pro,
32,76 cm (12,9 inch) (2e generatie), iPad
Pro 26,67 cm (10,5 inch), iPad (5e
generatie), iPad Pro 24,64 cm (9,7 inch),
iPad Pro 32,76 cm (12,9 inch) (1e
generatie), iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 2,
iPad mini 3, iPad mini 4, iPad (4e
generatie), iPod touch (6e generatie)
iOS en Android Sprocket app (iOS App
store, Google Play)

Bijbehorende software

Bewaaromstandigheden

Afmetingen printer (B x D x
H)
Afmetingen verpakking (b x
d x h)
Gewicht printer
Gewicht met verpakking

Minimum: 169 x 273 x 68 mm;
Maximum: 169 x 273 x 68 mm;
1 kabel: 387 x 228 x 93 mm; 2 kabels:
326 x 283 x 89 mm
930 gr
1 kabel: 2,12 kg; 2 kabels: 2,86 kg

Omgevingscondities

Temperatuur: 0 tot 45 °C
Luchtvochtigheid: 20 tot 80% rel

Land van herkomst
Inhoud van de doos

Supplies

Service en support

Garantie

Temperatuur: -40 tot 60 °C
Luchtvochtigheid: 5 tot 90% rel
Vereisten: AC ingangsspanning 200-240 V
(± 10% tolerantie). Ingangsfrequentie 5060 Hz (± 3 Hz-tolerantie). Maximum
ingangsstroom 1,5 Aac;
Gebruik: Inactief: 1,8 W; Printen:
gemiddeld 19,4 W; Printen: maximaal 60
W;
Type voedingsbron: Externe
voedingsmodule (klasse 1 met
aardestekker);
Dit product en de bijbehorende
accessoires worden gecertificeerd
overeenkomstig de technische
regelgeving en normen van het land
waarin het wordt verkocht door hp (geldt
niet voor Israël, Kazachstan, Oekraïne,
Wit-Rusland, Servië, Rwanda).
Geproduceerd in Thailand
3MP72A: HP Sprocket Studio;
Voedingsmodule; Netsnoer; HP Sprocket
Studio cartridges en fotopapier (10
afdrukken); Garantieverklaring;
Voorschriftenblad
4KK83A HP Sprocket Studio cartridges en
fotopapier - 80 vellen, 10 x 15 cm (4 x 6
inch)
UG187E HP 3 jaar Care Pack met
standaard vervanging voor MFP printers
UG062E HP 3 jaar Care Pack met
vervanging op volgende werkdag voor
MFP printers
(UG187E - in alle landen van EMEA,
uitgezonderd het Midden-Oosten, Afrika,
Zuid-Afrika, Israël, Turkije, UG062E beschikbaar in Oostenrijk, België,
Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland,
Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen,
Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland,
Verenigd Koninkrijk, Tsjechische
Republiek, Griekenland, Hongarije, Polen,
Slowakije)
Eén jaar hardwaregarantie; Toegang tot
supportservices van wereldklasse op het
web via http://www.support.hp.com

Voetnoten
1
. HP Sprocket App is vereist.
2
Bluetooth® is een geregistreerd handelsmerk dat het eigendom is van de houder en door HP Inc. in licentie wordt gebruikt. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/mobileprinting.
3
HP Sprocket-app is vereist. Bluetooth is een handelsmerk dat het eigendom is van de houder en dat door Hewlett Packard Company in licentie wordt gebruikt.
4
Gebaseerd op interne tests van HP. Schattingen van de houdbaarheid van de afbeelding zijn gebaseerd op HP Sprocket Studio inkt en papier. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/printpermanence.
5

Niet inbegrepen, moet apart worden aangeschaft.
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