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Drukarka termosublimacyjna
HP Sprocket 200 biała
Cena

399,00 zł

Dostępność

Wyprzedano

Numer katalogowy

127950

Kod producenta

Sprocket 200

Kod EAN

192545379311

Producent

HP

Opis produktu
Drukarka do zdjęć HP Sprocket 200
Spraw sobie domowy fotolab z drukarką do zdjęć HP Sprocket
200. Fotografia to Twoje hobby i sposób na relaks? A może po
prostu chcesz kilka zdjęć z albumu powiesić na ścianie?
Wystarczy odpowiedni papier i już po chwili cieszyć się
będziesz wspaniałą fotografią o rewelacyjnej jakości. Wysoka
rozdzielczość wydruku oraz naturalnie oddane kolory zachwycą
każdego, komu zachcesz pochwalić się swoim dziełem.

Wydruk zdjęć w kilka sekund
Aplikacja HP Sprocket i moduł Bluetooth® umożliwiają szybkie
drukowanie zdjęć ze smartfona i portali społecznościowych.
Dzięki czemu już po chwili otrzymasz swoje zdjęcie w
najwyższej jakości. Utrwal każdą piękną chwilę spędzoną z
przyjaciółmi na błyskawicznie drukowanych odbitkach lub
naklejkach o wymiarach 5×7,6 cm (2''×3'').

Podziel się radością
Za sprawą bezproblemowej łączności Bluetooth® możesz z
łatwością wydrukować udostępnione przez Ciebie zdjęcia. Z
aplikacją HP Sprocket drukowanie Twoich ulubionych zdjęć
nigdy nie było prostsze. Połącz aplikację HP Sprocket ze swoimi
kontami w mediach społecznościowych i błyskawicznie
zamieniaj swoje zdjęcia na pełne kolorów wydruki. Wzbogać
swoje zdjęcia z pomocą aplikacji HP Sprocket. Dodaj tekst,
obramowanie, emotikony i wiele innych elementów, aby nadać
swoim zdjęciom indywidualny i unikatowy charakter.

Kieszonkowy rozmiar
Dzięki rozmiarowi wielkości telefonu komórkowego możesz
zabrać HP Sprocket 200 dosłownie wszędzie. Na imprezę, w
plener czy na wakacje. Wystarczy Ci kieszeń lub niewielkie
etui. Wyzwól swoją kreatywność, a następnie pozwól aby
Twoje dzieło ujrzało światło dzienne. Zaskocz znajomych i
utrwal chwile, do których będziesz wracać za każdym razem.

Producent
Przeznaczenie produktu
Technologia druku
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HP
Do zdjęć
Termosublimacyjna, kolorowa

Obsługiwane formaty nośników
Podajnik papieru
Maksymalna rozdzielczość druku
Druk dwustronny (dupleks)
Interfejsy
Wyświetlacz
Dodatkowe informacje

Kolor
Szerokość
Wysokość
Głębokość

50 x 76 mm
10 arkuszy
313 x 400 dpi
Brak
USB
Bluetooth
Brak
Drukowanie bez marginesów
Drukowanie bezpośrednio ze smartfonów i tabletów
Wbudowany akumulator
Biały
80 mm
25 mm
117,5 mm

Drukarka termosublimacyjna HP Sprocket 200 biała
Kabel USB
Samoprzylepny papier fotograficzny HP ZINK™ (10 arkuszy)
Karta charakterystyki
Instrukcja Obsługi
Oryginalne Opakowanie
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