


HP Sprocket לצילומים מדפסת
טכניים מפרטים

הדפסהפונקציות
הדפסה שניותמהירות 40 עד

הדפסה 313רזולוציית x 400 dpi
הדפסה ®ZINKטכנולוגיית

הדפסה כןיכולות שוליים: ללא הדפסה
ניידת הדפסה Bluetoothיכולת דרך Sprocket אפליקציית באמצעות כן,
אוטומטי נייר כןחיישן

הושלמה;תצוגה ירוקה-הטעינה אדומה-בטעינה, שמאלית: טעינה נורית
שידור - בלבן מהבהבת לבנה-מופעל, ימנית: מצב נורית

נייר/חסימת אין - באדום מהבהבת תמונה/הדפסה/התקררות,
אחרת נמוכה/שגיאה סוללה פתוח/רמת נייר/הכיסוי

אלחוט Bluetoothיכולת 3.0
Bluetoothקישוריות 3.0 סטנדרט:

רשת לאיכולות
512זיכרון MB מקסימום: ;512 MB סטנדרט:

זיכרון כרטיס לאתאימות
מדיה ®ZINKסוגי
מדיה ס"מגדלי 7.6 x 5.0 אישית: מותאם ס"מ; 7.6 x 5.0 נתמכת: / נתמך

בנייר צילוםטיפול נייר גיליונות 10 עד הזנה: קיבולת

האריזה התקנה;תכולת כרטיס ;HP Sprocket לצילומים מדפסת :Z3Z91A
כבל גיליונות); 10) ®HP ZINK דביק אחורי חלק עם צילום נייר

תקינה גיליון ;Micro USB
תואמות הפעלה ואילךמערכות iOS: 8.0 ואילך; Android: 4.4

כלולה האפליקציותתוכנה (חנות Android-ו iOS-ל Sprocket אפליקציית
(Google Play ,iOS של

ג) x ע x (ר המדפסת מ"מממדי 23 x 116 x 75
(W x D x H) חבילה מ"מממדי 37 x 147 x 96

המדפסת ק"גמשקל 0.172
חבילה ק"גמשקל 0.244
הפעלה יחסיתסביבת לחות 70% עד 5% לחות: ,40ºC עד 5 טמפרטורה:

לחותאחסון 90% עד 5% לחות: צלזיוס, 70º עד -30 טמפרטורה:
יחסית

:(25ºCמתח 34.49) לנייר חשמל צריכת (המתנה), ואט 0.9 צריכה:
עמוד הדפסת על (מבוסס (ממוצע), ואט 15.91 (מקסימום), ואט

ראשון)
מובנה מתח ספק מתח: מקור סוג

מקור קוריאהמדינת בדרום מיוצר
לשירותיאחריות גישה שנה; למשך החומרה על מסחרית אחריות

http://www.support.hp.com דרך באינטרנט התמיכה
ותמיכה גישהשירות לקבלת http://www.support.hp.com בכתובת בקר

תוכנה אבחון, כלי בעיות, לפתרון עצות כולל באחריות, לתמיכה
'כיצד של וידאו וסרטוני מוצרים על מידע התקנים, ומנהלי

דרך נגישות ופורומים צ'אט כגון תמיכה אפשרויות גם לבצע'.
האינטרנט. אתר

שוליים הערות
המשתמשים Android בהתקני נתמכת Android™ הדפסת ואילך. iOS v8.0 ההפעלה במערכת iPod touch®-ו iPhone® ב- נתמכת HP Sprocket A האפליקציה דרך ניידת הדפסה .Bluetooth חיבור דרך HP Sprocket-ל נייד התקן של חיבור דורשת בדרכים הדפסה 2 נדרשת.; HP Sprocket אפליקציית 1

רישיון. במסגרת HP בשימוש ונמצא לבעליו השייך מסחרי סימן הוא Bluetooth נדרשת. HP Sprocket אפליקציית 3 רישיון.; במסגרת HP בשימוש ונמצא לבעליו השייך מסחרי סימן הוא hpsprocket.com. Bluetooth ראה ההדפסה, אופן אודות פרטים לקבלת ואילך. OS v4.4-ב

http://www.hp.com/il
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