
HP Sprocket fotoprinter (Z3Z92A)

Overzicht
Print net zo makkelijk 5 x 7,6 cm foto's van je smartphone als je ze
op social media post.[1]

Met de HP Sprocket fotoprinter kun je net zo makkelijk foto's van je
smartphone of tablet printen als je ze op social media post. Bewaar
de leuke momenten met je vrienden op 5 x 7,6 cm foto's of stickers
die je direct kunt delen.[1]

Perfect draagbaar

Deze draagbare printer ter grootte van een
mobiele telefoon en met een gewicht van
170 gram gaat overal mee naartoe.

Printen is nu nog socialer

Gebruik de HP Sprocket App om snel je
favoriete social media-foto's te printen.

Een persoonlijke touch

Download de gratis HP Sprocket App om je
foto's te bewerken voordat je ze print.

[1]. HP Sprocket App is vereist.



Specicaties

Printkwaliteit, kleur (presentatie) 313 x 400 dpi

Printsnelheid Tot 40 sec

Functies Afdrukken

Energiebesparingstechnologie HP Auto-off technologie

Vervangende cartridges Werkt zonder inktcartridges

Interfaces, standaard Bluetooth 3.0

Netwerkmogelijkheden Nee

Draadloze mogelijkheden Bluetooth 3.0

Mobiele printcapaciteit Ja, via de Sprocket App via Bluetooth

Netwerkprotocollen, ondersteund Nee

Bijbehorende software iOS en Android Sprocket App (iOS App store, Google Play)

Compatibele besturingssystemen
Android: 4.4 en hoger; iOS: 8.0 en hoger
(Android: 4.4 en hoger; iOS: 8.0 en hoger)

Scherm

Led resterende lading: Rood: opladen; groen: opladen gereed;
Rechterstatuslampje: Wit: aan; wit knipperend: foto
overbrengen/printen/koelen; rood knipperend: geen
papier/papierstoring/klep open/batterij bijna leeg/andere fout

Minimumafmetingen (b x d x h) 75 x 116 x 23 mm

Gewicht 172 gr

Stroomverbruik 0,9 watt (standby), stroomverbruik per foto (25 ºC): 34,49 watt (max),
15,91 watt (gem)(gebaseerd op eerste print)

Type voedingsbron Ingebouwde voedingsmodule

Inhoud van de doos HP Sprocket fotoprinter; Installatiekaart; HP ZINK™ zelfklevend
fotopapier (10 vel); Micro-USB-kabel; Voorschriftenblad

Services (Care Pack)

Ga naar http://www.support.hp.com voor garantieondersteuning, tips
voor probleemoplossing, diagnosetools, software en drivers,
productinformatie en instructievideo's. Supportopties zoals chat en
forums zijn ook toegankelijk vanaf deze website.

Garantie Eén jaar commerciële hardwaregarantie; Toegang tot supportservices op
het web via http://www.support.hp.com



Extra specicaties

Aanbevolen temperatuur, in
bedrijf

15 tot 32 ºC

Aantal gebruikers 1-3 mensen

Aantal papierladen, maximum 1

Afmetingen met ingeklapte laden
(b x d x h)

75 x 116 x 23 mm

Afmetingen pallet (b x d x h) 1100 x 1100 x 1200 mm

Afmetingen verpakking (b x d x h) 96 x 147 x 37 mm

Automatische papierherkenning Ja

Bedieningspaneel Aan-uitknop

Cameratelefoon, omschrijving Print vanaf een mobiel device via Bluetooth

Compatibele geheugenkaarten Nee

Envelopinvoer Nee

Exifprint-ondersteuning Nee

Extra informatie over HP in de
landen

http://www.hp.com/nl

Geheugen 512 MB

Gewicht met verpakking 0,244 kg

Gewicht pallet 489 kg

HP automatische draadloze
verbinding

Nee

HP ePrint-ondersteuning Nee

Inbegrepen printerdrivers Sprocket App

Kabel inbegrepen Ja

Land van herkomst Geproduceerd in Zuid-Korea

Luchtvochtigheid, bij opslag 5 tot 90% rel

Mac-compatibel Nee

Maximum afmetingen (b x d x h) 75 x 116 x 23 mm

Maximum geheugen 512 MB

Maximum invoercapaciteit (10x15
cm foto's)

Tot 10 vel

Maximum invoercapaciteit
(fotopapier)

10

Mediaformaten, afwijkend 5,0 x 7,6 cm

Mediatypen ZINK®

Meer informatie over HP http://www.hp.com



Minimum systeemeisen Nee

Minimum systeemeisen voor
Macintosh

Geen minimum systeemvereisten voor Macintosh

Mobiele printcapaciteit voetnoot Sprocket App

Netwerkklaar Geen

Ondersteunde mediaformaten 5,0 x 7,6 cm

Ondersteuning voor storage-
apparaat en direct printen

Printen via Bluetooth

Papierladen, standaard 1

Printen zonder witranden Ja

Printertalen Nee

Printkleuren Ja

Printsnelheid, kleur (standaard,
10 x 15 cm foto)

Vanaf 40 seconden

Printsnelheid, kleur (standaard, 4
x 6 inch foto)

Vanaf 40 seconden

Printtechnologie ZINK™

Printtechnologie Ink

Productkleur Zwart

Publicatienummer datasheet 4AA6-9885

Relatieve luchtvochtigheid, in
bedrijf

5 tot 70% rel

Relatieve luchtvochtigheid, in
bedrijf

5 tot 70% rel

Service- en supportkenmerken
Eén jaar ondersteuning vanaf de aankoopdatum. Om nog meer plezier te
hebben van je product kun je het registreren op:
http://www.register.hp.com

Service- en supportopties
Bescherm je aankoop: HP Total Care biedt keus uit diverse garantie-
uitbreidingen en services. Kijk voor meer informatie op
http://www.support.hp.com

Submerknaam Sprocket

SureSupply ondersteuning Nee

Temperatuur bij opslag -30 tot 70 ºC

Temperatuur, in bedrijf 5 tot 40 ºC



Inkt/toner/papier/printersupplies

HP papier voor inkjetprinters

HP Inkjet fotopapier
HP ZINK™ zelfklevend fotopapier, 50 vel/5 x 7,6 cm (2 x 3 inch) 1DE37A  

HP Sprocket fotopapier-20 zelfklevende vellen/5 x 7,6 cm (2 x 3 inch) W4Z13A  

HP Sprocket fotopapier-20 zelfklevende vellen/5 x 7,6 cm (2 x 3 inch) W4Z13A  



Services

HP Care Services

Care Services voor Imaging and Printing, consumenten
HP 3 jaar Care Pack met exchange op volgende werkdag voor
multifunctionele printers

UG062E  

HP 3 jaar Care Pack met standaard exchange voor multifunctionele printers UG187E  

Disclaimer — Copyrights

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2018 HP Development
Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van
toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die
bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op
website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk
voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.
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