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HP Sprocket 200 printerHP Sprocket 200 printer
Print direct foto's van 5 x 7,6 cm (2 x 3 inch) vanaf je smartphone. Let's get this party printed.Print direct foto's van 5 x 7,6 cm (2 x 3 inch) vanaf je smartphone. Let's get this party printed.

Laat anderen direct meegenieten met foto's
van nu van 5 x 7,6 cm (2 x 3 inch) vanaf je
smartphone. Je kunt smartphones eenvoudig
verbinden met je Sprocket zodat iedereen
gedeelde foto's van je evenement kan printen
en bekijken.  Beleef elk leuk moment opnieuw
met een geweldige app.  
 
 

Foto's binnen een paar seconden, waar je ook bentFoto's binnen een paar seconden, waar je ook bent
Print snel foto's van je smartphone of social media via de gratis HP Sprocket-
app met Bluetooth®.

Deze draagbare fotoprinter heeft het formaat van een mobiele telefoon en
kan overal mee naartoe.

Ontvang een pakket met 10 vellen HP Sprocket-fotopapier en print direct
foto's of stickers van 5 x 7,6 cm (2 x 3 inch).

Laat anderen meegenietenLaat anderen meegenieten
Dankzij de naadloze Bluetooth®-connectiviteit kan iedereen eenvoudig
gedeelde foto's van je evenement printen en bekijken.

Deel alle foto's die met je Sprocket zijn geprint met de HP Sprocket-app.
Geef je Sprocket een naam zodat je er gemakkelijk mee kunt printen.
Gepersonaliseerde printerlampjes geven aan wiens foto wordt geprint.

Je nieuwe favoriete foto-appJe nieuwe favoriete foto-app
Download de HP Sprocket-app om je foto's te bewerken voordat je ze print.
Gebruik de HP Sprocket app om foto's vanaf sociale media af te drukken.

Scan geprinte foto's om je fotocollecties te bekijken en je content te
ontsluiten.

Breng foto's tot levenBreng foto's tot leven
Scan je Sprocket en Sprocket-foto's om je fotowachtrij in augmented reality te
bekijken en je content te ontsluiten.
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Technische specificatiesTechnische specificaties

VoetnotenVoetnoten
 HP Sprocket-app is vereist. Er kunnen maximaal drie gebruikers per keer verbinding maken en printen.
 HP Sprocket app is vereist.
 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.
 HP Sprocket-app is vereist. Er kunnen maximaal drie gebruikers per keer verbinding maken en printen. Bluetooth is een gedeponeerd merk dat het eigendom is van de houder en dat door HP Inc. in licentie wordt gebruikt. Meer

informatie op http://hp.com/go/mobileprinting.

hpsprocket.comhpsprocket.com
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FunctiesFuncties Printen

PrinttechnologiePrinttechnologie ZINK™

PrintsnelheidPrintsnelheid Vanaf 40 seconden

PrintresolutiePrintresolutie Kleur (beste):Kleur (beste): 313 x 400 dpi;

Printen zonder witrandenPrinten zonder witranden Ja

CompatibeleCompatibele
geheugenkaartengeheugenkaarten

Nee

InterfacemogelijkhedenInterfacemogelijkheden Standaard:Standaard: Bluetooth 5.0;

Mobiele printcapaciteitMobiele printcapaciteit Ja, via de Sprocket app

NetwerkmogelijkhedenNetwerkmogelijkheden Nee

GeheugenGeheugen Standaard:Standaard: 64 MB; Maximum:Maximum: 64 MB

Aantal papierladenAantal papierladen Standaard:Standaard: 1; Maximum:Maximum: 1

MediatypenMediatypen ZINK™

MediaformaatMediaformaat Aangepast (metrisch):Aangepast (metrisch): 5,08 x 7,6 cm
Ondersteund (metrisch):Ondersteund (metrisch): 5,08 x 7,6 cm

InvoercapaciteitInvoercapaciteit Standaard:Standaard: Tot 10 vel
Maximum:Maximum: Tot 10 vel

CompatibeleCompatibele
besturingssystemenbesturingssystemen

Android: 4.4 en hoger/iOS: 8.0 en hoger

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

Afmetingen printer (B x D xAfmetingen printer (B x D x
H)H)

Minimum:Minimum: 80 x 117,5 x 25 mm;
Maximum:Maximum: 80 x 117,5 x 25 mm;

Afmetingen verpakking (b xAfmetingen verpakking (b x
d x h)d x h)

165 x 110 x 33 mm

Gewicht printerGewicht printer 172 gr

Gewicht met verpakkingGewicht met verpakking 270 gr

OmgevingsconditiesOmgevingscondities Temperatuur:Temperatuur: 5 tot 40 °C
Luchtvochtigheid:Luchtvochtigheid: 5 tot 70% rel

BewaaromstandighedenBewaaromstandigheden Temperatuur:Temperatuur: -30 tot 70 °C
Luchtvochtigheid:Luchtvochtigheid: 5 tot 90% rel

VoedingVoeding Gebruik:Gebruik: Inactief: 0,55 W; Afdrukken max:
31-32 W; Gemiddeld: 16 W;
Type voedingsbron:Type voedingsbron: Li-polymeer 7,4 V; 2-
cels, 550 mAh interne accu;

CertificatenCertificaten EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 301 489-
17 V3.1.1:2017, EN
55032:2015/+AC:2016 klasse B, EN
55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-
2:2014, EN 61000-3-3:2013, CISPR
32:2015+COR1:2016 klasse B, EN
50581:2012, ICES-003, probleem 6

Land van herkomstLand van herkomst Geproduceerd in Thailand

BedieningspaneelBedieningspaneel Aan-uitknop

Inhoud van de doosInhoud van de doos 1AS86A:1AS86A: Sprocket 200 fotoprinter; USB-
kabel; HP ZINK™ zelfklevend fotopapier
(10 vellen); Garantieverklaring;
Voorschriftenblad

SuppliesSupplies 1DE37A1DE37A HP Sprocket 2 x 3 in (5.1 x 7.6
cm) Photo Paper-50 sheets
W4Z13AW4Z13A HP Sprocket fotopapier-20
zelfklevende vellen/5 x 7,6 cm (2 x 3 inch)

Service en supportService en support UG187EUG187E HP 3 jaar, Care Pack met
standaard exchange voor multifunctionele
printers 
UG062EUG062E HP 3 jaar, Care Pack met
exchange op volgende werkdag voor
multifunctionele printers 
UG235EUG235E HP 3 jaar, Care Pack met retour
aan depot voor multifunctionele 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, UG235E beschikbaar in het
Midden-Oosten, Afrika, Zuid-Afrika, Israël,
Turkije)

GarantieGarantie Eén jaar hardwaregarantie; Toegang tot
supportservices van wereldklasse op het
web via http://www.support.hp.com
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