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Ontdek de HP Sprocket Studio

Herbeleef je herinneringen

De HP Sprocket familie breidt uit met de HP Sprocket Studio!

 

De Sprocket Studio is de nieuwste fotoprinter van HP en biedt een snelle en eenvoudige manier

om 10x15cm foto's af te drukken en de dierbare momenten te herbeleven. De HP Sprocket

Studio is de perfecte printoplossing voor het afdrukken van levendige foto's, direct geprint vanaf

een mobiel apparaat1. Met Bluetooth® en de HP Sprocket App kunnen gebruikers eenvoudig

hun favoriete foto's afdrukken door middel van een simpel twee-stappen proces: selecteer een

afbeelding, klik op afdrukken en gebruik de collage- en fotokaartsjablonen om foto's van hoge

kwaliteit te printen die je bijblijven1. 
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Met een keramisch witte afwerking is de HP Sprocket Studio een aanvulling op elk huishouden.

Families kunnen herinneringen vastleggen en bewaren en met behulp van de app versieren met

sjablonen en designs1. Families kunnen de meest waardevolle momenten en bijzondere

gebeurtenissen in het leven met elkaar delen.

 

Op zoek naar manieren om een bruiloft een beetje persoonlijker te maken? De HP Sprocket

Studio geeft gasten de kans om foto’s af te drukken van de bijzondere dag.

Vakantieherinneringen of de eerste schooldag van je kind herbeleven? De HP Sprocket Studio is

de perfecte partner om ieders favoriete momenten en herinneringen op papier tot leven te

brengen.

 

Breng vrienden en familie dichterbij en maak van je favoriete momenten op je telefoon of

sociale media een tastbare herinnering!

 

What’s new?

 

Een persoonlijk fotolab

o De HP Sprocket Studio is een handige oplossing voor het afdrukken van foto's, waarmee

gebruikers foto's direct vanuit huis kunnen afdrukken. Hierdoor worden kosten en tijd

bespaard.

o Geavanceerde dye-sublimatietechnologie zorgt voor foto's van hoge kwaliteit met een

professionele afwerking.

o Bewerk en print foto’s van 10 x15cm met de HP Sprocket App. Met slechts een paar tikjes druk

je foto’s af vanaf je camerarol en social media1.

o Sluit tot drie smartphones draadloos aan op de Sprocket Studio in slechts drie klikken1.

 

Bewerk je foto

o Gebruik de app om eenvoudig fotoalbums en cadeaute maken met behulp van de sjablonen

voor fotokaarten, collages en foto-ID's1.

o Print foto’s onderweg met behulp van 4G of een externe WIFI-verbinding in slechts twee

eenvoudige stappen. Tik op om af te drukken voor directe foto's waar en wanneer u maar wilt.

Klik-en-print voor het afdrukken van foto’s waar en wanneer je maar wilt.   

 

Foto’s die net zo lang mee gaan als je herinneringen2



o Print mooie, levensechte snapshots van hoge kwaliteit met heldere en levendige kleuren.

o Herbeleef herinneringen in augmented reality met verborgen video's in je foto’s met behulp

van de HP Sprocket App.

 

Modern ontwerp

o Keramische witte parelmoerafwerking in een strakke en eenvoudige vorm, die past bij iedere

huisstijl.

o Een verwijderbare lade in lichtgrijs om het fotopapier te verbergen voor een naadloos en

compact ontwerp.

 

Prijzen & beschikbaarheid

De HP Sprocket Studio is beschikbaar vanaf 1 july 2019 voor €149.00. Kijk hier voor meer

informatie: https://www8.hp.com/nl/nl/printers/sprocket.html

 

[1] HP Sprocket app required

[2] See hp.com/go/printpermanence
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OVER HP NEDERLAND

HP Inc. creëert technologie die het leven voor iedereen beter maakt. Altijd en overal. Met ons

portfolio van printers, pc's, mobiele apparaten, oplossingen en diensten, creëren wij belevingen

die indruk maken. Meer informatie over HP (NYSE: HPQ) is beschikbaar op www.hp.nl.
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