
Tuottavuutta, luovuutta ja oppimista käden ulottuvilla
HP Smartin avulla voit työskennellä vapaasti missä tahansa luokkansa parhaalla mobiilitulostussovelluksella.1,2 
Tulosta, skannaa, kopioi ja lähetä suojattuja mobiilifakseja puhelimestasi. Muokattavilla pikavalinnoilla säästät 
lisäksi aikaa. HP Instant Ink -tilauksen ansiosta tulostin tilaa automaattisesti mustetta, ennen kuin se pääsee 
loppumaan.5

HP Smart -sovelluksen pikaopas

Voit lähettää asiakirjoja 
ja valokuvia tulostimeen 

mistä tahansa

Lähetä suojattuja 
mobiilifakseja 

älypuhelimesta, tabletista 
tai tietokoneesta

Hallinnoi asiakirjoja 50 
% nopeammin Smart 
Task* -pikavalintojen 
avulla: ensimmäinen 

mobiilitulostussovellus, joka 
automatisoi skannaustehtävät.3

Laadukasta 
skannausta 

älypuhelimella

Muokkaa valokuvia 
helppokäyttöisillä 

muokkaustyökaluilla

Jatkuvaa oppimista ja 
puuhaa tulostettavien 

aktiviteettien avulla

Nopea käyttöönotto 
matkapuhelimesta 

tai tietokoneesta – ei 
kaapeleita tai CD-

levyjä

Säästä selvää rahaa ja 
varmista, että muste 

ei pääse enää koskaan 
loppumaan kesken 

tiIaamalla Instant Ink, HP:n 
musteen toimituspalvelu5

HP Smart -sovellus

Pikaopas;



Lisätietoja: hp.com/go/smartapp
Jaa kollegoiden kanssa

Smart Task -pikavalinnat
Luo muokattavia pikavalintoja, 
joilla voit skannata, jakaa ja 
lähettää sähköpostia yhdellä 
napautuksella.

Tarviketilaukset
Tilaa mustepatruunoita tai tee 
HP Instant Ink -tilaus: tällä HP:n 
musteen toimituspalvelulla 
voit säästää jopa 70 % 
mustekuluissa.4

Tulostinkaruselli
Voit seurata tulostimen 
yhteyden tilaa ja 
tarvikemääriä.

Ilmoitusäänimerkki 

Tulosta valokuvia
Tulosta ja muokkaa valokuvia 
Google Drivesta, Google 
Kuvista, Dropboxista ja muista 
palveluista.

Mukauta ruutuja
Valitse ruudut, joiden 
haluat näkyvän. 

1. Edellyttää HP Smart -sovelluksen lataamista. Osoitteessa hp.com/go/mobileprinting on lisätietoja paikallisista tulostusvaatimuksista. Tietyt ominaisuudet/ohjelmistot saa vain englanninkielisinä. Edellyttää Internet-
yhteyttä, joka on hankittava erikseen.  

2. Verrattuna useimpien koti- ja kotitoimistokäyttöön tarkoitettujen mustesuihku- ja lasertulostimien sekä All-in-One-laitteiden (hinta korkeintaan 429,99 €) OEM-mobiilitulostussovelluksiin. Markkinaosuudet perustuvat 
vuoden 2018 toisella neljänneksellä julkaistun IDC:n CYQ2 2018 Hardcopy Peripherals Tracker -tutkimuksen tietoihin. Väite perustuu HP:n tilaamiin Keypoint Intelligence – Buyers Labin käytännön testeihin ja 
tulostinvalmistajien mobiilitulostussovelluksia käsittelevään tutkimukseen. Syyskuun 2018 raporttiin voi tutustua osoitteessa keypointintelligence.com/HPSmartApp.  

3. Perustuu HP:n sisäisiin testeihin. Keskimääräinen aika-arvio perustuu seuraaviin tekijöihin: (a) HP Smart -sovellus ladataan mobiililaitteelle, (b) Smart Task -pikavalinnat määritetään ja (c) skannaustyöt sisältävät kaksi tai 
kolme vaihetta (skannaus sähköpostiin, tallennus ja uudelleennimeäminen, tallennus pilveen jne.). Keskimääräinen ajansäästövertailu perustuu samanlaisten skannaustehtävien käsittelyyn tulostimella ja tietokoneen 
skannausohjelmistolla. Edellyttää HP Smart -sovelluksen lataamista ja tuettua HP-tulostinta. Osoitteessa hp.com/go/mobileprinting on lisätietoja paikallisista tulostusvaatimuksista.  

4. Perustuu HP Instant Ink -palvelun 300 sivun tilaukseen (muissa tilauksissa säästö jää vähäisemmäksi). Perustuu kaikkien tilaukseen sisältyvien sivujen käyttämiseen, ostamatta lisäsivuja, verrattuna keskimääräiseen 
sivuhintaan (KSH), kun tulostetaan ISO/IEC 24711 -sivuja alle 200 euroa maksavilla värimustesuihkutulostimilla käyttämällä vakiopatruunoita, lähteenä IDC:n raportti Q1/2018. Tutkimus perustuu SPIREn kesäkuussa 
2018 raportoimiin suuntaa-antaviin tarvikevalmistajien hintoihin ja valmistajien sivustoissa kesäkuussa 2018 ilmoitettuihin riittoisuuksiin. Lisätiedot: hp.com/go/ficompare. Kaikki hinnat sis. ALV:n. ISO-riittoisuus perustuu 
yhtäjaksoiseen tulostamiseen oletustilassa. Todelliset säästöt saattavat vaihdella kuukaudessa tulostettavien sivujen määrän ja sisällön mukaan. Lisätietoja ISO-standardeista: hp.com/go/pageyield.

5. Tulostin tilaa mustetta tarvittaessa. Automaattista tilausta varten tulostimen tulee olla yhdistetty internetiin. Saatavuus voi vaihdella olosuhteiden mukaan. Tukipalvelun kautta voi tilata 
pikatoimituksen, jos mustetta kuluu ennakoitua enemmän. Apua ongelmatilanteisiin ja tuen yhteystiedot osoitteessa hp.com/go/instantinksupport.
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Mobiilifaksi
Säästä aikaa lähettämällä 
suojattu mobiilifaksi 
älypuhelimesta, tabletista tai 
tietokoneesta.

Kameraskannaus
Skannaa, jaa, tulosta, tallenna 
– kaikki tämä älypuhelimella.

Tehtäväpalkki
Pääset nopeasti Aloitus-, 
Skannaus-, Näytä ja tulosta- 
sekä Asetukset-välilehtiin.

Saatavana PC-tietokoneille Microsoft-kaupasta.

Luo valokuva-albumeja
Luo valokuva-albumeja ja paljon 
muuta Chatbooksin avulla.*

*Chatbooksin käyttö on kyseisen palvelun 
palveluehtojen ja periaatteiden alaista.

Lisää tulostin

Tulostimen nimi 

HP Smart -sovelluksen keskeiset toiminnot

Tulostimen tila
(tulostin himmennetty, kun 
yhteyttä ei ole)

Mustetasot

http://hp.com/go/smartapp
http://hp.com/go/mobileprinting
http://keypointintelligence.com/HPSmartApp
http://hp.com/go/mobileprinting
http://hp.com/go/pageyield
http://hp.com/go/instantinksupport
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&ro=true&url=http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-5865EEE&title=HP Smart App Quick Reference Sheet+&armin=armin
http://twitter.com/home/?status=HP Smart App Quick Reference Sheet+%40+http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-5865EEE
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-5865EEE



