
Produktivitet, kreativitet och lärande som alltid finns till hands
Få friheten att arbeta från var som helst med appen HP Smart – bästa appen i sin klass för mobila utskrifter.1,2 
Skriv ut, skanna, kopiera samt skicka ett säkert och mobilt fax från telefonen och spara tid med anpassningsbara 
genvägar. Dessutom beställer din skrivare med HP Instant Ink automatiskt bläck innan det tar slut.5

Snabbreferensguide för appen HP Smart

Skicka dokument och 
foton till din skrivare från 

var som helst

Skicka ett säkert 
och mobilt fax från 

smarttelefonen, plattan 
eller datorn

Organisera dokument 50 % 
snabbare med Smart Tasks – 
den första appen för mobila 

utskrifter som automatiserar 
skanningsaktiviteter3

Skanna med hög 
kvalitet med en 

smarttelefon

Anpassa foton med 
redigeringsverktyg 

som är enkla att 
använda

Fortsätt att lära och 
leka med utskrivbara 

aktiviteter

Snabb installation 
från mobilen eller 

datorn – inga kablar 
eller CD-skivor

Spara pengar och få 
aldrig slut på bläck 

med Instant Ink – HPs 
bläckleveranstjänst 5

Appen HP Smart

Snabbreferens



Läs mer på hp.com/go/smartapp
Dela med kollegor

Smart Tasks
Skapa anpassningsbara 
genvägar för att skanna, skriva 
ut, dela och skicka e-post – allt 
med en enda tryckning.

1. Nedladdning av appen HP Smart krävs. Se hp.com/go/mobileprinting för mer information om lokala utskriftskrav. Vissa funktioner/program är endast tillgängliga på engelska. Internetåtkomst krävs och måste köpas 
separat.  

2. Jämfört med majoriteten av OEM-appar för mobil utskrift för bläck- och laserskrivare samt allt-i-ett-enheter för hemmet och hemmakontor som kostar 429,99 € eller mindre. Marknadsandelar enligt vad som 
rapporterats av IDC CYQ2 2018 Hardcopy Peripherals Tracker. Påståendet baseras på labbtester och undersökningar av skrivartillverkarnas appar för mobil utskrift och Keypoint Intelligence – Buyers Labs undersökning 
på uppdrag av HP. Se rapporten från september 2018 påkeypointintelligence.com/HPSmartApp.  

3. Baserat på HPs interna tester. Uppskattad genomsnittlig tid baserat på: (a) hämtad HP Smart-app har till den mobila enheten, (b) inställning av en Smart Task-genväg, (c) skanning med mer än 2–3 relaterade uppgifter 
(skanna till e-post, spara och byt namn, lagra i molnet etc.). Jämförelsen av genomsnittlig tidsbesparing är baserad på användning av skanningsprogramvara på skrivare och stationär dator för slutförande av liknande 
skanning. Kräver nedladdning av appen HP Smart och en HP-skrivare som stöds. Se hp.com/go/mobileprinting för mer information om lokala utskriftskrav.  

4. Baserat på HP Instant Ink-tjänsteplanen på 300 sidor (besparingar för andra planer kommer att vara lägre). Baserat på användning av alla sidor i planen utan köp av ytterligare uppsättningar sidor jämfört med kostnad 
per sida (CCP) kostar det mindre än 2000 kr att skriva ut ISO/IEC 24711-sidor på majoriteten av bläckfärgskrivare på marknaden, om man använder originalbläckpatroner med standardkapacitet enligt IDC:s rapport i Q1 
2018. Undersökningen baseras på tillverkarens prissättning utifrån SPIRE:s rapport från juni 2018, och listan som publicerades på tillverkarens webbplats juni 2018. Mer information finns på följande länk:  
hp.com/go/secompare. Alla priser är inklusive moms. ISO-kapaciteten baseras på kontinuerlig utskrift i standardläge. Aktuella besparingar kan variera beroende på antalet utskrifter per månad och 
deras innehåll. Mer information om ISO-standarder finns på följande länk: hp.com/go/pageyield.

5. Beställs av din skrivare vid behov, givet att du har internetanslutning. Tillgänglighet kan variera vid enstaka tillfällen. Expressleverans finns tillgänglig via kundtjänst om du använder mer bläck än 
förväntat. Gå till hp.com/go/instantinksupport för hjälp med felsökning och alternativa sätt att kontakta support.
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Mobilt fax
Spara tid genom att säkert 
skicka mobila fax från 
smarttelefonen, plattan eller 
datorn.

Skanna med kameran
Skanna, dela, skriv ut 
och spara – allt med en 
smarttelefon.

Aktivitetsfält
Välj snabbt Hem, Skanna, Visa 
och skriv ut samt Inställningar.

Finns för dator i Microsoft-butiken.

Beställ  
förbrukningsmaterial
Beställ patroner eller registrera 
dig med HP Instant Ink som är 
HPs bläckleveranstjänst där du 
kan spara upp till 70 % på bläck.4

Skrivarkarusell
Övervaka skrivarens 
anslutningsstatus och nivåer 
på förbrukningsmaterial.

Meddelandeljud 

Skriv ut bilder
Skriv ut och redigera foton 
från Google Drive, Google Foto, 
Dropbox med mera.

Anpassa paneler
Välj de paneler som du 
vill se. 

Skapa fotoböcker
Skapa fotoböcker och mer 
med Chatbooks.*

*Användningen av Chatbooks styrs av 
deras användarvillkor och policyer.

Lägg till skrivare

Skrivarnamn 

Viktiga funktioner i appen HP Smart

Skrivarstatus
(nedtonad skrivare när den 
inte är ansluten)

Bläcknivåer
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