HP DeskJet 3762 All-in-One Printer

Witamy w nowej kampanii drukarek HP!
Drogi użytkowniku! Z przyjemnością informujemy, że jesteś jedną z osób, które mają
szczęście wypróbować drukarkę HP DeskJet 3762 All-in-One Printer. Będziesz miał okazję
wypróbować najmniejszą na świecie drukarę typu „All-in-One”! Twój Insider Pack zawiera
wszystkie informacje potrzebne do wzięcia udziału w tej wyjątkowej kampanii, w tym jak
podzielić się swoimi doświadczeniami i opiniami, więc przeczytaj go uważnie.

HP DeskJet 3762 All-in-One Printer
Uzyskaj kompaktową moc drukowania i bezprzewodową niezależność, której potrzebujesz,
aby drukować, skanować i kopiować z praktycznie każdego urządzenia mobilnego.
Najmniejsza na świecie drukarka typu "wszystko w jednym", która jest kompatybilna z usługą
HP Instant Ink.

Funkcje:
•
•
•
•
•
•
•

Technologia Scroll-Feed Scan
Rozwiązania do druku przenośnego HP
HP ePrint
Szybkość druku ISO: 8 (w czerni) / 5,5 (w kolorze)
Drukowanie w trybie cichym
Możliwość subskrypcji usługi HP Instant Ink
Szybkie drukowanie bezpośrednio z urządzenia przenośnego

Dowiedz się więcej o usłudze HP Instant Ink

Dzięki usłudze HP Instant Ink z dostawą do domu drukowanie jest wygodniejsze i tańsze niż
kiedykolwiek. Po zapisaniu się do usługi, zapomnij o chodzeniu do sklepu i kupowaniu
wkładów! Twoja drukarka powiadomi HP bezpośrednio o kończącym się atramencie i wyśle
do Ciebie nowe wkłady, zanim jeszcze będą potrzebne.
Istnieją różne plany, które można wybrać w zależności od ilości stron, które drukujesz
każdego miesiąca, niezależnie od tego, czy są one w kolorze czy czarno-białe. Po 2
miesiącach będzie obowiązywać miesięczna subskrypcja aż do jej anulowania.
Twoja miesięczna opłata obejmuje zużycie atramentu, wysyłkę i recykling wkładów.
Nie martw się, jeśli Twoje potrzeby w zakresie drukowania ulegną zmianie, ponieważ w
każdej chwili możesz zmienić plan lub nawet zrezygnować z usługi bez ponoszenia kary.
Ważne:
Karta płatnicza jest niezbędna do korzystania z usługi Instant Ink. Przy rejestracji konieczne
jest podpięcie karty płatniczej. Po zakończeniu bezpłatnego okresu można w dowolnym
momencie anulować subskrypcje. Trzeba się zarejestrować w ciągu 7 dni od instalacji
urządzenia. Dla wygody, zarejestruj swoje urządzenie z pomocą aplikacji mobilnej HP Smart.

Więcej korzyści z aplikacją mobilną HP Smart w systemie druku HP+
Dzięki HP+ zyskujesz podłączenie do drukowania w chmurze i zaawansowane funkcje
aplikacji HP Smart:
• Funkcja Private Pickup dba aby Twoje wydrukowane dokumenty nie wpadły w
niepowołane ręce.
• Oparte na chmurze monitorowanie HP Smart Security pomaga wykrywać ataki
złośliwego oprogramowania i zapobiegać im.
• Drukuj z dowolnego miejsca na świecie korzystając z połączenia internetowego lub sieci
komórkowej - Print Anywhere

Krok

1

PODZIEL SIĘ SWOIMI WRAŻENIAMI
Drukarka HP DeskJet 3762 All-in-One Printer oferuje najlepsze rezultaty drukowania w
domu. Zrób film wideo, podziel się swoimi pierwszymi przemyśleniami na naszym blogu
kampanii, zrób kilka zdjęć i daj nam znać, jak przebiegał proces instalacji. Po tym wszystkim
możesz przetestować swoją drukarkę!
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NAPISZ SWOJĄ RECENZJĘ
Pisząc recenzję na stronie naszej kampanii, pokazując swoje zdjęcia i filmy (np. na
Facebooku, Instagramie czy YouTube) oraz dzieląc się swoimi przemyśleniami na naszym
blogu, możesz zaoferować innym cenne opinie.
Przejdź do strony naszej kampanii i upewnij się, że jesteś zalogowany.
Kliknij na przycisk "Moja opinia".
Odpowiedz na pytania w formularzu. Dodaj tytuł i szczegółowy opis swojej drukarki HP.
Bądź jak najbardziej konkretny i podaj szczegóły dotyczące specyfikacji technicznych,
głównych funkcji, wyglądu, doświadczenia użytkowania itp. Możesz też dodać kilka zdjęć,
jeśli masz ochotę.
Po napisaniu recenzji, nasz Trener ds. recenzji udzieli Ci wskazówek, by ją poprawić i
uzupełnić. Gdy nasz Trener da Ci oficjalne 'go', umieść swoją recenzję w sklepach
internetowych i witrynach oceniających.
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UDOSTĘPNIJ SWOJĄ RECENZJĘ
Po napisaniu recenzji, nasz Trener ds. recenzji udzieli Ci wskazówek, jak ją poprawić i
uzupełnić. Gdy nasz Trener zaakceptuję Twoją gotową opinię, umieść ją w kilku sklepach
internetowych i witrynach oceniających.
Opublikuj swoją recenzję
1. Przejdź do naszej strony kampanii HP i zaloguj się.
2. Kliknij na przycisk 'Recenzje online'. Tutaj zobaczysz kilka stron internetowych, na
których możesz umieścić swoją recenzję. Pamiętaj, że niektóre z nich mogą najpierw
poprosić Cię o założenie konta i może to potrwać do 72h zanim Twoja recenzja zostanie
zatwierdzona i przesłana.
Wyślij swoją recenzję do nas!
1. Wróć do naszej strony kampanii HP i zaloguj się.
2. Skopiuj i wklej link do swojej recenzji obok logo strony, na której umieściłeś swoją
recenzję. Dodaj nazwę użytkownika, której użyłeś na stronie i załaduj zrzut ekranu.
3. W ten sposób będziemy mogli zlokalizować Twoją recenzję!
Kliknij 'Wyślij'... I gotowe!

