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Ta Smartphone Image Printing till nya
bredder: Fujifilm introducerar instax Link
WIDE Smartphone Printer
FUJIFILM Corporation (VD och koncernchef, representationsdirektör Teiichi
Goto) tillkännager den efterlängtade lanseringen av sin instax Link Wide™
smartphoneskrivare (Link Wide), den senaste i instax-sortimentet för
direktbildsutskriftsenheter. Byggd för att komplettera den framgångsrika
instax mini Link smartphoneskrivaren som introducerades 2019, skapar Link
WIDE möjligheten att skriva ut bilder i större format, på instax WIDE film, den
första inom smartphoneskrivarbranschen.
"Den här produkten kom till liv delvis tack vare enorm positiv feedback från

våra instax- och fotografverksamhet", säger Toshi Ida, president för FUJIFILM
Europe. ”Efter att ha njutit av alla bildutskriftsmöjligheter som finns
tillgängliga på instax mini Link, så nådde många av våra konsumenter ut till
oss med entusiasm och efterfrågade om ett instax WIDE
fotoutskriftsalternativ för att skriva ut sina smartphone- eller
systemkamerabilder i ett större format. Med sina uppdaterade funktioner och
lättsamma användning är vi övertygade om att Link WIDE kommer att glädja
vår konsumenter samtidigt som de uppfyller deras önskan om ett brett
alternativ för utskrift av bilder tagna på smartphones eller systemkameror.”

Link WIDE skapar hög kvalitativa, breda instax-utskrifter för bilder på mobilen
1
via gratis appen Link WIDE App (krävs för full funktionalitet)* , med
2
anslutning till skrivaren via Bluetooth* . Appen erbjuder användaren en
mängd roliga och kreativa funktioner och alternativ för att skriva ut sina
bilder på mobilen, medans Bluetooth ger en snabb och trådlös överföring från
mobilen till Link WIDE skrivaren. I samband med smartphone-kompatibilitet
är Link WIDE också kompatibel med Fujifilm X-S10 spegellösa systemkamera
som möjliggör för fotografer att skicka deras bilder direkt ifrån kameran till
Link WIDE skrivaren.

De främsta funktionerna för Link WIDE inkluderar:
Slimmad design byggd för bekvämlighet och tempo
Den lätta, bärbara Link WIDE överträffar funktionaliteten som erbjuds av
andra smartphoneskrivare i sin klass. Den överför en bild och påbörjar
utskriften inom 12 sekunder, stödjer kontinuerlig utskrift och kan generera
omkring 100 instax-foton per batteriladdning. Link WIDE har två
utskriftlägen; instax-Rich, accentuerande djup, varma färger och instaxNatural, som betonar bildens grundliga toner.
Tillägnad Link WIDE app designat för intuitiv användning
Link WIDE Appen har utformats för vara enkel att använda med en mängd
användbara alternativ för bildutskrift. Appen har redigeringsverktyg som
inkluderar beskärning, cirka 30 filter, collage möjligheter, lägga till text till
den utskrivna bilden, såväl som in-app klistermärken och ramar. Ytterligare
App-funktioner inkluderar:
•
•
•

Sketch, Edit & Print – importera skisser och handskriven text,
klistra in på bilderna, lägg till klistermärken och skriv ut.
Skriv ut bilder från videos – välj ett segment från en video och
skriv ut.
QR Print Mode: Lägg till en QR-kod på dina bilder och skanna
den med din mobil, med möjlighet att:
•
Spela in ett hemligt meddelande
•
Spela in ljud
•
Länk till en hemsida

•

Tagga din plats på utskriften

Ny film variant tillgänglig
I samband med lanseringen av Link WIDE kommer också den nya instax WIDE
Black film, med en ny kontrast till skillnad mot de traditionella vita kanterna.
Den eleganta svarta ramen ger en tydlig kontrast till de utskrivna bilderna.
instax WIDE Black film kommer vara tillgänglig i ett paket med 10 bilder.

Nya instax WIDE accessoarer tillgängliga
Instax Link WIDE kommer kompletteras med ett antal snygga tillbehör som
hjälper användaren att dela deras favorit instax-foton på kreativa sätt.
Oavsett om du vill behålla saker coola med utskrivbara instax WIDEmagneter till din kyl, fira speciella tillfällen med unika och personliga instax
WIDE gratulationskort, eller skapa vackra samlingar med upp till 40 foton
med instax Peel & Stick WIDE Album, så finns det flera alternativ som kan
hjälpa dig dela de mest värdefulla minnena med dina nära och kära på ett

roligt och uppfinningsrikt sätt.

Pris och tillgänglighet
Instax Link WIDE Smartphone skrivare
Instax Link WIDE är tillgänglig I två färger, Ash White och Mocha Grey, och
förväntas vara tillgänglig för förbeställning den 13:e oktober 2021, och för
köp 22:a oktober 2021 till ett rekommenderat pris på 1 499,00 kr. instax
WIDE Black film kommer finnas tillgänglig att köpa i slutet av oktober 2021
till ett rekommenderat pris på 119,00 kr.

Instax Link WIDE accessoarer
● instax WIDE magneter / 10-pack har ett rekommenderat pris på 109,95 kr.
● instax WIDE Cards / 10-pack har ett rekommenderat pris på 109,95 kr.
● instax Peel & Stick Album / rymmer upp till 40 WIDE-foton och har ett
rekommenderat pris på 219,95 kr.
För mer information om Link WIDE, klicka här.

*1: En gratis app kompatibel med Android- och iPhone telefoner. Den kan
laddas ner från Google Play för Android-telefoner och App Store för iPhones.
Android och Google play är varumärken eller registrerade varumärken som
tillhör Google Inc.
*2 : Bluetooth® arbetsmärket och logotyp är registrerade varumärken som
tillhör Bluetooth SIG, Inc., som används under licens.
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Om FUJIFILM Europe GmbH
FUJIFILM Europe GmbH (Düsseldorf, Germany) är ett strategiskt huvudkontor
för Fujifilm i Europa och stödjer gruppens Europeiska företag genom att
formulera affärs- och marknadsföringsstrategier. Med över 50 företag och
kontor över hela Europa, har Fujifilm idag runt 4.500 anställda inom
forskning och utveckling, produktion, sälj, marknad, service och support. Över
hela Europa täcker Fujifilm ett brett spektrum av industrisektorer, inklusive
medicin och hälso- och sjukvård, grafisk konst, elektronik, kemikalier, optik,
räddnings-/aktivering medier och fotografi teknik. Under det senaste
decenniet har företaget fokuserat mer på sjukvård och har nu mer än 80 års
erfarenhet av medicinsk bildbehandling.
Idag kan Fujifilm tillgodose behoven inom hela vårdsektorn under
Coronavirus pandemin, från förebyggande till diagnostik och terapeutiska
lösningar. Forskning och utveckling inom de medicinska biomedicinska och
medicinska regenerativa områdena är alla en del av Fujifilms unika
erbjudande.
www.fujifilm.eu
Om instax

Det senaste 20 år har instax FUJIFILM Corporation’s producerat
direktbildskameror som skriver ut film i mini, SQUARE och WIDE format.
instax lanserades 1998 och har sedan dess förändrat hur människor över hela
världen fångar och förevigar minnen. Detta har resulterat i hittills 45 miljoner
sålda instax-kameror och printrar samt en position som marknadsledande
inom instant fotografering. De mest populära produkterna är bland annat
mini 11, mini Link printer, mini LiPlay, SQUARE SQ1, SQ20 & WIDE 300 bland
annat. www.instax.se
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