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Sistema de Recipientes
de Tinta HP
Custo extremamente baixo. Livre de
vazamentos. Livre de desordem.
Multifuncional HP DeskJet GT 5812/5822

Setembro de 2016

Guia do produto | Multifuncional HP DeskJet GT 5812/5822

Impressão de alto volume confiável
oferecida pela HP
Imprima milhares de páginas de alta qualidade
com economia usando uma multifuncional que
oferece:
• Impressão de alto volume por um custo por
página extremamente baixo1
• Um sistema de reabastecimento de fácil
acesso e livre de vazamentos 2
• Imprime até 8.000 páginas (em cores) ou
5.000 páginas (em preto)3
• Recipientes de tinta transparentes e de alta
capacidade para gerenciamento prático da
tinta
• Textos precisos para dar destaque aos
documentos do dia a dia

Imprima altos volumes com a HP. Essa multifuncional inovadora
inclui um sistema de recipientes de tinta de alta capacidade que
fornece uma qualidade excelente a um custo por página
extremamente baixo.1 O sistema de reabastecimento de tinta
livre de vazamentos da HP permite que você reponha a tinta de
forma limpa e fácil.2 Mantenha-se conectado com a forma mais
fácil de imprimir a partir do seu smartphone ou tablet.5 Você vai
obter textos precisos, imagens vibrantes e a confiabilidade que
já espera da marca de impressoras Nº 1 do mundo.9
Quem pode se beneficiar?
A Multifuncional HP DeskJet GT 5812/5822 é ideal para usuários de alto volume ou
pequenas e microempresas que precisam de impressão de alto volume a um baixo custo.
E para usuários que desejam ter a liberdade de imprimir a partir de seus smartphones ou
tablets, o modelo 5822 oferece opções fáceis de impressão móvel.5 Independentemente
do modelo escolhido, você vai obter:
•
•

• Fotos duradouras, resistentes ao
desbotamento e à água4

•

• Impressão em cores sem borda, com
qualidade profissional

•

• Um visor com ícones intuitivo

•
•

Impressão de alto volume acessível
Uma experiência limpa e fácil
Monitoramento e manutenção fáceis, com um mínimo de intervenção
Resultados consistentes e de alta qualidade para documentos do dia a dia e fotos
Impressão sem bordas para brochuras, folhetos, fotos e muito mais
Cópia e digitalização práticas e de qualidade

• Cópia e digitalização versáteis
• A maneira mais fácil de imprimir a partir de
smartphones e tablets (modelo 5822)5
• Configuração simples a partir de um
smartphone, tablet ou PC (modelo 5822)6
• Impressão a partir de dispositivos móveis sem
acessar uma rede (modelo 5822)7
• Imprima e digitalize em trânsito com o
aplicativo móvel HP All-in-One Printer Remote
(modelo 5822)8

Mais páginas pelo valor investido
Imprima altos volumes com economia.
Imprima até 8.000 páginas (em cores) ou 5.000 páginas (em preto).3
• Usufrua de impressão de alto volume por um custo por página extremamente baixo. 1
• Imprima milhares de páginas usando os recipientes de tinta de alta capacidade — basta
adicionar mais tinta quando quiser.
•

Sem desordem. Sem estresse2
Restaure os níveis de tinta usando nosso sistema de fácil reabastecimento e livre de
vazamentos.2
Aumente a produtividade do seu fluxo de trabalho e imprima mais páginas sem
precisar reabastecer a tinta. Monitore os níveis de tinta nos recipientes de tinta
transparentes e reabasteça com facilidade, quando quiser, usando frascos de tinta de
alto rendimento originais HP.
• Evite a sujeira causada por transbordamentos. O design exclusivo do bico do recipiente
da HP impede que o nível de tinta exceda o limite máximo. Basta conectar o frasco no
recipiente de tinta e deixar a tinta escoar — sem apertar, sem vazamento.
• Veja o status do sistema e o número de cópias sendo impressas no visor com ícones.
•

2
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A qualidade excepcional da HP
Imprima textos nítidos e precisos, imagens vibrantes e muito mais.
•

•
•
•

Configuração rápida e fácil
A Multifuncional HP DeskJet GT 5812/5822 inclui
um conjunto de três frascos de tinta colorida
originais HP GT52, além de um frasco de tinta
preta original HP GT51, para que você possa
fazer a instalação e começar a imprimir
rapidamente. Os frascos de tinta de alto
rendimento HP GT51/52 são a combinação
perfeita para a impressão de alto volume. As
tintas originais HP são especialmente formuladas
para funcionarem com a multifuncional e
garantem que a impressão seja simples e
confiável, com resultados incríveis todas as
vezes.

•

Obtenha resultados com qualidade profissional de modo consistente usando a marca
de impressoras Nº 1 do mundo.9 Essa multifuncional é projetada e construída de acordo
com os padrões HP de uso confiável e prolongado.
Produza documentos de uso diário que se destacam, com linhas mais nítidas, tons de
preto mais escuros e menos manchas, usando papel ColorLok®.10
Conte com as tintas originais HP para obter fotos coloridas duradouras, que resistem à
água e ao desbotamento e duram décadas.4
Garanta que seus projetos saiam sempre com uma aparência incrível,
independentemente do que você imprimir. Crie brochuras, folhetos e fotos sem borda,
entre outros, no seu próprio escritório.
Obtenha os recursos de que você precisa para trabalhar e realizar outras tarefas. Essa
multifuncional inclui funções de cópia e digitalização, para que você possa economizar
tempo e realizar muito mais usando apenas um dispositivo.

Impressão móvel
Imprima facilmente a partir de seu smartphone ou tablet (modelo 5822).5
Imprima facilmente documentos, fotos e muito mais a partir de seu iPhone e iPad
usando o AirPrint, e de smartphones e tablets com sistema operacional Android™,
Windows® 8, Windows 10 e Google Chrome™.5
• Comece a imprimir rapidamente com fácil configuração a partir de seu smartphone,
tablet ou PC.6 Use seu dispositivo móvel para registrar sua nova multifuncional e
conectar-se a sua rede sem fio local.6
• Imprima a partir de seu smartphone ou tablet — sem acessar nenhuma rede — em
qualquer lugar de sua casa ou escritório.7 A impressão Wi-Fi Direct® permite que você
conecte seu dispositivo móvel diretamente ao sua multifuncional.7
• Gerencie tarefas de impressão e digitalize diretamente de seu dispositivo móvel
usando o aplicativo móvel HP All-in-One Printer. Envie digitalizações rapidamente para
um e-mail ou um armazenamento em nuvem e verifique o status das tintas antes de
imprimir.8
•

Visão geral do produto
Visor LCD com
ícones e contador
de cópias
Botões Cancelar,
Reiniciar e Copiar

HP DeskJet GT 5822 mostrada

Conexão sem fio 802.11b/g/n integrada

Scanner de mesa 216 x 297 mm

Bandeja de entrada para até 60 folhas

Cabeças de impressão
substituíveis
Impressão sem
margem até A4
Imprime até 8 páginas
por minuto (ppm) em preto;
até 5 ppm em cores11

Bandeja de saída para até 25 folhas
Recipientes de tinta
transparentes, de alta
capacidade e recarregáveis
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Notas
Frascos de tinta HP em comparação com cartuchos de tinta HP. Custo por página baseado nos resultados esperados de rendimento de páginas em
preto e em cores (ciano/magenta/amarelo), com base em metodologia da HP, obtidos a partir de uma simulação de impressão contínua de páginas
de teste conforme o ISO/IEC 24712. Não baseado no processo de teste do ISO/IEC 24711. O rendimento real varia de acordo com o conteúdo das
páginas impressas e outros fatores. Parte da tinta dos cartuchos incluídos é usada para iniciar a impressora. Para obter mais informações sobre
reabastecimento e rendimento, acesse hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Quando usado de acordo com as instruções de instalação.
3 Resultados com base na metodologia da HP de impressão continua de páginas de teste conforme o ISO/IEC 24712, sem usar o processo de teste do
ISO/IEC. Frasco de tinta preta adicional necessário para completar a impressão de 8.000 páginas de teste (ciano/magenta/amarelo). O rendimento
real varia de acordo com o conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Parte da tinta dos frascos incluídos é usada para iniciar a impressora.
4 Resistência à água com base nas tintas originais HP impressas em papéis fotográficos HP durante testes internos realizados pela HP com base nos
padrões ISO 18935. Estimativas de permanência da imagem com base nas tintas originais HP impressas em papéis fotográficos HP. Para obter mais
informações, acesse hp.com/go/printpermanence.
5 Somente o modelo 5822 oferece suporte à impressão móvel. Para obter detalhes sobre requisitos de impressão local, consulte
hp.com/go/mobileprinting.
6 A configuração da impressora a partir de dispositivos móveis é admitida somente no modelo 5822. Requer download do aplicativo All-in-One Printer
Remote. Veja a lista completa de sistemas operacionais e impressoras compatíveis em http://support.hp.com/us-en/document/c03561640.
7 Somente o modelo 5822 oferece suporte à impressão via Wi-Fi Direct®. O dispositivo móvel precisa estar conectado diretamente ao sinal Wi-Fi
Direct® de uma impressora ou multifuncional habilitado para Wi-Fi Direct antes de imprimir. Dependendo do dispositivo móvel, um aplicativo ou driver
poderá ser necessário também. Para obter detalhes, acesse hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct é uma marca comercial registrada da Wi-Fi
Alliance®.
8 Somente o modelo 5822 oferece suporte a impressão e digitalização remotas. Os recursos controlados podem variar de acordo com o sistema
operacional do dispositivo móvel. Veja a lista completa dos sistemas operacionais suportados e mais detalhes em
http://support.hp.com/us-en/document/c03561640.
9 Baseado no "Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker®" do IDC para o segundo trimestre de 2016.
10 Com base em testes internos da HP com tinta pigmentada preta original HP em papel ColorLok®. Para obter mais informações, acesse
hp.com/go/printpermanence.
11 Depois da primeira página ou do primeiro conjunto de páginas de teste ISO. Para obter detalhes acesse hp.com/go/printerclaims.
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Inscreva-se para obter atualizações
hp.com/go/getupdated

Compartilhe com colegas

Avalie este documento

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para
produtos e serviços HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma parte deste documento deve ser
interpretada como garantia adicional. A HP não se responsabiliza por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.
AirPrint, iPad e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países. Android e Google Chrome são marcas comerciais da
Google Inc. Windows é marca comercial do grupo de empresas Microsoft registrada nos Estados Unidos.
4AA6-3359PTL, Setembro de 2016

