Folheto de especificações

Multifuncional HP DeskJet Ink
Advantage Ultra 5738
Atenda às suas necessidades.
Os cartuchos de tinta para
multifuncionais e de altíssimo
rendimento da HP oferecem
até 4.500 páginas
superiores. Permaneça
conectado com a maneira
mais fácil de imprimir a partir
de seu smartphone ou tablet.
Imprima por um custo por
página incrivelmente baixo.
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4500 páginas de tinta incluídas11
● Imprima até 4.500 páginas com cartuchos de tinta HP originais de altíssimo rendimento—pagando
menos.11,1
● Obtenha impressões brilhantes. Este sistema simples, confiável é fácil de manter—e ajuda a economizar
tempo, papel e dinheiro.
● Perca menos tempo substituindo tinta. Mais impressões de qualidade notável com os cartuchos de tinta HP
originais de longa duração.
● Use o HP Planet Partners para reciclar facilmente os cartuchos originais HP—eles nunca são mandados para
aterros ou revendidos.10

Qualidade de impressão incrível com que você pode contar
● Imprima documentos do dia a dia com linhas mais precisas, pretos mais intensos e menos manchas em
papéis ColorLok®.6
● Ofereça sua melhor impressão. Imprima documentos com qualidade de laser, sem margem—diretamente
em sua casa ou escritório.
● Confie nas tintas originais HP para fotos coloridas de longa duração que resistem a água e desbotamento e
duram décadas.7
● Obtenha impressões de alta qualidade—sempre—com um multifuncional projetado e fabricado para ser
confiável.

Impressão móvel prática

● O seu dispositivo, a sua escolha. Imprima facilmente documentos e fotos a partir de uma variedade de
smartphones e tablets.2
● Comece a imprimir e conecte-se rapidamente com instalação fácil a partir de seu smartphone, tablet ou PC.3
● Conecte seu smartphone ou tablet diretamente à sua impressora—e imprima com facilidade, sem acessar
uma rede.4
● Gerencie tarefas de impressão e digitalize em trânsito com o aplicativo móvel grátis HP All-in-One Printer
Remote.5

Tudo o que você precisa—imediatamente

● Cuide de suas tarefas com o visor de 2,2 polegadas (5,5 cm) fácil de usar.
● Fax, digitalização e cópia rápidas de documentos com várias páginas, graças ao alimentador automático de
documentos para 35 páginas.
● Não precisa esperar. Comece a trabalhar imediatamente e conecte-se automaticamente à sua rede sem fio.
1 Comparação de custo por página com base no rendimento de página da norma ISO/IEC 24711 dos cartuchos de tinta HP 46 em comparação com cartuchos de tinta HP de

capacidade padrão em impressão contínua. O rendimento real varia de acordo com o conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Para mais informações, visite

hp.com/go/learnaboutsupplies 2 Em comparação com a maioria dos multifuncionais inkjet para consumo/home office com preço inferior a US$ 399, em Q315, conforme
participação de mercado relatada pela IDC. Necessário baixar aplicativo para configuração da impressora, pode ser necessário registro de conta HP ePrint. As operações
sem fio são compatíveis apenas com operações de 2,4 GHz. Acesse hp.com/go/mobileprinting para mais detalhes. 3 Requer download do aplicativo móvel
HP All-in-One Printer Remote e é compatível com iPhone® 4 e posterior, iPad® 4ª geração, iPad mini™, iPad Air®, iPod® e dispositivos móveis usando Android™ 4.0.3 ou posterior.
Para ver uma lista de sistemas operacionais suportados, acesse hp.com/go/mobileprinting 4 O dispositivo móvel precisa ser conectado diretamente ao sinal Wi-Fi Direct de
uma impressora ou AiO habilitado para Wi-Fi Direct antes de imprimir. Dependendo do dispositivo móvel, um aplicativo ou driver também pode ser necessário. Para
detalhes, consulte hp.com/go/mobileprinting 5 Compatível com iPhone® 4 e posterior, iPad® 4ª geração, iPad mini™, iPad Air® e iPod® 5G com iOS 7 ou posterior, e dispositivos
móveis com Android™ 4.0.3 ou posterior. Os recursos controlados podem variar de acordo com o sistema operacional do dispositivo móvel. A câmera do dispositivo
exige cinco megapixels ou mais com recurso de foco automático para digitalizações móveis. 6 Com base em testes internos da HP com as tintas pretas com pigmento originais HP
em papéis ColorLok® em comparação com papel padrão. 7 Resistência a água com base nas tintas originais HP impressas em papéis fotográficos HP em testes internos da HP
com base nos padrões ISO 18935. Estimativas de permanência da imagem com base nas tintas originais HP impressas em papéis fotográficos HP. Para mais informações, visite
hp.com/go/printpermanence 8 Exige ponto de acesso sem fio e conexão de Internet para a impressora. Os serviços exigem registro. A disponibilidade dos HP Printables varia de
acordo com país, idioma e contratos e pode exigir upgrade de firmware. Nem todos os HP Printables podem ser configurados para fornecimento automático e
nem para todos os modelos de impressora. Para detalhes, visite hp.com/go/hpconnected/help/printablesgs 9 O HP Auto Wireless Connect pode não estar disponível para todas
as configurações do sistema. O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso. As operações sem fio são compatíveis
apenas com roteadores de 2,4 GHz. Para informações de compatibilidade, visite hp.com/go/autowirelessconnect 10 A disponibilidade do programa varia. Para mais
informações, visite hp.com/recycle 11 Com base no rendimento médio de página de acordo com o padrão ISO para três cartuchos HP 46 pretos em impressão contínua.
Três cartuchos HP 46 pretos incluídos na caixa. Para saber mais, visite hp.com/go/learnaboutsupplies
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Multifuncional HP DeskJet Ink Advantage Ultra 5738 Tabela de especificações
Manuseamento de papel

Bandeja de entrada para 60 folhas; Bandeja de saída para 25 folhas; Opções de frente e
verso: Manual (fornecido suporte de driver); Capacidade do alimentador automático de
documentos: 35 folhas; Alimentador de envelopes: Não; Bandejas para Papel Standard: 1;
Capacidades de entrada: Até 60 folhas Padrão; Até 5 envelopes; Até 20 folhas; Até 10 folhas
etiquetas; Até 60 folhas ofício; Capacidades de saída: Até 25 folhas Padrão; Até 5 envelopes;
Até 20 cartões; Até 10 folhas etiquetas; Até 25 folhas ofício

Conteúdo da caixa

F5S61A Multifuncional HP DeskJet Ink Advantage Ultra 5738; Cartucho de tinta HP 46 Preto
(aprox. 1500 páginas), 3 incluídos; Cartucho de tinta HP 46 tricolor (aprox. 750 páginas), 3
incluídos; CD do software; Pôster de instalação; cabo de força; cabo telefônico.

Cartuchos substitutos

CZ637AL - Cartucho de tinta HP 46 Preto (aprox. 1500 páginas); CZ638AL - Cartucho de tinta
HP 46 tricolor (aprox. 750 páginas)

Dimensões do produto

Largura x profundidade x altura: 450 x 364 x 217 mm; 17,72 x 14,33 x 8,54 pol.; Máximo:
449,9 x 572,9 x 270,7 mm (com bandejas estendidas); 17,71 x 22,55 x 10,66 pol. (com
bandejas estendidas)

peso do produto

5,61 kg; 12,37 lb.

Características da garantia

Garantia limitada de 1 ano para o hardware; Para obter mais informações, visite
http://support.hp.com

Conformidade com standards de
eficiência energética

qualificado pela ENERGY STAR®

Modos de Entrada para Digitalização Digit., cópia, fax por painel frontal

Descrição do visor

Visor monocromático de toque de 2,2 pol. (5,5 cm) com magic frame

Tamanho máximo da digitalização

Base plana: 216 x 297 mm; 8,5 x 11,69 pol.

Software Incluído

Software da impressora HP, Atualização HP, Compra de suprimentos online, HP Photo Creations

Profundidade de bits / Níveis de
escala de cinza

24 bits/ 256

Sistemas operacionais compatíveis

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7; OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9
Mavericks, OS X v10.10 Yosemite

Características padrão transmissão
digital

Digit. para PC (PDF, JPG)

Requisitos Mínimos do Sistema

Velocidade de cópia

Preto (ISO): Até 7 cpm; Cor (ISO): Até 3,5 cpm

Resolução de cópia

Preto (textos e gráficos): Até 600 x 300 ppp; Até 600 x 300 ppp; Cor (texto e gráficos): Até
600 x 300 ppp

Dimensionamento da Copiadora

25 até 400%

Definições de copiadora

Ajustar à página; Real; Personalizado

PC: Windows 10, 8.1, 8, 7: Processador de 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 GB de espaço
disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB,
Internet Explorer. Windows Vista: Processador de 800 MHz e 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2
GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet,
porta USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 ou superior (somente 32 bits): qualquer
processador Intel® Pentium® II, Celeron® ou compatível com 233 MHz, 850 MB de espaço
disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB,
Internet Explorer 8.; Mac: OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10
Yosemite; HD 1 GB; Internet; USB

velocidade de transmissão do fax

Até: 33,6 kbps

Alimentação1

Resolução de fax

Preto (Melhor): Até 300 x 300 dpi; Cor (Melhor): Foto - 203 x 196 (escala de cinza de 8 bits);
Preto (Padrão): Padrão – 203 x 98; Em cores (padrão): 200 x 200

Tipo de fonte de alimentação: Interno; Requisitos de Energia: Tensão de entrada: 100 a 240
VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Tensão de entrada: 200 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz
(+/- 3 Hz) (China e Índia); Consumo de energia: 10 watts (máximo), 0,1 watt (desligado), 2,83
watts (em espera), 1,17 watt (suspensão)

Funcionalidades de fax5

Memória do fax: Até 99 páginas (em preto e branco); Remarcação Automática: Sim; Envio de
Fax Adiado: Sim; Compatibilidade com detecção de toque distintivo: Sim; Fax forwarding
supported: Sim; Suporte de junk barrier: Sim; Suporte de interface de PC: Sim; Suporte de
handset telefônico: Sim

Acústica

Emissões de potência acústica: 6,0 B(A); Emissões de Pressão Acústica: 48 dB(A)

Ambiente de funcionamento

Amplitude Térmica em Funcionamento: 5 a 40 ºC; Temperatura de funcionamento
recomendada: 15 a 30ºC; Amplitude Térmica de Armazenamento: -40 a 60 ºC; Faixa de
umidade quando fora de operação: 5 a 90% de umidade relativa (sem condensação);
Amplitude de umidade em Funcionamento: 15 a 80% UR (sem condensação); Amplitude de
umidade Recomendada para Funcionamento: 20 a 80% RH

Funções / Multitarefa suportada

Imprimir, copiar, digitalizar, sem fio, fax/ Não

Velocidade de impressão3

Preto (ISO): Até 7,5 ppm; Cor (ISO): Até 5,5 ppm Saída da primeira página, preto: Até 14
segundos; Saída da primeira página em cores: Velocida máxima 17 segundos; Preto
(rascunho): Até 20 ppm; Cor (rascunho): Até 16 ppm

Resolução de impressão

Preto (Melhor): Até 1200 x 1200 dpi renderizados; Cor (Melhor): Até 4800 x 1200 dpi
otimizados em cores (ao imprimir de um computador em papéis fotográficos selecionados HP
e 1200 dpi de entrada)

Tecnologia de impressão

Jato de Tinta Térmico HP

Número dos cartuchos de impressão

3 pretos, 3 coloridos 6 cartuchos no total

Impressão sem margens

Sim

Idiomas padrão de impressora

GUI HP PCL 3; PCLm (Aplicativos HP/UPD); URF (AirPrint)

Funcionalidades de Software
Inteligente de Impressora

Frente e verso manual

Tipo de digitalização / Tecnologia

Base plana, alimentador automático de documentos/ Sensor de imagem por contato (contact
image sensors - CIS)

resolução da digitalização

Hardware: Até 1200 x 1200 dpi; Ótica: Até 1200 dpi

Formatos dos arquivos digitalizados pdf, bmp, jpg, gif, tif, tif, png

Conectividade padrão

1 USB 2.0 alta velocidade

Capacidades de Rede

Via Wi-Fi 802.11b/g/n integrada

Pronto para trabalhar em rede

Padrão (WiFi 802.11b/g/n incorporada)

acessórios

Nenhum/nenhuma

Capacidade sem fios

Sim

Opções de Serviço e Suporte HP

Capacidade de impressão móvel2

Inclui conectividade Wireless Direct e Wi-Fi local para permitir impressão móvel via Apple
AirPrint™ e outras soluções. Suporte à impressão na maioria dos smartphones e tablets com
estes sistemas operacionais: Android, iOS, Blackberry, Symbian, Windows 8, Windows RT e
Windows 10 Mobile.

UG305E – Suporte HP Care Pack 2 anos com retorno ao depósito para impressoras
Officejet;UG245E – Suporte HP Care Pack 3 anos com retorno ao depósito para impressoras
Officejet;UG602PE – Suporte HP Care Pack 1 ano pós-garantia com retorno ao depósito para
impressoras Officejet

Memória

Máximo: DDR1 512 MB; 128 M de flash

Velocidade do processador

180 MHz

Ciclo de trabalho

Mensalmente, A4: Até 1000 páginas

Volume mensal de páginas
recomendado

200 a 400

Tipos de Suportes de Impressão
comportados

Papel comum, papel fotográfico, papel para folhetos, envelopes e outros papéis especiais para
jato de tinta

Peso suportado da mídia

A4: 60 a 90 g/m²; Envelopes HP: 75 a 90 g/m²; Cartões HP: até 200 g/m²; Papel fotográfico HP
10 x 15 cm: até 300 g/m²

Tamanhos de mídia suportados

A4; B5; A6; Envelope DL

Aprenda mais em
hp.com

Tamanhos personalizados das mídias 76 x 127 a 216 x 356 mm

1 Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto. 2 O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do
ponto de acesso. As operações sem fio são compatíveis apenas com roteadores de 2,4 GHz; exclui Wireless Direct. O Wireless Direct pode exigir que drivers ou aplicativos sejam instalados e conectados em computadores ou dispositivos móveis com capacidade sem fio. A
funcionalidade sem fio pode variar de acordo com o sistema operacional do computador ou dispositivo móvel, consulte hpconnected.com. Os tempos de impressão e as velocidades de conexão podem variar. O AirPrint™ suporta OS X® Lion, OS X® Mountain Lion e os seguintes
dispositivos executando iOS 4.2 ou posterior: iPad®, iPhone® (3GS ou posterior), iPod touch® (3ª geração ou posterior) e exige que a impressora seja conectado à mesma rede que seu dispositivo OS X ou iOS. O AirPrint, o logotipo o AirPrint, iPad, iPhone e iPod touch são marcas
comerciais da Apple® Inc. Windows® é marca comercial do grupo de empresas Microsoft. Os nomes e logotipos BlackBerry® são de propriedade da Research In Motion Limited. Android é marca comercial da Google Inc. 3 Depois da primeira página ou do primeiro conjunto de
páginas de teste ISO. Para obter detalhes, consulte: hp.com/go/printerclaims 4 O HP SureSupply ajuda quando você deseja substituir o cartucho de impressão e o ajuda na compra local ou pela Internet. Para mais informações, visite hp.com/learn/suresupply. Disponível apenas
para suprimentos HP autênticos. É necessário acesso à Internet. 5 Com base na imagem de teste ITU-T nº 1 padrão na resolução padrão. Páginas mais complexas ou de resolução superior irão demorar mais e utilizar mais memória.

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As únicas garantias de produtos e serviços da HP são as
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