
Cartão de referência para vendas 

Confidencial da HP. Somente para uso interno da HP e do parceiro do canal. 

Multifuncional HP DeskJet GT 5812/5822 
Imprima altos volumes com a HP. Esta multifuncional inovador possui um sistema de tanque de tinta de 
alta capacidade, livre de vazamento, que fornece excelente qualidade a um custo baixíssimo por página.1

Principais benefícios 

Mais páginas pelo valor investido  
• Imprima até 8.000 páginas (conjunto de cores) ou 5.000 páginas (preto)6 

• Usufrua de impressão de alto volume a um custo por página extremamente baixo1 

• Imprima milhares de páginas e tenha controle sobre o momento de adicionar mais tinta aos 
tanques 

Sem sujeira, sem estresse3 
• Restaure os níveis de tinta usando nosso sistema de reabastecimento de fácil acesso e livre de 

vazamentos 3  

• O design do bico do recipiente da HP, que é livre de vazamento, impede que o nível de tinta 
exceda o limite máximo 

• Recipientes de tinta transparentes permitem saber o quanto de tinta ainda resta, eliminando a 
preocupação com a falta de tinta 

Qualidade excepcional da HP 
• Obtenha resultados com qualidade profissional, de modo consistente, usando a marca de 

impressoras No. 1 do mundo7 

• Conte com texto em preto nítido e consistente, além de gráficos coloridos, para materiais de 
marketing sem borda  

• Confie nas tintas originais HP para fotos coloridas de longa duração que resistem a água e 
desbotamento4 

Impressão móvel fácil5 
• Imprima facilmente documentos, fotos e muito mais a partir de uma variedade de smartphones e 

tablets5 

• Comece a imprimir rapidamente com fácil configuração a partir de um dispositivo móvel ou PC8  

• Conecte dispositivos móveis diretamente a sua impressora com impressão Wi-Fi Direct®9 

• Imprima e digitalize em trânsito com o aplicativo móvel HP All-in-One Printer Remote10 

Desempenho da HP em comparação com Canon, Epson e Brother2 
 HP DeskJet  

GT 5812/5822  
Canon PIXMA  
G2100/G3100 

Epson  
L365/L375 

Epson  
L465/L475 

Brother  
DCP-T300/DCP-T500W 

Velocidade de impressão 
(ISO) em ppm (pág. por min.) 

Preto: até 8,0 ppm11 
Em cores: até 5,0 ppm11 

Preto: até 8,8 ppm 
Em cores: até 5,0 ppm 

Preto: até 9,2 ppm 
Em cores: até 4,5 ppm 

Preto: até 9,2 ppm 
Em cores: até 4,5 ppm 

Preto: até 11 ppm 
Em cores: até 6 ppm 

Rendimento da tinta de  
alta capacidade (em pág.) 

Preto: até 5.0006 
CMY: até 8.0006 

Preto: até 6.000 
CMY: até 7.000  

Preto: até 4.000/4.500 
CMY: até 6.500/7.500 

Preto: até 4.000/4.500 
CMY: até 6.500/7.500 

Preto: até 6.000 
CMY: até 5.000 

Design de frasco de tinta Frasco livre de vazamento 
(vedação no interior da tampa 
impede que a tinta vaze) 

Design de frasco aberto  
(a tinta flui livremente com a 
tampa aberta) 

Design de frasco aberto 
(a tinta flui livremente com a 
tampa aberta) 

Design de frasco aberto  
(a tinta flui livremente com a 
tampa aberta) 

Design de frasco aberto  
(a tinta flui livremente com a 
tampa aberta) 

Tempo da config. inicial 10 a 15 minutos Até 35 minutos Até 35 minutos Até 35 minutos Até 40 minutos 

Tipo de tinta Preto: Pigmento  
Em cores: Corante  

Preto: pigmento  
Em cores: corante  

Preto: corante diluído  
Em cores: corante diluído  

Preto: corante diluído  
Em cores: corante diluído  

Preto: pigmento  
Em cores: corante  

Tipo da cabeça de 
impressão 

Substituível Substituível (pela central de 
serviço) 

Permanente  Permanente  Permanente 

Qualidade da tinta preta12 Mais escura, nítida Nítida Diluída, desbotada Diluída, desbotada Nítida 

Gráficos em cores12 Vivos Vivos Desbotados Desbotados Levemente desbotados 

Desbotamento de 
fotografia12 

Dura por décadas Informação não disponível Desbota em meses Desbota em meses Informação não disponível 

Durabilidade12 Resistente a gotas de água e 
mancha de tinta preta 

Resistente a gotas de água e 
manchas de tinta preta 

Não é resistente a gotas  
de água nem manchas de  
tinta preta 

Não é resistente a gotas  
de água nem manchas de  
tinta preta 

Resistente a gota de águas e 
manchas de tinta preta 

Impressão sem bordas Sim Sim Não Não Sim 

 

Multifuncional HP DeskJet GT 5812/5822 

Principais características2 

• Impressão de alto volume a um custo por 
página extremamente baixo1 

• Recipientes de tinta transparentes e de alta 
capacidade para gerenciamento prático da 
tinta 

• Um inovador sistema de recarga livre de 
vazamento3 

• A configuração rápida permite que você esteja 
pronto para operar em minutos — a 
configuração dos concorrentes listados pode 
levar até 40 minutos para imprimir pela 
primeira vez 

• Textos nítidos para dar destaque aos 
documentos do dia a dia 

• Fotos duráveis, resistentes a água e 
desbotamento, que duram por décadas4 

• Impressão em cores sem borda, com 
qualidade profissional 

• A maneira mais fácil de imprimir a partir de 
um dispositivo móvel (modelo 5822)5  
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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.  

2016 Confidencial da HP. Este documento contém informações confidenciais e/ou com privilégios legais. Ele se destina apenas ao uso interno da HP e do parceiro 
do canal. Se você não for o destinatário identificado na capa deste documento, ficará estritamente proibido de analisar, redistribuir, divulgar ou, de qualquer outra 
forma, usar ou contar com o conteúdo deste documento. 

4AA6-7551PTL, outubro de 2016  

Superando objeções 

Objeção: “Eu estou tentando me decidir entre a nova Multifuncional HP DeskJet GT 5812/5822 e a Epson série L 
como a melhor impressora de tanque de tinta para minha pequena empresa. Quais são as vantagens da HP 
DeskJet GT 5812/5822 em relação à Epson série L?” 

Resposta: a HP DeskJet GT 5812/5822 tem várias vantagens em comparação com a Epson série L: 
• Reabastecimento livre de vazamento: encher os tanques pode ser uma confusão com o design de frasco 

aberto da Epson. Se cair tinta na sua mão, roupa ou mesa, a sujeira vai ser grande. O sistema de 
reabastecimento livre de vazamento e fácil de usar da HP tem um lacre no interior da tampa, de modo que 
nunca haverá um vazamento de tinta, mesmo quando o frasco estiver de cabeça para baixo e sem a tampa.3

Além disso, os tanques de tinta transparente da HP facilitam saber quando está na hora de adicionar tinta. 

• Cabeça de impressão substituível: a Epson L tem uma cabeça de impressão permanente, assim problemas 
tais como bicos obstruídos podem exigir uma limpeza e serviço de manutenção na impressora. Isso significa 
que, caso não seja resolvido com uma autolimpeza, você precisará enviar o produto para o conserto, o que 
pode levar dias ou até semanas. O produto da HP tem cabeças de impressão substituíveis, facilitando inserir 
as novas cabeças de impressão e voltar ao trabalho.2

• Qualidade da cópia: nos testes, a densidade de cor da Epson L desbotou com cópias repetidas; a HP produziu 
cópias com qualidade melhor até a terceira cópia do original. As tintas pretas baseadas em corante da Epson 
tendem a desbotar mais rapidamente e não são resistentes a água.12 As tintas pretas originais HP baseadas 
em pigmento proporcionam um texto preto nítido que mancha menos e é resistente à água.4

• Saturação de cor: a impressão de cópia da Epson é mais clara e apresenta cores desbotadas. Nos testes, a HP
produziu uma saturação de cor mais vibrante do que a da Epson L e ofereceu melhor qualidade de 
impressão. A HP supera a Epson com cor um pouco mais brilhante.12 

• Menos uso de tinta para manutenção e não requer a troca da almofada de absorção de tinta: O produto 
Epson L usa mais tinta para a manutenção das cabeças de impressão e tem uma almofada de absorção de 
tinta que precisa ser trocada por um representante de manutenção qualificado da Epson. A HP usa menos 
tinta para a manutenção das cabeças de impressão e tem uma almofada de absorção de tinta pequena, que
não precisa ser trocada até o final da vida útil do produto, o que gera uma maior produtividade e menor 
probabilidade de paralisações.12

• Tempos mais rápidos de impressão com a HP: nos testes, a Epson série L foi mais lenta para imprimir 
uma imagem em cores no modo melhor (a HP levou 3 minutos e 30 segundos; a Epson levou 5 minutos
e 40 segundos).12 

Objeção: “Eu preciso de uma impressora de tanque de tinta que seja fácil de configurar e utilizar, e que requeira 
pouca intervenção”. 

Resposta: essas Multifuncionais HP DeskJet GT oferecem configuração rápida, ficando prontas para o primeiro 
uso em menos de 15 minutos — você começa a imprimir antes da preparação da tinta. A Brother série T pode 
levar até 40 minutos, e a Canon série G e a Epson série L podem levar até 35 minutos para que se possa 
imprimir pela primeira vez, e o usuário precisa esperar a conclusão da preparação antes de imprimir.12 Além 
disso, as tintas originais HP foram especialmente formuladas para funcionarem com a multifuncional, para 
ajudar a garantir que a impressão seja simples e confiável, para você ter resultados incríveis o tempo todo. 

1 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 recarga e rendimento, acesse hp.com/go/learnaboutsupplies. 
2 Com base nas especificações do produto publicadas pelos fabricantes em julho de 2016. 
3 Quando usado de acordo com as instruções de instalação. 
4 Resistência a 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, acesse hp.com/go/mobileprinting. 
6 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. 
7 Baseado no "Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker®" da IDC para o segundo trimestre de 2016. Remessas de dispositivos a jato de tinta, incluindo unidades de produção. 
8 Somente o modelo 5822 oferece suporte à configuração da impressora a partir de dispositivos móveis. 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. 
9 Somente o modelo 5822 oferece suporte à impressão via Wi-Fi Direct®. O dispositivo móvel precisa ser 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®. 
10 Somente o modelo 5822 oferece suporte à 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. 
11 Após o primeiro conjunto de páginas de teste ISO. Para mais informações, acesse hp.com/go/printerclaims. 
12 Com base em testes internos da HP, realizados pela Equipe de estratégia e inteligência sobre concorrência, em agosto de 2015, usando Papel fotográfico avançado da HP no modo Melhor e Papel fotográfico Glossy 
Premium da Epson no modo de Alta qualidade. 

Quem pode se beneficiar? 
A Multifuncional HP DeskJet GT 5812/5822 é 
ideal para usuários que produzem alto volume 
ou micro e pequenas empresas que precisam de:  

• Impressão de alto volume acessível

• Uma experiência limpa e fácil3 

• Monitoramento e manutenção fáceis, com
mínima 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

• Instalação rápida e fácil — comece logo a 
imprimir 

• Opções fáceis de impressão móvel (modelo
5822)5

Perguntas para qualificação 
• Você está buscando pouca intervenção, alto

rendimento em páginas e baixo custo por 
página para a sua pequena empresa? 

• Você imprime mais de 400 páginas por mês 
na sua pequena empresa? 

• Você gostaria de poder começar a imprimir 
imediatamente, com tempo rápido de 
configuração? 

• Você gostaria de ter a capacidade de imprimir 
sem fio diretamente do seu smartphone, 
tablet ou computador? 

• A sua impressora com tanque de tinta atual 
possui uma tela LCD para facilitar o uso? 

• Você prefere o texto nítido e as cores 
vibrantes proporcionados por uma impressora 
de tanque de tinta com a garantia e a marca 
HP utilizando tintas originais HP? 

https://hpresearch.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_6EuQKOr2Ku1CUzH&Pubnumber=4AA6-7551ENL
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
http://www.hp.com/go/printpermanence
http://www.hp.com/go/mobileprinting
http://support.hp.com/us-en/document/c03561640
http://www.hp.com/go/mobileprinting
http://www.hp.com/go/mobileprinting
http://support.hp.com/us-en/document/c03561640
http://www.hp.com/go/printerclaims

