
Ficha técnica

Impressoramultifunções HP
OfficeJet 3833
Mantenha-semóvel e poupe tempo

Faça mais com a forma mais fácil
de imprimir a partir do seu
smartphone ou tablet.1 Simplifique
as suas tarefas enquanto poupa
tempo e dinheiro com esta
impressora multifunções com fax
que é acessível e fácil de utilizar.
Adapta-se a praticamente qualquer
espaço e funciona de forma
silenciosa.
Destaques

● Velocidade de impressão: Até 8,5 ppm ISO
a preto (A4); Até 6 ppm ISO a cores (A4)

● Manuseamento de papel: Bandeja de
entrada até 60 folhas; Bandeja de saída até
25 folhas, ADF de 35 páginas

● Conectividade: 1 porta USB 2.0 de alta
velocidade padrão; Wi-Fi 802.11b/g/n

● Capacidade de fax: Sim

Desfrute de impressões acessíveis no conforto do seu lar com o HP Instant Ink
● Poupe até 70% em tinta2 e nunca fique sem tinta para imprimir. Tinteiros HP Originais.

Encomendados pela sua impressora, entregues à sua porta.3

● Imprima documentos a cores, a preto e branco e fotografias – o custo é o mesmo.

● Os tinteiros e os custos de entrega estão incluídos no preço do seu plano mensal.

● Sem qualquer taxa anual, poderá alterar ou cancelar planos online, a qualquer
momento e sem quaisquer encargos.4

Obtenha uma impressãomóvel fácil
● Inicie a impressão e ligue-se rapidamente com a fácil configuração a partir do seu

smartphone, tablet ou PC.5

● Ligue o seu smartphone ou tablet diretamente à sua impressora e imprima facilmente
sem aceder a uma rede.6

● Faça a gestão de tarefas de impressão e digitalize em viagem com a aplicação móvel
gratuita HP All-in-One Printer Remote.7

● Imprima facilmente a partir de uma variedade de smartphones e tablets.1 Os resultados
são excelentes, mesmo que não esteja presente.

Obtenha tudo o que necessita – imediatamente
● Assuma o controlo das suas tarefas e termine em menos tempo com o ecrã fácil de

utilizar de 5,5 cm (2,2 pol.).

● Rapidamente copie, digitalize e envie por fax documentos de várias páginas através do
alimentador automático de documentos de 35 páginas.

● Sem demoras e sem esperas – comece logo a imprimir, graças à fácil configuração.
Ligue-se automaticamente à sua rede sem fios.8

Conte com um produto concebido para se adaptar à sua vida
● Poupe o seu espaço com uma all-in-one compacta concebida para se adaptar à sua

secretária, numa prateleira ou em qualquer lugar que precisar.

● Imprima a partir de qualquer divisão, sem provocar interrupções. O modo silencioso
opcional ajuda a manter o ruído a um nível mínimo.



Impressora multifunções HP OfficeJet 3833

Especificações técnicas
Funções Impressão, cópia, digitalização, sem fios e fax

Velocidade de impressão Até 8,5 ppm ISO preto (A4); Até 6 ppm ISO a cores (A4)
Velocidade de impressão da primeira página:Em apenas 14 seg. preto (A4,
pronta) ;Em apenas 17 seg. a cores (A4, pronta)

Resolução de impressão Até 1200 x 1200 ppp prestados A preto; Até 4800 x 1200 ppp optimizados a
cor (ao imprimir de um computador em papéis fotográficos HP e 1200 ppp de
entrada seleccionados)

Tecnologia de impressão Jacto de Tinta Térmico HP

Área de impressão Margens de impressão: Superior: 3 mm; Inferior: 3 mm; Esquerda: 3 mm;
Direita: 3 mm; Área máxima de impressão: 215 x 355 mm

Idiomas de impressão HP PCL 3 GUI; PCLm (HP Apps/UPD); URF (AirPrint)

Capacidades de Impressão Impressão sem margens: Sim

Número de tinteiros 2 (1 preto e 1 tricolor)

Capacidade de impressãomóvel HP ePrint; Apple AirPrint™; Impressão Wireless Direct

Ciclo mensal de impressão Até 1000 páginas (A4); Volume mensal de páginas recomendado: 100 a 250

Sensor automático de papel Sim

Velocidade do processador 180 MHz

Ecrã Ecrã tátil monocromático de 5,5 cm (2,2 pol.) com Magic Frame

Suportemultitarefa Não

Capacidade sem fios Sim, Wi-Fi 802.11b/g/n incorporado

Conectividade Normal 1 porta USB 2.0 de alta velocidade

Capacidades de Rede Sim, através de rede sem fios 802.11 b/g/n incorporada

Memória Normal DDR1 de 512 MB, 128 MB Flash; máximo DDR1 de 512 MB, 128 MB
Flash

Funcionalidades de Software Inteligente
de Impressora

Duplex manual

Definições da Fotocopiadora Ajustar à página/real/personalizado; Número Máximo de Cópias: Até 50 cópias;
Resolução de cópia: Até 600 x 300 ppp; Resolução de Cópia, Texto e Gráficos a
Cores: Até 600 x 300 ppp;

Velocidade de cópia Até 7 cpm preto ISO (A4), Até 3,5 cpm cores ISO (A4)

Especificações do scanner Tipo de Scanner: Base plana, ADF; Tecnologia de Digitalização: Sensor de
imagem por contacto (contact image sensors - CIS); Modos de Entrada para
Digitalização: Digitalização, cópia e fax no painel frontal; Versão TWAIN: Versão
1,9; Tamanho máximo de digitalização (base plana, ADF): 216 x 297 mm;
Resolução ótica de digitalização: Até 1200 ppp

Formato de Ficheiro de Digitalização PDF, BMP, JPG, GIF, TIF, PNG

Área digitalizável tamanho máximo dos suportes: 216 x 297 mm

Profundidade de bits / níveis de escala de
cinzentos

24 bits/ 256

envio digital Normal: Digitalização para PC

Enviar por fax Sim, cor

Especificações do fax Resolução de fax: Normal: 203 x 98 ppp; Fine: 203 x 196 ppp; marcação
automática: Até 99 números

Tipos de suportes de impressão Papel normal, papel fotográfico, papel para folhetos, envelopes e outros
papéis especializados para jato de tinta

Formatos dos suportes de impressão admitido A4; B5; A6; Envelope DL

Manipulação de suportes Capacidade de entrada: Até 60 folhas; Até 20 folhas Postais; Até 20 folhas
papel de qualidade fotográfica
Capacidade de saída: Até 25 folhas, Até 5 envelopes
máximo: Até 25 folhas
Impressão frente e verso: Manual (fornecido suporte de controladores)
Alimentador automático de documentos: De série, 35 folhas

Gramagem do papel Admitido: 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; Recomendados: 75 g/m²

Conteúdo da embalagem F5S03B: Impressora multifunções HP OfficeJet 3833; Tinteiro HP de
inicialização 302 Preto (aprox. 190 páginas); Tinteiro HP de inicialização 302
Tricolor (aprox. 100 páginas); CD com software; Cartaz de configuração; Cabo
de alimentação; Cabo telefónico

Consumíveis CHP210 Papel HP para impressão - 500 folhas/A4/210 x 297 mm
CHP710 Papel HP para impressão All-in-One - 500 folhas/A4/210 x 297 mm
Q6593A Papel HP Inkjet profissional mate - 200 folhas/A4/210 x 297 mm
F6U65AE Tinteiro HP original 302 Tricolor aprox. 165 pág.
F6U66AE Tinteiro HP original 302 Preto aprox. 190 páginas
F6U67AE Tinteiro HP original 302XL Tricolor de elevado rendimento aprox. 330
pág.
F6U68AE Tinteiro HP original 302XL Preto de elevado rendimento aprox. 480
pág.

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

Requisitos Mínimos do Sistema Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: Processador de 1 GHz de 32 bits (x86) ou 64
bits (x64), 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD
ou ligação à Internet, porta USB, Internet Explorer; Windows Vista: Processador
de 800 MHz de 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 GB de espaço disponível em
disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou ligação à Internet, porta USB, Internet
Explorer 8
Mac: OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite; 1
GB de espaço disponível no disco rígido; Internet; USB

Software Incluído Software HP Printer, HP Update, Compre consumíveis online, HP Photo
Creations

Dimensões da impressora (L x P x A) Mínimos: 450 x 364 x 224,4 mm; máximo: 450 x 572,9 x 270,7 mm (com
bandejas estendidas)

Dimensões do Pacote (A x L x P) 492 x 283 x 413 mm

Peso da impressora 5,61 kg

Peso do Pacote 7,19 kg

Ambiente de funcionamento Temperatura: 5 até 40 ºC, Humidade: 20 a 80% HR

Armazenamento Temperatura: -40 até 60 ºC, Humidade: 5 a 90% HR (sem condensação)

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

Alimentação requisitos: Voltagem de entrada: 100 até 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3
Hz)
consumo: 10 watts (máximo), 0,1 watts (desligada), 2,83 watts (em espera),
1,17 watts (inativa)
tipo de fonte de alimentação: Fornecimento de energia incorporado

Certificações CISPR 22:2008/EN 55022:2010 Classe B, CISPR24:2010/EN 55024:2010, EN
61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, GOST (Rússia)
Certificado ENERGY STAR: Sim

País de Origem Fabricado na China

Garantia Um ano de garantia comercial para hardware; suporte disponível via web 24
horas por dia, 7 dias por semana

Serviços e suporte UG187E – 3 anos de HP Care Pack, com troca normal para impressoras
multifunções
UG062E – 3 anos de HP Care Pack, com troca no dia útil seguinte para
impressoras multifunções
UG235E – 3 anos de HP Care Pack, com suporte de devolução ao armazém
para impressoras multifunções
(UG187E: todos os países EMEA, exceto Médio Oriente, África, África do Sul,
Israel, Turquia, UG062E: Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França,
Alemanha, Irlanda, Itália, Países Baixos, Noruega, Portugal, Espanha, Suécia,
Suíça, Reino Unido, República Checa, Grécia, Hungria, Polónia, Eslováquia,
UG235E: Médio Oriente, África, África do Sul, Israel, Turquia)

Notas de rodapé
1 Em comparação com a maioria das impressoras multifunções a jato de tinta para consumidores/escritórios domésticos com custo inferior a 399 € em novembro de 2014, com base na quota de mercado, conforme comunicada pela IDC no Q3 de 2014, e no
tempo normal de configuração e/ou na presença de plug-in pré-carregado. É necessário transferir a aplicação para configurar a impressora. A impressão local requer que o dispositivo móvel e a impressora estejam na mesma rede ou que exista uma ligação sem
fios direta à impressora. O desempenho sem fios depende do ambiente físico e da distância até ao ponto de acesso. As operações sem fios são compatíveis apenas com operações de 2,4 GHz. A impressão remota requer uma ligação à Internet a uma impressora
HP com ligação à web. Poderá também ser necessária uma aplicação ou software e um registo de conta HP ePrint. A utilização de banda larga sem fios requer um contrato de serviços para dispositivos móveis adquirido em separado. Verifique a cobertura e a
disponibilidade na sua área junto do fornecedor de serviços. Para saber mais informações, aceda a http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 2 Com base no plano de 300 páginas do serviço HP Instant Ink (as poupanças para outros planos serão inferiores). Com base
na utilização de todas as páginas do plano sem adquirir conjuntos adicionais de páginas, em comparação com o custo médio por página (CPP) para imprimir páginas de acordo com a norma ISO/IEC 24711 na maioria das impressoras a cores de jato de tinta com
preço inferior a 200 € que utilizam tinteiros de capacidade normal, conforme comunicado pelo IDC no 2.º trimestre de 2016. Estudo baseado nos preços de consumíveis dos fabricantes, conforme comunicado pela SPIRE em setembro de 2016, e no rendimento de
páginas indicado no website do fabricante em setembro de 2016. Para mais detalhes, consulte hp.com/go/ptcompare. Todos os preços incluem IVA. O rendimento de acordo com a norma ISO baseia-se na impressão contínua de páginas no modo predefinido. O
valor poupado poderá variar consoante o número de páginas por mês impresso na realidade e o conteúdo das páginas impressas. Para mais informações sobre as normas ISO, consulte hp.com/go/pageyield.; 3 Tinteiros encomendados pela sua impressora sempre
que seja necessário (função dependente da ligação à Internet do cliente). A disponibilidade poderá variar em circunstâncias excecionais. As entregas expresso estão disponíveis através dos Serviços de Suporte, caso utilize mais tinteiros do que o previsto. Consulte
hp.com/go/instantinksupport para obter ajuda na resolução de problemas e contactar as opções de suporte.; 4 Poderá alterar ou cancelar online o seu plano a qualquer momento. Caso decida cancelar o seu plano HP Instant Ink, poderá voltar a utilizar tinteiros HP
Originais de capacidade normal (Standard) ou XL. As atualizações de planos entram imediatamente em vigor e as alterações serão aplicadas retrospetivamente ou no ciclo de faturação seguinte, dependendo da escolha do utilizador. O regresso ao plano anterior e
os cancelamentos entram em vigor após o último dia do período de faturação atual. Para mais informações, aceda a instantink.hpconnected.com/pt/pt/terms.; 5 Requer a transferência da aplicação móvel HP All-in-One Printer Remote e é compatível com iPhone®
4 e posterior, iPad® de 4.ª geração, iPad mini™, iPad Air®, iPod® e dispositivos móveis que executam Android™ 4.0.3 ou posterior. A impressora e o dispositivo móvel devem estar na mesma rede sem fios local com acesso à Internet. O desempenho sem fios
depende do ambiente físico e da distância até ao ponto de acesso. Para consultar uma lista completa de sistemas operativos suportados, aceda a http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 6 Antes da impressão, o dispositivo móvel deve estar ligado diretamente ao
sinal Wi-Fi de uma impressora multifunções ou impressora com capacidade Wireless Direct. Dependendo do dispositivo móvel, poderá ainda ser necessária uma aplicação ou um controlador. O desempenho da ligação sem fios depende do ambiente físico e da
distância até ao ponto de acesso sem fios na impressora. Para saber mais informações, aceda a http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 7 O dispositivo móvel necessita de um ponto de acesso sem fios e uma ligação à Internet. Compatível com iPhone® 4 e
posterior, iPad® de 4.ª geração, iPad mini™, iPad Air® e iPod® 5G que executam iOS 7 ou posterior e dispositivos móveis que executam Android™ 4.0.3 ou posterior. As funcionalidades controladas poderão variar consoante o sistema operativo do dispositivo móvel.
O controlo de digitalização/cópia requer que o dispositivo móvel e a impressora estejam na mesma rede sem fios ou que exista uma ligação Wireless Direct à impressora. Para a digitalização móvel, a câmara do dispositivo requer uma resolução igual ou superior a
5 megapixéis, com capacidade de focagem automática.; 8 O HP Auto Wireless Connect poderá não estar disponível para todas as configurações do sistema. O desempenho sem fios depende do ambiente físico e da distância até ao ponto de acesso. As operações
sem fios são apenas compatíveis com routers de 2,4 GHz. Para informações sobre compatibilidade, aceda a http://www.hp.com/go/autowirelessconnect.
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