
Confi ra mais sobre o Microsoft® Offi  ce 2007 no site www.microsoft.com/brasil/offi  ce 
e veja o quanto seu equipamento HP pode evoluir.

HP Compaq 
Business 
Notebook 6515b
Total segurança
para as informações
da sua empresa.
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•  Desktops: novo dc7800 - última 
tecnologia em gerenciamento.

•  Workstations: alto poder de 
processamento e desempenho superior.

•  Servidores: confi ança e 
expansibilidade.

•  iPAQs: você conectado em todos 
os lugares.Confi ra as condições 

especiais de 
fi nanciamento!

Guia de produtos e soluções para sua empresa.



editorial

indice´

Alto desempenho, mobilidade, economia, segurança. 

O que sua empresa precisa hoje?  A HP oferece.  Este catálogo reúne diversas 

soluções para o seu jeito único de trabalhar.

Junto às Revendas credenciadas, trabalhamos para levar até você a melhor 

tecnologia de uma forma simplificada. Da aquisição do produto, até os Serviços 

de Atendimento e Suporte, os profissionais de venda estão sempre à disposição 

para ajudar sua empresa a fazer o melhor.  Além disso, a parceria da HP com 

a Microsoft® permite que o seu computador já saia da loja pronto para produzir. 

Conheça todas as possibilidades de produtos, serviços e as condições especiais 

de financiamento HP.
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]
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Complete sua rede com Storage HP.

• Processador Intel® Cerelon® D 
• Capacidade de 1 TB (SATA de 4X 250 GB)
• Suporte para até 4 autoloaders virtuais
• Software RAID 5 integrado
• Interface de gerenciamento com base em navegador
• Conectividade iSCSI (GB Ethernet)

SMART FINANCE
A HP recomenda o Windows Vista® Business.

A HP tem o melhor e mais completo programa de financiamento
para pequenas e médias empresas.

• Financiamento para Pessoa Jurídica.

• Taxa de juros supercompetitiva no mercado: 2,39% (1 a 12 parcelas)  
 e 2,29% (13 a 23 parcelas), em qualquer Revenda HP do Brasil. 

• Para compras a partir de R$ 50.000,00, a taxa se mantém sempre  
 a mesma – 2,29% – independentemente do número de parcelas escolhido. 

• Aprovação do crédito em até 60 minutos. 

• Documentação necessária para a análise de crédito: somente o contrato  
 social da empresa*.

• A sua empresa poderá financiar até R$ 200.000,00 em produtos HP. 
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Produtos HP mais acessíveis para 
empresas de diferentes portes. 

Agora você também pode comprar produtos HP com prazos mais longos 
através do cartão BNDES.

Quem pode participar: empresas com faturamento anual de até
R$ 60 milhões.

• Crédito pré-aprovado de até R$ 250.000,00 por cartão.
• Parcelamento em 12, 18, 24 ou 36 meses.
• Taxa  de juros de apenas 1% a.m. (taxa de set./07).

Para adquirir o seu cartão BNDES, basta acessar o www.cartoesbndes.gov.br 
e esperar que a sua documentação seja aprovada.  Em até 30 dias, você
receberá o seu cartão e poderá escolher entre os 70 produtos HP disponíveis 
em nosso portfólio.

* Na etapa da formalização do financiamento, outros documentos podem ser solicitados.  



A HP recomenda o Windows Vista® Business.
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*Consulte modelos com esses recursos 

disponíveis na sua Revenda HP.

SENHAS para web sites, 
aplicações e recursos 
de rede protegidos pelo 
Single Sign-On*.

AGENTES
DE SEGURANÇA 
do HD que permitem o bloqueio à informação 
em caso de roubo ou perda do notebook*.

CHIP DE SEGURANÇA 
provê dados 

criptografados e alto 
poder de autenticação 

de serviços*. 

Autenticação de pré-
inicialização é possível 
através de um leitor de 

CARTÕES SMART CARD*.

Além de desempenho e mobilidade, um computador portátil precisa ter outra

qualidade indispensável: segurança.  A HP pensa nisso o tempo todo para você. 

Nossos Notebooks aliam confi gurações mais seguras de software com o HP ProtectTools, 

um conjunto completo de ferramentas de proteção em ambientes de TI.

Aumente a sua produtividade com recursos aprimorados de rede e segurança que mantêm você conectado e 

minimizam o tempo de inatividade.  Isso é possível graças aos Notebooks HP pré-instalados com Microsoft® 

Windows® Vista® Business.

LEITOR DE 
IMPRESSÃO DIGITAL 
provê agilidade e segurança 
de identifi cação do usuário*. 



A HP recomenda o Windows Vista® Business.

OFERTA !
HP 530 Notebook PC

• Processador Intel® Celeron® M440
• Microsoft® Windows® Vista® Home Basic Autêntico
• Memória de 512 MB
• HD de 120 GB
• DVD-RW
• Tela de 15,4” wide screen LCD
• WLAN 802.11 b/g
• Garantia de 1 ano balcão

Apenas R$ 1.799,00 à vista ou 

23x de R$ 104,44
 [no CDC]
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Mobilidade ideal 
a excelente 
custo/benefi cio.´

Clique www.hp.com.br/comprar para localizar a Revenda HP mais próxima da sua empresa.



A HP recomenda o Windows Vista® Business.

A produtividade 
certa e o preço 
acessível.

HP 530 Notebook PC

• Processador Intel® Core™ Duo T2400E
• Microsoft® Windows® Vista® Home Basic Autêntico
• Memória de 512 MB
• HD de 120 GB
• DVD-RW
• Tela de 15,4” wide screen LCD
• WLAN 802.11 b/g
• Garantia de 1 ano balcão

Apenas R$ 2.099,00 ou 

23x de R$ 121,57 [no CDC]

• Processador Intel® Core™ Duo T2400E
• Microsoft® Windows® Vista® Business Autêntico
• Memória de 1 GB
• HD de 120 GB
• DVD-RW
• Tela de 15,4” wide screen LCD
• WLAN 802.11 b/g
• Garantia de 1 ano balcão

Voltado para o 
uso de aplicações 

diárias.

HP 530 Notebook PC

Apenas R$ 2.399,00 ou 

23x de R$ 138,70 [no CDC]

Recursos avançados 
de segurança para 
as informações da 
sua empresa.

HP Compaq Business 
Notebook 6515b

• Processador AMD™ Turion™ 64 X2 TL-58
• Microsoft® Windows® Vista® Business Autêntico
• Memória de 1 GB
• HD de 120 GB
• DVD-RW
• Tela de 14,1” wide screen LCD
• WLAN 802.11 a/b/g
• Garantia de 1 ano no local

Apenas R$ 2.999,00 ou 

23x de R$ 172,96 [no CDC]

• Processador Intel® Core™ 2 Duo T5470
•  Microsoft® Windows® Vista® Business Autêntico
• Memória de 1 GB
• HD de 120 GB
• DVD-RW
• Tela de 15,4” wide screen LCD
• WLAN 802.11 a/b/g
• Garantia de 1 ano no local

Apenas R$ 3.499,00 ou 

23x de R$ 201,51 [no CDC]

Conectividade e 
produtividade 

com segurança 
avançada.

HP Compaq Business 
Notebook 6710b

Consulte uma 

Revenda HP 

para mais 

promoções.
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• Processador Marvel PXA310 de 624MHz
• Microsoft® Windows® Mobile™ 6.0 Autêntico
• 64 MB de memória RAM
• Cartão alta capacidade SDIO
• Wi-fi / Bluetooth®

• Bateria 1.200 mAh de Li-io (íon-lítio)
• Garantia de 1 ano balcão

A HP recomenda o Windows Vista® Business.

Recursos de 
segurança com tela 
de 15” wide screen.

HP Compaq Business 
Notebook 6710b

• Processador Intel® Core™ 2 Duo T7250
• Microsoft® Windows® Vista® Business Autêntico
• Memória de 1 GB
• HD de 160 GB
• Tela de 15,4” wide screen LCD
• WLAN a/b/g
• Garantia de 1 ano no local

Apenas R$ 3.799,00 ou 

23x de R$ 218,64 [no CDC]

• Processador Intel® Core™ 2 Duo T7500
• Microsoft® Windows® Vista® Business Autêntico
• Memória de 2 GB
• HD de 160 GB
• DVD-RW
• Tela de 14,1” wide screen LCD
• Bluetooth® integrado 2.0
• WLAN a/b/g
• Garantia de 3 anos no local

Fino e com 
segurança 
integrada.

HP Compaq Business 
Notebook 6910p

Apenas R$ 4.999,00 ou 

23x de R$ 287,16 [no CDC]

Todos os recursos em um 
equipamento ultraleve.

HP Compaq Business 
Notebook 2510p

• Processador Intel® Core™ 2 Duo U7600
• Microsoft® Windows® Vista® Business Autêntico
• Memória de 1 GB
• HD de 100 GB
• DVD-RW
• Tela de 12,1” wide screen LCD
• Bluetooth® integrado 2.0
• WLAN A/b/g
• Garantia de 3 anos no local

Apenas R$ 6.999,00 ou 

23x de R$ 401,36
 [no CDC]

Inovador Tablet PC com câmera 
integrada.

HP Compaq Business 
Notebook 2710p

• Processador Intel® Core™ 2 Duo U7600
• Microsoft® Windows® Vista® Business Autêntico
• Memória de 2 GB
• HD de 100 GB
• Tela de 12,1” wide screen LCD
• Bluetooth® integrado 2.0
• WLAN a/b/g
• Garantia de 3 anos no local

Apenas R$ 8.599,00 ou 

23x de R$ 492,72
 [no CDC]

Ideal para quem demanda alta 
performance e recursos gráfi cos 
avançados.

HP Compaq Business 
Notebook 8510w

• Processador Intel® Core™ 2 Duo T7300
• Microsoft® Windows® Vista® Business Autêntico
• Memória de 1 GB
• HD de 160 GB
• DVD-RW
• Tela de 15,4” wide screen LCD
• Bluetooth® integrado 2.0
• WLAN a/b/g
• Garantia de 3 anos no local

Apenas R$ 9.199,00 ou 

23x de R$ 526,98
 [no CDC]
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Consulte uma 

Revenda HP 

para mais 

promoções.

Clique www.hp.com.br/comprar para localizar 
a Revenda HP mais próxima da sua empresa.



A HP recomenda o Windows Vista® Business.

Escritório em equilíbrio

Para quem passa  
o dia todo em reuniões. 

perfil do usuario ACESSORIOS recomendados´ ´ 

Escritório eficiente

Para quem  
passa a maior  
parte do tempo 
no escritório.

Apenas R$ 261,00

ou 23x de R$ 16,62 [no CDC2]

Base de expansão ajustável*

Apenas R$ 199,00

ou 23x de R$ 13,08 [no CDC2]

Maleta roller

• Replicador de portas com disco de 160 GB integrado.
• Compartilha de maneira fácil e segura os arquivos  

em rede, mesmo quando você está fora do escritório.
• Confirma informação cada vez que você se conecta.

Apenas R$ 1.504,00

ou 23x de R$ 87,59 [no CDC]

HP 3 em 1 NAS Docking Station*

Escritório portátil

Para quem está sempre 
em movimento.

Apenas R$ 159,00

ou 23x de R$ 10,79 [no CDC2]

Mouse Bluetooth®*

Apenas R$ 629,00

ou 23x de R$ 37,63 [no CDC2]

HP Bateria de ultracapacidade*
[*Até 15h de duração]

Apenas R$ 169,00

ou 23x de R$ 11,36 [no CDC2]

Maleta de nylon

Apenas R$ 129,00

ou 23x de R$ 9,08 [no CDC2]

Kensington Lock

Apenas R$ 492,00

ou 23x de R$ 29,81 [no CDC2]

Bateria de longa duração*
[*Até 8h de duração]

´ ACESSORIOS´ 
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OFERTA

*Consulte a compatibilidade desses acessórios 
na sua Revenda HP.

A HP tem soluções para cada exigência de trabalho.  
Escolha o perfil que mais se adapta a você.

Clique www.hp.com.br/comprar para localizar 
a Revenda HP mais próxima da sua empresa.



Os Desktops HP são preparados 

para fazer sua empresa produzir 

ainda mais.

A HP recomenda o Windows Vista® Business.

Suporte 
para 
até dois 
monitores*. 

Dispositivo 
de segurança
integrado 
TPM 1.2*. 

Recursos e 
fl exibilidade de 
uso generalizado 
– Chipset de 
última geração, 
os mais recentes 
processadores AMD™ 
e Intel® prontos para 
o Windows® Vista®. 

Plataforma 
estável 
e tecnologia. 

Ferramentas 
com capacidade 
de gerenciamento*. 

Desempenho 
de processadores 
poderosos e efi ciência 
no consumo 
de energia*. 

Recursos de 
produtividade 
padrão 
e solução 
de backup 
em tempo real 
com dois HDs*. 
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*Consulte modelos com esses recursos 

disponíveis na sua Revenda HP.

DESKTOPS



DESKTOPS
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OFERTA

A HP recomenda o Windows Vista® Business.

HP Compaq Business Desktop dx2295

Apenas R$ 859,00 ou 23x de R$ 50,76 [no CDC2]

• Processador Intel® Celeron® 430

• Sistema Operacional FreeDos

• Memória 512 MB

• HD de 80 GB

• Drive óptico 16X DVD-ROM

• Garantia 1 ano no local

Clique www.hp.com.br/comprar para localizar 
a Revenda HP mais próxima da sua empresa.



A HP recomenda o Windows Vista® Business.DESKTOPS
HP Compaq Business Desktop dx2295

Faça upgrades sem perder a garantia.

Apenas R$ 1.499,00 ou 

23x de R$ 87,31 [no CDC]

• Processador Intel® Pentium® Dual Core™ E2160
• Microsoft® Windows® Vista® Business Autêntico
• Memória 1 GB
• HD de 80 GB
• CD-RW/DVD
• Teclado e mouse óptico
• Monitor não incluso
• Garantia 1 ano no local

Alta performance 
e gerenciabilidade.

HP Compaq Business Desktop dc5700 (SFF)

• Processador Intel® Pentium® E2160
• Microsoft® Windows® XP Professional Autêntico
• Memória 512 MB
• Disco rígido de 80 GB 
• Drive óptico 16X/48X DVD-ROM
• Teclado e mouse óptico
• Monitor não incluso
• Garantia 3 anos no local

Apenas R$ 1.699,00 ou 

23x de R$ 98,73 [no CDC] 

A melhor relação custo/benefício.

HP Compaq Business Desktop 
dc5700 (SFF)

Apenas R$ 1.899,00 ou 

23x de R$ 110,15 [no CDC]

• Processador Intel® Core™ 2 Duo E6320
• Microsoft® Windows® Vista® Business 

Autêntico
• Memória 1 GB
• Leitor de cartão 16 em 1
• Disco rígido 80 GB
• Drive óptico 16X/48X DVD-ROM
• Teclado e mouse óptico
• Monitor não incluso
• Garantia 1 ano no local

HP Compaq Business Desktop 
dc7800 (SFF)

Apenas R$ 2.399,00 ou 

23x de R$ 138,70 [no CDC]

• Processador Intel® Core™ 2 Duo E6550
• Sistema Operacional Windows® Vista® 

Business Autêntico
• Intel® VPro
• Memória 1 GB
• Disco rígido de 160 GB
• Drive óptico 16X DVD-RW
• Leitor de cartão 15 em 1
• Teclado e mouse óptico
• Monitor não incluso
• Garantia 3 anos no local

Alta performance com baixo 
consumo de energia.

HP Compaq Business Desktop 
dc5750 (MT)

Apenas R$ 1.799,00 ou 

23x de R$ 104,44 [no CDC]

• Processador Athlon 64 X2 4000
• Microsoft® Windows® XP Professional 

Autêntico
• Memória 1 GB
• Leitor de cartão 16 em 1
• Disco rígido de 160 GB
• Drive óptico 16X DVD-RW
• Teclado e mouse óptico
• Monitor não incluso
• Garantia 3 anos no local

A última geração de Desktops HP.

Consulte uma 

Revenda HP 

para mais 

promoções.
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Workstations
´ ACESSORIOS´ A HP recomenda o Windows Vista® Business.

perfil do usuario ACESSORIOS recomendados´ ´ 

Seu escritório produtivo

Tecnologia moderna  
com os desktops.

Apenas R$ 67,11

ou 23x de R$ 5,54 [no CDC
2
]

Caixas de som USB HP*

Apenas R$ 169,23

ou 23x de R$ 11,38 [no CDC
2
]

DVD + RW com LightScribe*

Apenas R$ 130,79

ou 23x de R$ 9,18 [no CDC
2
]

Kensington Lock*

• Replicador de portas com disco de 160 GB integrado.

Apenas R$ 151,97

ou 23x de R$ 10,39 [no CDC
2
]

Leitor de impressões digitais HP*

Seu escritório mais flexível

Alternativas de processadores  
e chassis para o seu desktop. Serviços HP sob medida para a sua empresa, tais como:

• Carga de imagens.
• Integração de componentes de terceiros.
• Personalização do gabinete.
• Criação e colocação de etiquetas físicas padrões de ativos.

Escritório em equilíbrio

Para escritórios que necessitam 
de máxima segurança em  
equipamentos e informações. 

Série 
2000

Série 
5000

Série 
7000

COMO ESCOLHER O SEU DESKTOP

dx
22

95

dc
57

00

dc
57

50

dc
78

00

Você precisa de configurações com processadores AMD™ n

Precisa de PCs com processadores de núcleo duplo n n n n

O preço é o fator mais importante para a sua empresa n

Procura uma plataforma com ciclos de vida estáveis

Bom n

Melhor n n

Ótimo n

Necessita de opções de chassis
Microtorre n n n n

Small Form Factor n n n

Procura o melhor em tecnologia

Bom n

Melhor n n

Ótimo n

A administração de TI é um fator importante na sua empresa n n n

Necessita de configurações que estejam disponíveis em qualquer lugar do mundo n n n

Necessita de garantia de 3 anos com serviços no local n n n

Quer ter a capacidade de selecionar suas próprias configurações, incluindo o software 
que utiliza na sua empresa n n n
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* Consulte a compatibilidade desses acessórios  
na sua Revenda HP.



• Processador AMD™ Opteron™ 1212
• Sistema Operacional Windows® Vista® Business 

Autêntico 32-bit
• Memória RAM de 1 GB
• HD de 160 GB
• Drive óptico 16X DVD
• Teclado e mouse óptico USB
• Monitor não incluso
• Garantia de 3 anos no local

Apenas R$ 3.190,00 ou 

23x de R$ 183,86 [no CDC]

HP Workstation xw4550

Produtividade e 
flexibilidade para 
empresas que estão 
adquirindo sua 
primeira Workstation.

Suporte para até 2 placas 
de vídeo profissionais (até 8 
monitores 2D).

• Processador Xeon® 5110 1.6 GHz/ 
1066 DC

•  Sistema Operacional Windows® XP 
Professional Autêntico 32-bit

• Memória RAM de 1 GB (2X512 MB)
• Placa de vídeo NVS 285
• HD de 80 GB
• Drive óptico 16X/48X DVD-ROM
• Teclado e mouse óptico USB
• Monitor não incluso
• Garantia de 3 anos no local

Apenas R$ 5.100,00 ou 

23x de R$ 292,92
 [no CDC]

A HP recomenda o Windows Vista® Business.

Recursos gráficos insuperáveis, 
com suporte à tecnologia SLI.

Apenas R$ 8.690,00 ou 

23x de R$ 497,91
 [no CDC]

Workstations
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Suporte para até 2 placas 
de vídeo profissionais (até 4 
monitores 3D).

• Processador Xeon® 5320 1.86/  
1066 QC

•  Sistema Operacional Windows® Vista® 
Business Autêntico 32-bit

• Memória RAM de 2 GB (2X1 GB)
• HD de 160 GB
• Drive óptico 16X DVD+/-RW
• Teclado PS/2 e mouse óptico USB
• Monitor não incluso
• Garantia de 3 anos no local

Apenas R$ 6.890,00 ou 

23x de R$ 395,13
 [no CDC]

HP Workstation xw8400

• Processador AMD™ 1x Opteron™ 2218 
2.6/1 MB AirCool

•  Sistema Operacional Windows® Vista® 
Business Autêntico 32-bit

• Memória RAM de 2 GB (2X1 GB)
• HD de 250 GB
• Drive óptico 16X DVD+/-RW
• Teclado PS/2
• Mouse óptico USB
• Monitor não incluso
• Garantia de 3 anos no local

HP Workstation xw4600

• Processador Intel®

• Sistema Operacional Windows® XP Professional Autêntico 
32-bit

• Memória RAM de 1 GB
• HD de 160 GB
• Drive óptico 16X
• Teclado e mouse scroll
• Monitor não incluso
• Garantia de 3 anos no local

Apenas R$ 3.900,00 ou 

23x de R$ 224,40 [no CDC]

Para engenheiros, 
industriais, arquitetos 
e desenhistas 
profissionais.

HP Workstation xw6400 HP Workstation xw9400

Consulte uma 

Revenda HP 

para mais 

promoções.

Clique www.hp.com.br/comprar para localizar 
a Revenda HP mais próxima da sua empresa.
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Apenas R$ 3.542,00

ou 23x de R$ 203,96 [no CDC]

HP Monitor TFT 24”*

Apenas R$ 2.839,63

ou 23x de R$ 163,86 [no CDC]

NVIDIA Quadro FX3500*

perfi l do usuario´ ACESSORIOS recomendados´ 

Uso intensivo

Para quem 
trabalha 24 horas 
por dia, 7 dias 
por semana.

Apenas R$ 629,00

ou 23x de R$ 37,63 [no CDC
2
]

HP Monitor TFT 17”

Apenas R$ 512,63

ou 23x de R$ 30,98 [no CDC
2
]

Placa gráfi ca NVIDIA NVS285*

ACESSORIOS´ 

Digitalização total

Aplicativos para geografi a 
e engenharia

Para arquitetos 
e designers que 
desenvolvem 
projetos de alto 
padrão visual.

Para quem 
precisa de potência 
e exatidão em 
seu trabalho.

Apenas R$ 2.238,89

ou 23x de R$ 129,55 [no CDC]

HP Controlador Space Pilot USB*

Apenas R$ 825,85

ou 23x de R$ 48,87 [no CDC
2
]

Memória ECC-DDR2 1 GB*

15

A HP recomenda o Windows Vista® Business.

*  Consulte a compatibilidade destes acessórios 
na sua Revenda HP.



Líder em tecnologia móvel, a HP conecta você ao seu escritório a partir 

de qualquer lugar, de maneira simples e ao mesmo tempo sofi sticada.

A HP recomenda o Windows Vista® Business.

ipaqs

Alto poder de 
processamento que 
garante mais velocidade 
em relação a outros 
equipamentos do 
mercado*. 

Lê, edita e 
compartilha 
arquivos anexados 
do seu e-mail a 
partir do iPAQ*.

Tela touch-screen 
para tornar o uso do 
equipamento mais 
simples e rápido*. 

Muitas opções 
de conectividade: 
Bluetooth®, Wi-fi , EDGE, 
GPS ou Infravermelho*. 
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Telefone celular GSM*

* Consulte modelos com esses recursos 
disponíveis na sua Revenda HP.

Teclado integrado, 
perfeito para escrever 
e-mails, mensagens 
instantâneas e editar 
documentos*.



A HP recomenda o Windows Vista® Business.

Para executivos que precisam estar sempre em contato com o seu escritório.

Apenas R$ 2.599,00 ou 23x de R$ 150,12 [no CDC]

IPAQS

HP iPAQ hw6945

Para os que buscam um smartphone compacto com e-mail, 
Internet sem fi o, Windows® Mobile™ e telefone com bateria 
de longa duração.

HP iPAQ 510

• Processador TI OMAP 850 200 MHz
• Microsoft® Windows® Mobile™ 6.0 Autêntico
• Wi-fi (802.11 b)
• Telefone GSM
• 10,7 x 4,8 x 1,6 cm
• 102 g de peso
• Câmera de 1.3 MP integrada
• Garantia de 1 ano balcão

Apenas R$ 1.199,00 ou 23x de R$ 70,18 [no CDC2]
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• Processador Intel® PXA270 a 416 MHz
• Microsoft® Windows® Mobile™ 5.0 Autêntico
• 64 MB de memória RAM
• Wi-fi  / Bluetooth®

• 164 g de peso
• Bateria recarregável 1.440 mAh de Li-Io    

(íon-lítio)
• Telefone GSM / GPS*
• Garantia de 1 ano balcão

* Software de mapa não incluso. Deve ser adquirido 
separadamente.

BENEFÍCIOS
- Abertura e edição de documentos, planilhas e apresentações
- Envio e recebimento de e-mails através de comandos de voz
- Recebe e executa mais de 20 comandos de voz
- Até 6,5 horas de bateria em conversação
- Pronto para trabalhar em aplicações corporativas VoIP
- Leitura e edição de arquivos anexos aos e-mails
- Conexão à Internet sem fio
- Sincronização sem fio
- Porta Micro-SD
- Conexão Bluetooth® v1.2
- Acesso seguro a informações de negócios

Consulte uma 

Revenda HP 

para mais 

promoções.



A linha de Workstations HP é o que sua empresa precisa para produzir com 

alta performance e velocidade.  São equipamentos com grande capacidade de 

processamento, próprios para executar múltiplos aplicativos ao mesmo tempo, 

suportam até 8 monitores e placas gráfi cas profi ssionais.  Ideal para equipes 

com demandas complexas. 

A HP recomenda o Windows Vista® Business.

Workstations

Múltiplos processadores 
que proporcionam 
máximo desempenho 
para aplicativos, 
multimídia e 
processamento 
de imagens*. 

HP Remote Graphics 
Software para acessar 
e compartilhar 
sua workstation 
remotamente a partir 
de uma rede*. 

HP Performance 
Tuning permite otimizar 
e personalizar as 
confi gurações, 
garantindo maior 
estabilidade e máximo 
desempenho*. 
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Serviços HP sob medida para a sua empresa, tais como:
• Carga de imagens.
• Integração de componentes de terceiros.
• Personalização do gabinete.
• Criação e colocação de etiquetas físicas padrões de ativos.

* Consulte modelos com esses recursos 
disponíveis na sua Revenda HP.

Suporta até 
8 monitores, 
oferecendo 

capacidade de 
visualização 

incrível*. 

Fontes de 
alimentação 
mais potentes*. 



Tecnologia, estilo e praticidade lado a lado.

Apenas R$ 1.299,00 ou 23x de R$ 75,89 [no CDC]

A HP recomenda o Windows Vista® Business.IPAQS

HP iPAQ 110

A melhor ferramenta de localização GPS.

• Processador Samsung® SC32442 400 MHz
• Microsoft® Windows® Mobile™ 5.0 Autêntico
• 1 GB de memória 
• Display de 3,5” (240 x 320) 64k cores
• GPS SIRF III integrado
• Mapas brasileiros de 157 cidades
• Mapas de mais de 1.000 estradas
• Garantia de 1 ano balcão

Apenas R$ 1.499,00 ou 23x de R$ 87,31 [no CDC]

HP iPAQ rx5710
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• Processador Marvel PXA310 de 624MHz
• Microsoft® Windows® Mobile™ 6.0 Autêntico
• 64 MB de memória RAM
• Cartão alta capacidade SDIO
• Wi-fi / Bluetooth®

• Bateria 1.200 mAh de Li-io (íon-lítio)
• Garantia de 1 ano balcão

Os HP iPAQs integram as mais diferentes soluções. 
Confira aqui algumas delas:  
• Solução de automação comercial para equipes de vendas.
• Ferramenta para uso em pesquisas de campo.
• Oportunidade para facilitar trabalhos remotos, e muito mais. 

O poder de levar o escritório em suas mãos.

Consulte uma 

Revenda HP 

para mais 

promoções.

Clique www.hp.com.br/comprar para localizar 
a Revenda HP mais próxima da sua empresa.



Servidores e storage 

Torne a rede da sua empresa mais efi ciente e segura com Servidores HP.

A combinação 
dos processadores 
dual-core e quad-core, 
cache e memória 
tornam sua rede mais 
poderosa e efi ciente. 

SERVIDORES E STORAGE

Memória com mecanismos 
de proteção, possibilidade 
de espelhamento de discos, 
solução simplifi cada de 
backup com fi tas DAT 
conectadas por USB e 
solução de Storage HP 
StorageWorks All-in-One. 
Sua rede muito bem 
protegida. 

Gerenciamento 
através do Systems 
Insight Manager 
(sem custo) 
e de placas 
adicionais iLo2 
para gerenciamento 
a distância. 

Mais poder 
de expansão. 
Comece com 512 MB 
de memória e chegue 
até 8 GB, de 1 disco 
de 160 GB até 
4 discos. O Servidor 
e o Storage HP crescem 
com a sua empresa. 
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Por apenas mais R$ 200,00, estenda a garantia para 3 anos com HP Care Pack.

Crie uma infra-estrutura de TI muito eficiente e 

econômica com os Servidores HP. Servidores na 

medida das necessidades da sua empresa, preços 

menores que os da concorrência e disponibilidade 

imediata.  Aproveite as ofertas e faça um excelente 

negócio.

•  Processador Intel® Pentium® Processor E2160 Dual-Core 

(1.8 GHz, 800 MHz FSB, 1 MB Level 2 Cache)

•  Memória de 512 MB, expansível até 8 GB

•  HD de 160 GB, expansível até 2 TB

•  Placa de Rede Gigabit 10/100/1000

•  CD-ROM/DVD-ROM combo

•  Garantia de 1 ano no local

Desempenho confiável com tecnologia e características apropriadas  
por um custo muito acessível.

À vista R$ 1.340,00

HP ProLiant ML110 G5 
SATA
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SERVIDORES E STORAGE

444809-201

OFERTA
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Clique www.hp.com.br/comprar para localizar a Revenda HP mais próxima da sua empresa.



Clique www.hp.com.br/comprar para localizar a Revenda HP mais próxima da sua empresa.

SERVIDORES E STORAGE
Para empresas que exigem mais performance e capacidade  
de expansão com baixo investimento.

HP ProLiant 
ML150 G3 SATA • Processador Intel® Xeon® 5120 Dual-Core  

(4 MB L2 Cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
• Memória de 512 MB, expansível até 8 GB
• HD não incluso, expansível até 4,5 TB
• Placa de Rede Gigabit 10/100/1000 

(Wake on LAN)
• CD-ROM Drive 48X
• Garantia de 1 ano no local

4167770-201

HP ProLiant 
ML350 G5

À vista R$ 3.999,00 ou 11x de R$ 363,54

• Processador Intel® Xeon® Processor E5310 
Quad-Core (4 MB L2 Cache, 1.6 GHz,  
1066 MHz FSB)

• Memória de 1 GB, expansível até 16 GB
• HD não incluso, expansível até 4,5 TB
• Controladora Smart Array E200i/64 MB
• Placa de Rede Gigabit 10/100/1000
• CD-RW/DVD-ROM combo
• Garantia de 3 anos no local

Ideal para uma rede versátil e confiável voltada para expansão  
de negócios e grupos de trabalhos dedicados.

440188-201

Servidor ultradenso com alta performance e preço acessível.

HP ProLiant 
DL320 G5p

À vista R$ 3.200,00 ou 11x de R$ 290,91

• Processador Intel® Xeon® 3075 Dual-Core  
(4 MB L2 Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)

• Memória de 1 GB, expansível até 8 GB
• HD não incluso, expansível até 3 TB
• Placa de Rede Gigabit 10/100/1000
• CD-ROM Drive 48X
• Garantia de 3 anos (peças), 1 ano de 

atendimento no local

445433-201

À vista R$ 2.099,00 ou 11x de R$ 190,82
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SERVIDORES E STORAGE
Complete sua rede com Storage HP.

Solução de armazenamento compartilhado, backup e de proteção  
de dados.  Fácil de configurar e gerenciar.  Ideal para ambientes Windows® 
com até 4 Servidores.

À vista R$ 9.069,00 ou 1+10 de R$ 824,45
HP StorageWorks  
All-in-One 400

AG502A • Processador Intel® Pentium® D Dual-Core 930  
(3,0 GHz/800)

• 1 TB de armazenamento (SATA de 4X250 GB, hot plug) 
• (2) slots de expansão PCI-X de 64 bits e 133 MHz
• Microsoft® Windows® Storage ServerTM 2003 R2 e iSCSI 

Software Target 
• Controladora de hardware RAID

• Processador Intel® Cerelon® D 
• Capacidade de 1 TB (SATA de 4X 250 GB)
• Suporte para até 4 autoloaders virtuais
• Software RAID 5 integrado
• Interface de gerenciamento com base em navegador
• Conectividade iSCSI (GB Ethernet)

Ideal para agilizar os processos de backup e restauração, e ainda garantir 
a capacidade de recuperação de informações críticas aos seus negócios.

EH880A

À vista R$ 4.269,00 ou 1+10 de R$ 388,09HP StorageWorks  
D2D Backup 
System

Clique www.hp.com.br/comprar para localizar 
a Revenda HP mais próxima da sua empresa.



care pack

Serviços HP Care Pack
• Proteção por um período adicional de até 5 anos.

• Serviços 24 horas o ano todo, com atendimento  
 em até 4 horas e solução em até 48 horas.

• Cobertura a derramamento de líquidos ou sobrecarga. 
 
• Pode incluir suporte ao software.

• Serviços de instalação.

• Um único ponto de contato com especialistas para auxiliar.

Serviços de Suporte de Hardware para ampliar a cobertura 
por até 5 anos:

Atendimento no local: a HP realiza atendimento na sua empresa no dia 
seguinte à solicitação.

Coleta e Entrega: inclui serviço de coleta e reparos no Centro HP em  
5 dias úteis.

No Centro de Reparos HP: reparo em 5 dias úteis, sem serviço de coleta.

Serviços Pós-garantia: reparo para equipamentos fora 
do período de garantia básica, no Centro HP ou na sua 
empresa por 1 ano adicional.

Amplie o suporte dos hardwares para além da garantia  
de fábrica.  Os Serviços HP Care Pack protegem seu ambiente  
de TI contra o tempo de inatividade  
e oferecem muitos benefícios para  
sua empresa não parar de produzir.

 Tranqüilidade que vai além da garantia.  Só na HP.
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Microsoft offi  ce 2007

© Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, LP. As informações contidas neste catálogo estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. As 
únicas garantias para os produtos e serviços HP estão especifi cadas na relação de garantias que acompanha tais produtos e serviços. Nenhuma das 
informações relacionadas neste catálogo deve ser interpretada como constituição de garantias adicionais. A garantia no local, dos produtos, é válida em 
todo o território nacional. Preços expressos em reais com impostos base São Paulo. Os preços têm como referência 1º de janeiro de 2008, estando sujeitos 
a alteração de acordo com a variação cambial. Os preços dos equipamentos podem variar dependendo dos componentes, da confi guração ou do local 
de compra. Preços válidos apenas para pessoa jurídica. A Hewlett-Packard Brasil não se responsabiliza por erros ou omissões contidos neste catálogo. A 
Hewlett-Packard Brasil reserva-se o direito de mudar os preços, as especifi cações, as características ou as condições deste catálogo por motivo de escassez 
de componentes ou evolução tecnológica. A Hewlett-Packard Brasil, em qualquer momento, pode mudar ou encerrar essas ofertas por fi m de estoque, 
escassez de componentes e desvalorização da moeda nacional. As fotografi as aqui exibidas são ilustrativas e certos acessórios podem não estar incluídos. 
Modelos sujeitos a disponibilidade. Compaq e o logotipo da HP são marcas registradas da Hewlett-Packard Company. Microsoft e Windows são marcas 
registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Celeron, Celeron Inside, Centrino, logo do Centrino, 
Core Inside, Intel, logo da Intel, Intel Core, Intel Inside, logo Intel Inside, Intel SpeedStep, Intel Viiv, Intel Xeon, Itanium, Itanium Inside, Pentium e Pentium 
Inside são marcas comerciais ou marcas registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias nos Estados Unidos ou em outros países. AMD, o logotipo 
da AMD, combinações entre AMD e o logotipo da AMD são marcas comerciais da Advanced Micro Devides, Inc. NVIDIA é marca registrada da NVIDIA 
Corporation. Empresa/produtos benefi ciados pela Lei de Informática. Todos os demais nomes de empresas, produtos e serviços podem ser marcas de seus 
respectivos proprietários. Quantidade limitada a 5 unidades por distribuidor autorizado. A HP recomenda o uso de memórias e itens originais HP para um 
melhor desempenho. A HP não se responsabiliza por eventuais defeitos causados ao equipamento em decorrência do uso de itens e memórias não originais 
HP. Nem todos os recursos do Windows® Vista® estão disponíveis nos Windows® Vista® Capable PCs. Todos os Windows® Vista® Capable PCs executarão 
os recursos mínimos da versão do Windows® Vista® Home Basic. Os recursos Premium, como a nova interface do usuário Windows® Aero™, disponíveis 
em outras edições do Windows® Vista® requerem hardware avançado ou adicional. Para obter detalhes, visite o site www.windowsvista.com/getready. 
*O Microsoft Offi  ce Professional Edition 2007 é uma versão de teste; a funcionalidade é reduzida após 60 dias. A versão completa é vendida separadamente. 
1 Financiamentos disponibilizados por Hewlett-Packard Financial Services ou uma de suas afi liadas estão sujeitos à aprovação de crédito e apresentação da 
documentação padrão exigida por HP Financial Services. Outras restrições podem ser aplicadas. A HP Financial Services se reserva o direito de modifi car ou 
cancelar este programa a qualquer tempo, independentemente de prévia notifi cação. A taxa de juros aplicada será de 2,39% de 1 a 12 parcelas, e 2,29% 
acima de 12 parcelas. Esta promoção poderá ser revogada a qualquer momento ou ter suas condições alteradas sem aviso prévio. A HP não se compromete 
a disponibilizar uma nova facilidade de pagamento nas mesmas condições no caso de não aprovação. TAC inclusa. 2 O valor mínimo de compra para 
parcelamento no CDC é de R$ 1.500,00. Válido somente para pessoa jurídica.

Word, Excel, Outlook, PowerPoint: os aplicativos mais usados ganharam 
uma nova interface visual e novas funções.  Mais produtividade, trabalho 
em conjunto simplifi cado, gerenciamento de processos e do conteúdo 
corporativo são algumas das vantagens que vão transformar a maneira 
como você conduz o trabalho da sua empresa.

• Muito menos cliques ao selecionar funções e opções de menu.

•  Visualização dinâmica que apresenta as mudanças de formatação e estilo antes de 
serem incorporadas em defi nitivo no documento.

• Conversão automática de arquivos para PDF e XPS.

•  Nova formatação das tabelas Excel permite analisar dados e informações com 
muito mais simplicidade. 

•  Redução de até 30% no peso dos arquivos com o novo formato padrão XML, 
aproveitando muito mais o espaço em disco e facilitando o envio por e-mail.

•  Layouts pré-construídos ajudam a criar documentos, apresentações e gráfi cos com 
aparência profi ssional de forma fácil e rápida.

•  Busca instantânea do Outlook permite procurar itens no e-mail, no calendário ou em 
pastas diversas, sem sair do programa. 

Seu HP ainda mais completo com o Microsoft® Offi  ce 2007.

Confi ra mais sobre o Microsoft® Offi  ce 2007 no site www.microsoft.com/brasil/offi  ce 
e veja o quanto seu equipamento HP pode evoluir.

[ ]


