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R$ 577,79*

À vista R$ 4.999,00**

Cód. do produto: PL807LA#AC4

Ideal para pequenas 
e médias empresas. 
Oferece alta performance 
com preço acessível.  
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HP Compaq
Business Notebook
nx9020

As unidades de fita DAT e Ultrium possuem o recurso 
de recuperação de desastres OBDR (One Button
Disaster Recovery), para permitir restauração do sistema
de forma rápida, automática e em uma única etapa. 

Proteja as informações que
trafegam na sua empresa 
com a solução OBDR para
Servidores ProLiant.

Confira também as opções de Servidores HP ProLiant
com Microsoft® Windows® Small Business Server 2003.

Monitor não incluso.

HP Compaq
Business Desktop
dc5000

Diversos recursos e
grande flexibilidade 
em formato compacto. 
Pág. 4

A partir de 0+10x de 

R$ 311,09*

À vista R$ 2.680,00**

Cód. do produto: PB518A#AC4



Prezado Cliente,

O mundo dos negócios tem pressa.
Por isso, as empresas precisam de soluções 
de tecnologia que combinem agilidade
e produtividade e ainda ofereçam segurança,
sempre com uma excelente relação
custo/benefício.

Esta nova edição do Plugue HP traz 
soluções que vão acelerar e elevar ainda
mais os níveis de serviço dentro da sua
empresa. Você conhecerá as vantagens 
de estabelecer uma conexão entre os seus
computadores, criando uma verdadeira rede
de relacionamento. Saberá também qual o
servidor que a HP desenvolveu com a medida
da sua necessidade.

O mundo dos negócios está em movimento.
Os profissionais estão constantemente 
em trânsito e precisam que o escritório 
os acompanhe. Apostar em soluções 
móveis, com tecnologia wireless, pode 
ser a diferença decisiva em termos de
produtividade e rentabilidade. Veja o que 
a HP preparou especialmente para a sua
empresa na página 3.

O mundo dos negócios precisa de segurança.
Prejudicar a sua performance, o bom
atendimento de seus clientes devido a
interrupções no sistema operacional pode
comprometer todo o trabalho da sua
empresa. Seus dados e arquivos mais
importantes precisam de proteção. As
soluções de Storage HP vão ser o abrigo
para os seus melhores negócios. Vá até a
página 2 e proteja-se.

Aproveite também o Plugue HP para ficar por
dentro das incríveis ofertas e lançamentos HP.
Depois ligue 0800 726 36 00 ou acesse
www.hp.com.br/loja e conheça mais
vantagens para ampliar seus negócios.

Um abraço,

Marcelo Giampietro
Diretor de Vendas e Marketing
HP Brasil

A HP Financial Services sabe o quanto investir 
em tecnologia é importante e que um investimento
desse tipo pode afetar o capital e as suas linhas 
de crédito bancárias.

Com as nossas soluções financeiras para pequenas
e médias empresas, você adquire a tecnologia
necessária de uma maneira simples e rápida 
e ainda melhora o seu fluxo de caixa.

Preocupada com a atualização tecnológica
constante, a HP Financial Services elaborou 
uma opção de leasing que vai ao encontro 
das necessidades da sua empresa.

FMV leasing
O produto possibilita a redução do impacto dos
custos de aquisição e o gerenciamento do descarte
dos ativos de uma forma segura e eficiente, 
ao mesmo tempo em que propicia, naturalmente, 
a atualização tecnológica planejada. Com esta
opção, a sua empresa sempre vai estar atualizada.

Para melhor atendê-lo, a HP Financial Services conta
com o HP Finance Center, um atendimento telefônico
disponível das 9 às 18 horas que, além de responder
às suas dúvidas sobre os nossos produtos e serviços,
também analisa o crédito da sua empresa. 

Com o Leasing HP, é possível comprar produtos e
serviços a partir de US$ 3.000,00 em 24 ou 36
parcelas mensais em reais, com valores prefixados.

Ligue agora mesmo para o HP Finance 
Center: 0800 77 02 102.

As soluções de Leasing da HP Financial Services
proporcionam os seguintes benefícios:

• Reduzem o Custo Total de Propriedade em função
da obsolescência tecnológica.

• Propiciam solução financeira correspondente 
a 100% da sua compra de tecnologia.(a)

• Permitem a atualização tecnológica, na medida
da evolução das suas necessidades.

• Desfrutam de benefícios fiscais, com pagamentos
dedutíveis do imposto de renda.(b)

• Apresentam variedade de prazos e condições.
• Conservam o capital e evitam grandes

desembolsos.
• Auxiliam sua empresa a atingir as metas

comerciais da maneira mais eficaz.

(a) Produtos não-HP e softwares ou serviços não podem ultrapassar
mais que 30% do valor total do contrato.
(b) Obtenha informações completas com o seu consultor/contador.

Ligue agora mesmo 0800 726 36 00. Ou acesse o site www.hp.com.br/loja.

Bem-vindo!

HP Financial Services 
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A HP oferece mais para você.
A melhor tecnologia pelo melhor preço, quando e onde você precisar.

Se você quer ter acesso
a NOVOS MERCADOS,

CLIENTES e
OPORTUNIDADES, 
venha falar conosco.
Garantimos a melhor
solução disponível 
no mercado para 
a sua empresa,
independentemente 
do porte ou da
demanda dos seus
empreendimentos. 

Hoje é impossível imaginar a atividade 
de um grande número de empresas 
como bancos, empresas aéreas, de telefonia,
automotivas e grandes redes de distribuição
sem os recursos da tecnologia 
da informação. 

E as razões são muitas: tornar suas
operações mais eficientes, atender seus
clientes melhor e mais rapidamente, ser mais
competitivas, administrar melhor cobranças e,
principalmente, ganhar em agilidade na
adaptação de seus empreendimentos às
constantes mudanças do ambiente em 
que estão inseridas.

O problema é que, ainda que a tecnologia
da informação tenha se tornado
indispensável na operação diária da maior
parte das grandes corporações, no caso das
pequenas e médias empresas ela não possui
a mesma influência. A pergunta é: por quê?

Novamente são muitas as razões: alto custo,
falta de oportunidades de financiamento 
e dificuldade de acesso ao know-how que
indique como melhor aplicar essa tecnologia
às necessidades específicas de cada empresa.
E também porque, depois de instalados 
os sistemas, as pequenas empresas têm de
enfrentar, por um lado, um custo de operação
geralmente bastante elevado e, por outro, 
a escassez de assessoria adequada para
orientá-las nos próximos passos.

Foi pensando nisso tudo que a HP desenvolveu
uma iniciativa chamada HP Smart Office. 
O principal objetivo é fazer com que os
empresários e executivos das pequenas 
e médias empresas tenham ACESSO a 
todas as vantagens e benefícios da tecnologia
da informação. E, com isso, que os seus
empreendimentos se tornem cada vez 
mais competitivos.

• Acesso ao KNOW-HOW e ao melhor uso
da tecnologia através de nossa página,
www.hp.com.br/smb. Ou através de nossas
centrais de atendimento, em que consultores
especializados prestam toda a assessoria

para que nossos clientes de pequenas e
médias empresas possam desenvolver a
infra-estrutura ideal para os seus ambientes.
Desde uma rede local para três PCs ou uma
rede de impressão para um pequeno
escritório até soluções móveis para
vendedores ou soluções de impressão 
para que você mesmo desenvolva 
as suas ferramentas de mercado.

• Acesso a FINANCIAMENTO. A HP oferece
diversos planos, através da sua própria
organização de serviços financeiros, 
a HP Financial Services. Confira as opções
de pagamento com taxas extremamente
competitivas.

• Acesso a TECNOLOGIA em todas as
situações no que você precisar. A HP conta
com uma ampla rede de distribuição do
país, preparada e pronta para prestar toda
a assessoria, pessoalmente, sempre que
você precisar.

• Acesso aos MELHORES PRODUTOS E
SERVIÇOS disponíveis no mercado, pelos
preços mais vantajosos e com a garantia
de que você terá a melhor experiência
como cliente. Todos os serviços e soluções
HP são desenvolvidos na medida exata 
da sua demanda.

A HP possui o portfólio mais abrangente 
do mercado. Nossas soluções vão desde
pequenas impressoras pessoais, PCs de
escritório, notebooks, handhelds e
equipamentos multifuncionais (fax, impressora,
copiadora e scanner, tudo em um mesmo
equipamento) até servidores de rede e
ferramentas de armazenamento, ideais para
aumentar a rentabilidade da sua empresa.
Além disso, a HP é o principal parceiro, em
âmbito mundial, das empresas líderes de
mercado, como a Intel e a Microsoft,
aumentando assim o valor do seu investimento.
Entre em contato conosco.  Estamos prontos a
ajudar você a criar um ambiente de negócios
mais inteligente para a sua empresa.
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Encontre aqui a melhor forma de guardar 
os dados mais importantes da sua empresa.

Produtividade e rentabilidade dependem também de uma estratégia
de armazenamento, proteção e compartilhamento da informação
capaz de atender às exigências de negócio da sua empresa. 
É preciso que a informação da sua empresa esteja sempre à mão,
rapidamente, porque o mundo dos negócios tem pressa.

Também não se pode depender da sorte. Os investimentos feitos 
por sua empresa na construção de uma arquitetura inteligente 
de tecnologia da informação não foram pequenos. Por isso, não
podem ser negligenciados. A escolha de uma estratégia de storage
adequada visa proteger todo esse investimento e ainda garantir
estabilidade.

Seus dados mais importantes não podem correr riscos. 
Sua empresa não pode parar. As Soluções de Storage HP vão
proteger seu negócio. Se algum imprevisto acontecer, o.k., seus
dados estarão a salvo.

Conheça agora as soluções que a HP preparou para resguardar 
os dados da sua empresa:

PROTEÇÃO DE DADOS (DATA PROTECTION)

Essa solução de storage previne sua empresa de falhas em seu
servidor HP. Com o recurso One Button Disaster Recovery, seu sistema
operacional volta às atividades normais com apenas um clique, sem
a necessidade de reinstalação. Essa solução recupera integralmente
a operação do seu servidor através da reconstituição da informação
presente no disco rígido imediatamente antes da falha.

ALTA DISPONIBILIDADE (HIGH AVAILABILITY)

As soluções de alta disponibilidade HP ProLiant + HP StorageWorks
MSA,  aliadas à capacidade de cluster do sistema operacional

utilizado no HP ProLiant, garantem a constante acessibilidade 
de seus dados. Se houver interrupções na operação de um dos 
seus servidores, sejam elas programadas ou não, um outro servidor
assumirá automaticamente o comando, com o mesmo nível 
de serviço.

CONSOLIDAÇÃO DE STORAGE (STORAGE CONSOLIDATION)

Essa solução visa eliminar as “ilhas de informação” formadas 
pela existência de diferentes plataformas de processamento e
armazenamento de dados em sua empresa. A construção de 
uma rede SAN (Storage Area Network), com componentes de alta
disponibilidade, elevada escalabilidade e grande facilidade de
administração, vai reunir e organizar toda a sua estrutura de storage.

CONSOLIDAÇÃO DE SERVIDORES DE ARQUIVOS (FILE SERVER
CONSOLIDATION)

O desafio de consolidar os servidores de arquivos da sua 
empresa encontra na HP uma solução com excelente relação
custo/performance. O armazenamento de arquivos através da rede
da HP (Network Attached Storage, NAS) é ideal para qualquer
sistema operacional da sua empresa, pois é compatível com os
principais protocolos de compartilhamento de arquivos do mercado
(NFS, CIFS/SMB, HTTP, FTP, Appletalk e NCP).

CONSOLIDAÇÃO DE E-MAIL MS-EXCHANGE 
(E-MAIL CONSOLIDATION)

A HP vai fazer a consolidação dos servidores de e-mail com o
padrão MS-Exchange e ainda reduzir os custos de administração
desse ambiente na sua empresa. As soluções HP StorageWorks NAS
possibilitam o armazenamento dos volumes de e-mail MS-Exchange
com um custo extremamente baixo. Ideais para empresas com até
1.500 usuários.

DISASTER RECOVERY

É a solução mais acessível para quem procura uma forma de
espelhamento remoto dos dados de servidores com plataforma
Windows®. O software HP OpenView Storage Mirroring utiliza 
redes IP para conexão entre os servidores de origem e os de destino. 
Com a tecnologia de replicação e recuperação da HP, usuários
acessam dados da empresa a partir de um site remoto, mesmo 
que tenha perdido acesso aos servidores do site primário.

Storage HP: protegendo seus melhores negócios.



3

Este guia traz as informações para que você
possa identificar qual a necessidade efetiva de
servidores para a sua empresa, criar a sua
rede ou melhorar o desempenho da rede 
que você já possui.

O que é uma rede?

É um sistema informatizado de comunicação 
e intercâmbio de informações estabelecido
através da conexão física de dois ou mais
computadores. Geralmente uma rede inclui 
um computador central, denominado servidor. 
Com uma rede, todos os PCs da sua equipe 
de trabalho (ou do seu escritório, edifício 
ou pontos de trabalho em diferentes locais)
podem ser interligados. Os usuários têm a
possibilidade de se comunicar, compartilhar
arquivos, aplicativos, impressoras e outros
recursos, trabalhar sobre os mesmos arquivos,
receber atualizações simultâneas de novos
preços em seus produtos, estoque, andamento
da produção, solicitações dos clientes, verificar
seus e-mails e acessar a Internet, entre outros. 

O que são servidores de rede e por que são
utilizados por tantas empresas?

A maioria das redes tem pelo menos um
servidor, que é o seu computador mais
importante. Todos os computadores individuais
estão conectados a ele. É o servidor que
armazena os arquivos e aplicativos mais
importantes, além de controlar todos os
recursos de hardware dentro da rede.

Vantagens de trabalhar em rede

• Aumento da produtividade e eficiência
da sua empresa.

• Mais eficácia e rentabilidade.

• Torna a sua empresa mais competitiva,
através de ferramentas de produtividade
como correio eletrônico e acesso 
à Internet, entre outros.

• Permite o compartilhamento de recursos,
entre impressoras, por exemplo.

• Funciona como um ponto central 
de armazenamento para dados 
e aplicativos.

O que você deve levar em conta ao escolher
um servidor?

O servidor deve ter a potência e a capacidade
necessárias para o grande volume de trabalho
que precisa processar. Esteja certo de que ele
tenha um disco rígido com capacidade
suficiente para satisfazer com facilidade todas
as demandas da sua rede por muito tempo. 

Outros aspectos importantes que devem ser
avaliados no momento de se comprar um
servidor são:

1. O valor do seu investimento.

– Alguns servidores são vantajosos
também pelo seu preço, ou seja,
oferecem mais valor a você.

– Procure o servidor que oferece 
o melhor pacote global de
características e funcionalidades para
as necessidades da sua empresa.

2. Indicadores do valor do seu
investimento.

– Se você precisa agregar opções 
de hardware ou ferramentas de

software, não esqueça de incluí-las
no preço, base para a compra dos
servidores.

– Um sólido conjunto de
características de confiabilidade,
que possa maximizar o tempo de
serviço na rede e reduzir o custo de
manutenção.

– Uma boa garantia, com a qual você
possa trocar o hardware com defeito
antes que a sua rede fique inativa e,
com isso, a sua empresa.

– Capacidade comprovada de
crescimento, que possa se
desenvolver conforme o ritmo 
e as demandas dos seus
empreendimentos.

Minha Primeira Rede

Mobilidade
Mobilidade e conectividade sem fio podem ser uma grande solução para sua empresa.
As empresas estão mudando. Os investimentos feitos em tecnologia
hoje visam não apenas atender à demanda imediata, mas também
facilitar a mobilidade dos profissionais e a expansão futura, de forma
prática e econômica.

Atenta a essa evolução do mercado, a HP está preparada para
instalar e dar suporte de redes wireless para empresas que procuram
agilidade e que precisam expandir suas redes com rapidez. 

Além disso, equipamentos portáteis com alta performance e
conectividade sem fio trazem economia para a empresa e aumento 
de produtividade para os funcionários.

LINHA COMPLETA DE MOBILIDADE

A HP desenvolveu a mais completa linha de soluções de tecnologia
móvel do mercado. São Tablet PCs, notebooks e computadores de mão
para dar a agilidade e a mobilidade de que a sua empresa necessita.

Alguns modelos de notebooks da HP vêm com a Tecnologia Móvel
Intel® Centrino™, que reúne capacidade de conexão sem fio a redes e
performance móvel inovadora. Com o uso de uma base de expansão,
ainda possuem a vantagem de desempenhar as funcionalidades de
estações de trabalho convencionais.

E agora chega mais uma opção de mobilidade para a sua empresa:
as linhas de notebooks HP Compaq nx9020 e nx9030, que têm a
melhor relação custo/benefício do mercado.

Com HP é mais fácil.



O que são Thin Clients: pequenos terminais, com funções definidas, que conectam os
usuários a um servidor (ou grupo de servidores), que, por sua vez, se encarrega de realizar 
o trabalho computacional das aplicações, processamento e armazenamento de dados. 
Thin Client fornece menor Custo Total de Propriedade e oferece melhor gerenciamento para 
as empresas. É a solução ideal para empresas que procuram melhorar o desenvolvimento de
aplicações, diminuir a manutenção de hardware, simplificar a arquitetura do cliente e reduzir
os problemas da equipe de TI.
Thin Clients são perfeitos para:

• Empresas que requerem uma rede de computadores de alta confiança conectados a um servidor
centralizado. Exemplo destas empresas: hospitais, seguradoras, agências de turismo e hotéis.

• Empresas com departamentos que realizam tarefas padronizadas como área de vendas,
digitação ou Call Centers. 

• Instituições educacionais que precisam cada vez mais de computadores, porém com 
baixo orçamento.

64

*Financiamento em 10 parcelas fixas sem entrada. As taxas podem ser alteradas sem aviso prévio. **Preço da CPU sem monitor, sujeito a alteração. 

Otimize o seu trabalho com estes PCs configuráveis sob medida e rápida entrega.
A HP oferece uma linha completa de PCs equipados com tecnologia especialmente desenvolvida
para empresas. Os HP Business Desktops possuem os mais avançados processadores Intel®,
oferecendo níveis de serviço e suporte ideais para que você possa trabalhar com tranqüilidade. 
São ainda fáceis de usar, têm preços acessíveis, baixo custo de propriedade e oferecem excelentes
ferramentas de trabalho. Tudo para que você possa aumentar ao máximo a produtividade 
da sua empresa.

HP recomenda o Microsoft® Windows® XP Professional.

HP Compaq Business
Desktop dc5000

Excelente performance em
qualquer atividade profissional.

• Processador Intel® Celeron®

de 2.6 GHz.

• Sistema operacional Microsoft®

Windows® XP Professional.

• 256 MB de memória DDR
PC2700 (333 MHz).

• Disco rígido Smart III Ultra
ATA/100 de 40 GB (7.200 rpm).

• Drive de CD-ROM 48X.

• Placa de rede integrada Gigabit
Ethernet (10/100/1000).

• Placa de vídeo Intel® Extreme
Graphics 2 integrada.

• 3 anos de garantia on-site.

A partir de 0+10x de 

R$ 311,09*

À vista R$ 2.680,00**

Cód. do produto: PB518A#AC4

HP Compaq Business
Desktop dc5000

Excelente performance em
qualquer atividade profissional.

• Processador Intel® Pentium® 4 
de 2.8 GHz.

• Sistema operacional Microsoft®

Windows® XP Home.

• 256 MB de memória DDR
PC2700 (333 MHz).

• Disco rígido Smart III Ultra
ATA/100 de 40 GB (7.200 rpm).

• Sem CD-ROM.

• Placa de rede integrada Gigabit
Ethernet (10/100/1000).

• Placa de vídeo Intel® Extreme
Graphics 2 integrada.

• 3 anos de garantia on-site.

A partir de 0+10x de 

R$ 334,69*

À vista R$ 2.885,00**

Cód. do produto: PF719LA#AC4

HP Compaq Business
Desktop dc5000

Excelente performance em
qualquer atividade profissional.

• Processador Intel® Pentium® 4 
de 2.8 GHz.

• Sistema operacional Microsoft®

Windows® XP Professional.

• 256 MB de memória DDR
PC2700 (333 MHz).

• Disco rígido Smart III Ultra
ATA/100 de 40 GB (7.200 rpm).

• Drive de CD-ROM 48X.

• Placa de rede integrada Gigabit
Ethernet (10/100/1000).

• Placa de vídeo Intel® Extreme
Graphics 2 integrada.

• 3 anos de garantia on-site.

A partir de 0+10x de 

R$ 368,12*

À vista R$ 3.176,00**

Cód. do produto: PB475A#AC4

A HP tem a solução ideal para 
a sua empresa.

Seja qual for a sua demanda,
desde a administração de tarefas
básicas, como processamento de
palavras, contabilidade, atividades
administrativas, e-mail ou acesso 
à Internet, até funções avançadas,
como gerenciamento de bancos de
dados e aplicações de multimídia,
a HP tem a melhor solução para 
a sua empresa.

Nova iniciativa Smart Office da HP.

Agora também os empresários e
diretores das pequenas e médias
empresas têm ACESSO a todas as
vantagens e benefícios da
tecnologia da informação e podem
trazer mais competitividade para os
seus empreendimentos. A iniciativa
Smart Office permite a você obter
o máximo de retorno nos seus
investimentos em tecnologia. 
E oferece, entre outras vantagens:

• Acesso a experiência.

• Acesso a tecnologia.

• Acesso aos melhores produtos 
e serviços.

• Acesso a financiamento.

Para mais informações, visite o site
www.hp.com.br/smb.

Processadores Intel®

Os computadores HP Compaq
Business Desktop, equipados com
processadores Intel® Pentium® 4
com tecnologia HT, oferecem 
a você o rendimento superior 
e a capacidade multitarefa de 
que a sua empresa precisa para
aumentar o desempenho das 
suas aplicações.

Monitores com tela plana TFT
ou convencional CRT?

Se o seu orçamento é limitado, mas
você não tem problemas de espaço, 
a melhor opção é um monitor
tradicional CRT. Mas se o que você
quer é um monitor compacto, com
design elegante e menores índices 
de radiação e consumo de energia,
um TFT é a melhor escolha. 

Aumente a sua produtividade com a opção de Suporte de HW 13x5 com atendimento em até 4h 
após o suporte por telefone, durante todo o período de garantia do produto (U5868E).
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*Financiamento em 10 parcelas fixas sem entrada. As taxas podem ser alteradas sem aviso prévio. **Preços sujeitos a alteração. 

Acessórios
Monitor S7500 (15")
– C/P: P9008A#ABA

Monitor CRT S9500 (19") 

– C/P: P9010A#ABA

Monitor HP TFT L1530 (15") 

– C/P: P9624A#ABA

Unidade CD-RW 48X/24X/48X 

– C/P: DL975B

Unidade DVD+R/+RW 4X 

– C/P: DQ820B

Unidade combinada 
DVD-ROM/CD-RW 48X 

– C/P: DL976B

Cadeado para o gabinete (cabo
de 2 m) 

– C/P: DE818A

Disco rígido de 160 GB 

– C/P: DC189A

Disk-on-Key 256 MB (USB) 

– C/P: DL973B

Teclado e mouse sem fio 

– C/P: DC170B#AC4

Suporte para operação em torre 

– C/P: DE870A

Proteja o seu PC com Windows® XP

Agora você dispõe de maior
segurança para o seu PC. 
O Windows® XP oferece
atualizações gratuitas, incluindo
o Service Pack 2, software que
vai proteger o seu ambiente de
trabalho contra hackers e vírus.

Para ativar a função de
Atualizações Automáticas,
acesse o site Proteja o seu PC:
www.microsoft.com/brasil/proteja.

HP Compaq Business 
Desktop dc5000

Excelente performance em qualquer 
atividade profissional.

• Processador Intel® Pentium® 4 de 2.8 GHz.
• Sistema operacional Microsoft® Windows®

XP Professional.
• 512 MB de memória DDR PC2700 (333 MHz).
• Disco rígido Smart III Ultra ATA/100 de 40 GB

(7.200 rpm).
• Drive de CD-ROM 48X.
• Placa de rede integrada Gigabit Ethernet

(10/100/1000).
• Placa de vídeo Intel® Extreme Graphics 2

integrada.
• 3 anos de garantia on-site.

A partir de 0+10x de 

R$ 396,29*

À vista R$ 3.421,00**

Cód. do produto: PB477A#AC4

HP Compaq Business 
Desktop dc5000

Excelente performance em qualquer 
atividade profissional.

• Processador Intel® Pentium® 4 520 com
Tecnologia Hyper-Threading (2.8 GHz, Cache L2
de 1 MB, FSB de 800 MHz).

• Sistema operacional Microsoft® Windows®

XP Professional.
• 512 MB de memória DDR PC3200 (400 MHz).
• Disco rígido Smart III Ultra ATA/100 de 40 GB

(7.200 rpm).
• Drive de CD-ROM 48X.
• Placa de rede integrada Gigabit Ethernet

(10/100/1000).
• Placa de vídeo Intel® Extreme Graphics 2

integrada.
• 3 anos de garantia on-site.

A partir de 0+10x de 

R$ 408,29*

À vista R$ 3.525,00**

Cód. do produto: PB761A#AC4

Software HP Client Manager: gerenciamento remoto 
de hardware para clientes HP.

O software HP Client Manager vai auxiliar você na
complexa tarefa de gerenciamento e administração dos
hardwares dos computadores (desktops, notebooks,
workstations) da sua empresa. Com ele, o trabalho
conjunto e integrado de equipamentos novos estará
assegurado, bem como a rápida identificação e resposta
aos problemas que puderem surgir e a pronta realização
das atualizações necessárias. E tudo feito remotamente,
pela Internet, o que torna todo o trabalho de
gerenciamento e administração de computadores 
muito econômico.

O HP Client Manager vai realizar tarefas como ajuste de
configurações nos hardwares, monitoramento ativo e
diagnóstico de problemas. Por exemplo, se alguma bateria
ou disco rígido apresentar falhas, o HP Client Manager
identificará automaticamente para você. O software
fornecerá também informações detalhadas sobre os
processadores, discos rígidos e memória, entre outros
componentes de seus computadores.

Com o HP Client Manager, o maestro dos seus
computadores, a orquestra HP de sua empresa executará
uma sinfonia.

Gerenciamento do ciclo de vida dos produtos.
Os Desktops HP são desenvolvidos de acordo com um programa exclusivo da HP que reduz ao
máximo as suas despesas após o investimento inicial. Todos os PCs HP apresentam ciclos de vida
altamente estáveis e arquitetura inteligente. 
Com isso, requerem o mínimo de modificações. Mas, se necessárias, as configurações são de
fácil manuseio.

Aumente a sua produtividade com a opção de Suporte de HW 13x5 com atendimento em até 4h
após o suporte por telefone, durante todo o período de garantia do produto (U5868E).
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Desempenho e confiabilidade superiores para suas aplicações de computação gráfica.
Profissionais de computação gráfica geralmente optam por ferramentas de maior qualidade 
e rendimento, como as Workstations HP com Processadores Intel® Pentium® 4. São máquinas
capazes de dar total suporte ao talento e criatividade de um engenheiro, profissional de
animação, artistas gráficos, ilustradores e programadores. Para as empresas, o resultado 
é que podem lançar seus produtos no mercado com muito mais rapidez e qualidade em
relação a companhias concorrentes, mas com equipamentos de capacidade inferior.

HP Workstation xw4100

• Processador Intel® Pentium® 4
de 3.0 GHz com Tecnologia
Hyper-Threading.

• Sistema operacional Microsoft®

Windows® XP Professional.
• 512 MB de memória 

(2x256 MB) DDR400 ECC.
• Disco rígido de 36 GB SCSI,

Ultra320, 10k rpm.
• Drive de DVD-ROM.
• 3 anos de garantia limitada.

A partir de 0+10x de 

R$ 1.181,09*

À vista R$ 10.245,00**

Cód. do produto: PC234A#ABA

HP Workstation xw4100

• Processador Intel® Pentium® 4 
de 3.2 GHz com Tecnologia
Hyper-Threading.

• Sistema operacional Microsoft®

Windows® XP Professional.
• 512 MB de memória 

(2x256 MB) DDR400 ECC.
• Unidade de disco Ultra

ATA/100 de 80 GB.
• Unidade combo DVD/CD-RW.
• 3 anos de garantia limitada.

A partir de 0+10x de 

R$ 1.100,79*

À vista R$ 9.547,00**

Cód. do produto: PC235A#ABA

HP Workstation xw6000

• Processador Intel® Xeon™

2x3.06 GHz com Tecnologia
Hyper-Threading.

• Sistema operacional Microsoft®

Windows® XP Professional.
• 1 GB de memória (2x512 MB)

DDR266 EEC. 
• Disco rígido Ultra ATA/100 

de 40 GB.
• Drive de DVD-ROM.
• 3 anos de garantia limitada.

A partir de 0+10x de 

R$ 2.162,49*

À vista R$ 18.779,00**

Cód. do produto: DV171A#ABA

HP recomenda o Microsoft® Windows® XP Professional.

Monitor de tela plana de 17" HP L1702 
– C/P: P9621D

Monitor de tela plana de 19" HP L1925 
– C/P: P9626A

Placa gráfica NVIDIA® Quadro FX1100, 128 MB 
– C/P: DL489A

Placa gráfica (3D avançado) NVIDIA® Quadro
FX3000, 256 MB – C/P: DL488B

Acessórios

As Workstations HP equipadas
com processadores Intel® Pentium®

4 são ideais para uma ampla
gama de aplicações técnicas.
Alguns exemplos:

Desenho e simulação para
engenharia e indústria: Incluindo
MCAD, CAE e ECAD, para a
indústria aeronáutica e
automobilística, aplicações de
desenho industrial até o
desenvolvimento de protótipos e
simulação de produtos.

Profissionais: Funções avançadas
de computação para empresas,
como arte gráfica, edição de
vídeos e criação para Web, 
com aplicativos como Adobe
Photoshop, Illustrator, After Effects
e Premier, grandes bancos de
dados e complexas planilhas 
de cálculo.

Elaboração de conteúdo digital 
e de entretenimento: Alto
desempenho gráfico para a
criação de modelos, animações,
reprodução e edição de vídeo 
e projetos gráficos.

Aplicações financeiras: O suporte
para vários monitores garante 
a máxima quantidade de
informações ao alcance do
usuário, em tempo real, para 
a tomada de decisões nos
dinâmicos ambientes financeiros.

Arquitetura, engenharia e
construção: Reproduções com
qualidade profissional permitem
que os engenheiros e técnicos
criem projetos com enorme
precisão.

HP Workstation xw4100

• Desenvolvimento de softwares.
• Visualização e processamento de grandes quantidades

de dados.
• Projetos mecânicos assistidos por computador (MCAD).
• Aplicativos financeiros.
• Criação de conteúdo digital (DCC).
• Processamento de múltiplas tarefas.
• Gabinete conversível (torre e escritório).

HP Workstation xw6000

• Desenvolvimento de transações e análises financeiras.
• Criação de modelos sólidos em 3D.
• Animação em 3D.
• Edição de vídeos.
• Sistemas de informação geográfica (GIS).
• Tarefas analíticas pesadas.
• Poder para trabalhar com grandes quantidades de dados

com vários aplicativos.

Escolha a workstation que melhor se adapta aos seus empreendimentos.Quando escolher uma
workstation em vez de um

desktop?
Se a sua empresa trabalha com
aplicações que exigem alto poder
de processamento, as workstations
são a melhor alternativa. Estas
máquinas foram desenvolvidas para
ambientes profissionais que se
dedicam à computação gráfica e
precisam levar os seus produtos ao
mercado com a maior rapidez
possível. O principal motivo para se
adquirir uma workstation é aumentar
ou maximizar a produtividade. É um
equipamento estável, rápido e com
funções e capacidades que outros
sistemas não podem oferecer.

Maximize a eficiência de seus recursos com as opções de Suporte de HW 13x5 e 24x7 com atendimento em até 4h
após o suporte por telefone, durante todo o período de garantia do produto (U8303E/H7574E).

Placa gráfica não inclusa.
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Os HP iPAQ Pocket PC utilizam software Windows Mobile™

Produtividade e conectividade em qualquer lugar.

Um computador de mão HP não leva esse nome por acaso. É muito mais do que uma
agenda eletrônica que ajuda você a guardar seus compromissos, contatos e anotações. 
É uma ferramenta móvel de produtividade. Com ela, você pode criar e acessar
documentos compatíveis com Word e Excel, se conectar à Internet com o Explorer e
mandar e receber seus e-mails com o Outlook. Apenas para citar algumas das
capacidades e facilidades destas incríveis ferramentas portáteis.

Mantenha as suas informações
mais importantes
sincronizadas.

Os HP iPAQ Pocket PCs são 
o complemento ideal para 
os seus desktops e notebooks.
Permitem que você mantenha
sincronizados seus dados mais
importantes, como contatos 
e agendamento de
compromissos.

Fáceis de usar
Incluem o inovador sistema
operacional Microsoft®

Windows® Mobile 2003. 
Você pode trabalhar com os
mesmos programas que usa
em seu PC.

Mais opções de conexão
Com os pacotes de expansão
e os acessórios iPAQ, você
pode se conectar à Internet
através de conexões seriais,
USB, infravermelha, Bluetooth®,
modems de 56 Kbps, 802.11
e celulares Bluetooth®.

Alta segurança para 
os seus dados
Incluem o mais avançado
software Microsoft® Windows®

Powered Pocket PC, que provê
suporte para contra-senhas.
Permite também que você
acesse remotamente a rede
VPN ou TSC (Terminal Service
Client) da sua empresa.

Produtividade em 
qualquer lugar
Você pode ler e-mails,
especialmente as mensagens
com anexos de Word e Excel,
links para páginas Web,
imagens e chamados para
reuniões quando estiver fora
da sua empresa. Você também
pode enviar e receber anexos
com áudio.

HP iPAQ Pocket PC rz1710

Aumente sua produtividade no trabalho, 
em casa ou em movimento. 

• Processador Samsung de 203 MHz.

• Microsoft® Windows® Mobile 2003 para Pocket
PC, Professional Edition.

• Tela TFT VGA colorida, 8,9 cm diagonal, com
modos de visualização paisagem e retrato.

• Até 25 MB de memória disponível para 
o usuário.

• Inclui slot para SD, SDIO e MMC.

• Mede 11,4x7,0x1,34 cm e pesa 120 g.

• 1 ano de garantia limitada.

A partir de 0+10x de 

R$ 152,29*

À vista R$ 1.299,00**

Cód. do produto: FA289A#AC4

HP iPAQ Pocket PC h2210

Ideal para profissionais que procuram tecnologia
Bluetooth® com a melhor combinação 

de mobilidade, desempenho e expansão.

• Processador Intel® XScale™ de 400 MHz.

• Software Microsoft® Windows® Mobile 2003 
para Pocket PC, Premium Edition.

• Tela TFT de 64 mil cores, 8,9 cm diagonal.

• 64 MB de RAM (56 MB de armazenamento).

• Inclui slot: para SD, SDIO e MMC e slot CF para
Compact Flash Tipos I e II.

• Conectividade sem fio Bluetooth® integrada.

• Mede 11,5x7,6x1,5 cm e pesa 144,2 g.

• 1 ano de garantia limitada.

A partir de 0+10x de 

R$ 267,29*

À vista R$ 2.299,00**

Cód. do produto: FA103A#AC4

Estes handhelds incluem versões Pocket de
programas Microsoft® como Outlook, Word,

Excel e Internet Explorer para Pocket PC.

Quer aumentar ainda mais a sua tranqüilidade? 
Escolha a opção de Extensão de Garantia HP para mais 2 anos (U8309E).

Consulte os preços para os lançamentos multimídias 
iPAQ Pocket PC rx3115 e rc3715 com câmera Photosmart integrada.
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HP Compaq Business
Notebook nx9020

Sólido desempenho 
com preço acessível.

• Processador Intel® Celeron® M
330 (1.4 GHz, L2 de 512 KB,
FSB de 400 MHz).

• Microsoft® Windows®

XP Professional.
• Tela TFT de 15".
• Disco rígido de 30 GB.
• 256 MB de memória RAM
• Placa de rede e modem

integrados.
• Unidade de CD-ROM.
• Autonomia da bateria 

de até 3 horas.
• 1 ano de garantia limitada.
Quer aumentar ainda mais a sua
tranqüilidade? Escolha a opção
de Extensão de Garantia HP
para mais 2 anos (U4395E).

A partir de 0+10x de 

R$ 577,79*

À vista R$ 4.999,00**

Cód. do produto: PL807LA#AC4

HP Compaq Business
Notebook nx9020

Melhor relação
preço/performance.

• Processador Intel® Celeron® M
330 (1.4 GHz, L2 de 512 KB,
FSB de 400 MHz).

• Microsoft® Windows®

XP Professional.
• Tela TFT de 15".
• Disco rígido de 40 GB.
• 512 MB de memória RAM.
• Placa de rede e modem

integrados.
• Unidade combo DVD/CD-RW.
• Autonomia da bateria 

de até 3 horas.
• 1 ano de garantia limitada
Amplie a proteção do seu
investimento com a opção de
Extensão de Garantia HP para
mais 2 anos (U4395E).

A partir de 0+10x de 

R$ 692,79*

À vista R$ 5.999,00**

Cód. do produto: PL808LA#AC4

HP Compaq Business
Notebook nx9030

Sólido desempenho e alta
mobilidade para máxima

produtividade.

• Tecnologia Movel Intel®

Centrino™:
– Processador Intel® Pentium® M
715 (1.5 GHz).
– Interface Intel® PRO/Wireless. 

• Microsoft® Windows®

XP Professional.
• Tela TFT de 15".
• Disco rídigo a partir de 40 GB.
• De 256 MB até 2 GB de

memória.
• Conectividade sem fio 802.11b.
• Placa de rede e 

modem integrados.
• Drive de DVD-ROM ou

DVD/CD-RW.
• Autonomia da bateria de 

até 3 horas.
• 1 ano de garantia limitada.
Quer aumentar ainda mais a sua
tranqüilidade? Escolha a opção
de Extensão de Garantia HP
para mais 2 anos (U4395E).

A partir de 0+10x de 

R$ 807,79*

À vista R$ 6.999,00**

Cód. do produto: PL811A#AC4

Mobilidade de alto desempenho para aplicações completas e conectividade sem fio.
Os portáteis HP Compaq Business Notebooks, equipados com os mais avançados
processadores móveis da Intel®, são uma solução de mobilidade total. Com eles, você
tem a liberdade de trabalhar e ser produtivo em qualquer lugar. Mantenha-se conectado,
com tecnologia sem fio, às suas informações mais importantes, independentemente de
onde você estiver.

Crie a sua própria rede sem fio.
Com a HP, você pode criar um
ambiente de trabalho dinâmico,
instalando uma rede sem fio
para ter toda a liberdade de
modificar e expandir a sua 
infra-estrutura, na medida 
das necessidades dos seus
empreendimentos.
A instalação de uma rede sem
fio pode ser mais econômica do
que a de uma rede tradicional
por cabos, além de requerer
menos tempo e conhecimento
técnico tanto na implementação
quanto na utilização.

Do que você precisa:
• PCs portáteis HP Compaq

Business Notebooks, PCs de
escritório HP Compaq Business
Desktops e computadores de
mão HP iPAQs equipados com
placas de rede sem fio ou
suporte para acesso sem fio
integrado. 

• Um ponto de acesso sem fio.
• Conexão de Internet de banda

larga, como uma linha T1
completa ou parcial, ou uma
conexão por cabo DSL, no
caso de uma empresa com 
5 funcionários ou menos 
e se você planeja compartilhar
a conexão.

Vantagens
Veja alguns dos principais
benefícios que você tem com
uma solução de rede sem fio:
• Acesso aos seu dados onde

quer que você esteja.
• Acesso sem fio e remoto 

a seu e-mail e Internet.
• Acesso à rede da sua empresa

a partir de locais remotos.
• Mobilidade total, tanto dentro

como fora da empresa.
• Crescimento da rede no ritmo

das necessidades dos seus
empreendimentos.

• E muitos outros benefícios.
A HP oferece todos os
equipamentos necessários para
você criar a rede sem fio ideal
para a sua empresa. E, com a
HP Financial Services, você
conta com mais facilidades
ainda em diversas opções de
financiamento 
(veja na pág. 3).

HP recomenda o Microsoft® Windows® XP Professional.

Novo! Novo! Novo!
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Tecnologia Móvel Intel® Centrino™

Os HP Compaq Business Notebooks com Tecnologia Móvel Intel® Centrino™ transformam a maneira
como você vive e trabalha, proporcionando a liberdade e a flexibilidade de que você precisa,
quando e onde quiser. Com a Tecnologia Móvel Intel® Centrino™, a duração da bateria é prolongada
e os notebooks ficam mais finos e mais rápidos.

Acessórios
Série “nx”
Módulo de memória de 256 MB
C/P: DC389B

Módulo de memória de 512 MB
C/P: DC390B

USB Digital Drive com SD 
de 128 MB
C/P: DL702A

Maleta
C/P: DL617A

Mochila Sport HP
C/P: DG102A

Replicador de Portas USB 2.0
para nx9020/nx9030
C/P: F4808B

Replicador de Portas básico
para nx5000
C/P: DC367B

Replicador de Portas avançado
para nx5000
C/P: DC366B

Série “nc”
Replicador de Portas básico
C/P: DC367B

Replicador de Portas avançado
C/P: DC366B

Módulo de memória de 256 MB
C/P: DC389B

Módulo de memória de 512 MB
C/P: DC390B

Unidade combo DVD/CD-RW
para multibaia 
C/P: DC364A

Multibaia Externa
C/P: DC373A

Proteja o seu PC com Windows® XP

Agora você dispõe de maior
segurança para o seu PC. 
O Windows® XP oferece
atualizações gratuitas, incluindo
o Service Pack 2, software que
vai proteger o seu ambiente de
trabalho contra hackers e vírus.

Para ativar a função de
Atualizações Automáticas,
acesse o site Proteja o seu PC:
www.microsoft.com/brasil/proteja.

HP Compaq Business
Notebook nc4010

O notebook mais leve 
da sua categoria.

• Processador Intel® Pentium® M
725 (1.6 GHz, L2 de 2 MB,
FSB de 400 MHz).

• Microsoft® Windows®

XP Professional.
• Tela TFT de 12.1".
• Disco rígido de até 40 GB.
• Até 2 GB de memória.
• Drives compatíveis com os

notebooks da linha “nc”.
• Placa de rede Gigabit e

modem integrados.
• Slot para cartões SD

compatível com câmeras
digitais, impressoras 
e handhelds.

• Autonomia da bateria de até 
6 horas.

• 3 anos de garantia limitada
Previna-se contra imprevistos!
Escolha a opção de Serviço de
Proteção contra Danos
Acidentais da HP (U4428E).

Preço sob consulta
Cód. do produto: PF673AA#AC4

HP Compaq Business
Notebook nc6000

Equilíbrio perfeito de
desempenho, tecnologia,
segurança e mobilidade.  

• Tecnologia Movel Intel®

Centrino™:
– Processador Intel® Pentium® M
de 1.6 GHz.
– Interface Intel® PRO/Wireless.

• Microsoft® Windows®

XP Professional.
• Tela TFT de 14.1".
• Disco rígido de até 60 GB.
• Até 2 GB de memória; até 64

MB de memória de vídeo.
• Unidade de DVD/CD-RW.
• Conectividade sem fio

802.11b.
• Drives compatíveis com os

notebooks da linha “nc”.
• Placa de rede Gigabit e

modem integrados.
• Slot para cartões SD

compatível com câmeras
digitais, impressoras 
e handhelds.

• Autonomia da bateria 
de até 6,5 horas.

• 3 anos de garantia limitada.
Previna-se contra imprevistos!
Escolha a opção de Serviço de
Proteção contra Danos
Acidentais da HP (U4428E).

Preço sob consulta
Cód. do produto: DV375L#AC4

HP Compaq Business
Notebook nx5000

Oferece a melhor relação 
preço/performance do mercado.

• Tecnologia Movel Intel®

Centrino™:
– Processador Intel® Pentium®

de 1.6 GHz.
– Interface Intel® PRO/Wireless.

• Microsoft® Windows®

XP Professional.
• Tela TFT de até 15".

• Disco rígido de 60 GB.
• Até 2 GB de memória.
• Unidade de DVD/CD-RW.

• Conectividade sem fio 802.11b.
• Placa de rede e modem

integrados.
• Slot para cartões SD e MMC.
• Autonomia da bateria de até 

9 horas com a 2ª bateria 
na multibaia.

• 1 ano de garantia limitada.
Amplie a proteção do seu
investimento com a opção de
Extensão de Garantia HP para
mais 2 anos (U4395E).

Preço sob consulta
Cód. do produto: PH939LA#AC4

1 Peso com configuração mínima.

Novo!

Pesa apenas 
1,6 kg!1

Pesa apenas 
2,3 kg!1

Pesa apenas 
2,6 kg!1



*Financiamento em 10 parcelas fixas sem entrada. As taxas podem ser alteradas sem aviso prévio. **Preços sujeitos a alteração. 

10

Veja as principais 
vantagens que você tem 
com os servidores HP.

Formato de torre ou rack?
Os servidores em formato de
torre desta seção são ideais
para ambientes de rede básicos,
que não apresentam limitações
de espaço. 

Os modelos em formato de rack
foram projetados para empresas
que precisam escalonar sua
estrutura de rede, sem ocupar
muito espaço. Têm grande
possibilidade de expansão 
e podem ser empilhados, 
para maximizar a utilização 
do espaço.

Processadores Intel® Pentium®

e Intel® Xeon™

Os processadores Intel® Pentium®

são ideais para ambientes
empresariais básicos, que
precisam de um servidor de
arquivo, impressão, fax ou
acesso compartilhado à Internet.
Já os processadores Intel® Xeon™

são perfeitos para pequenas
empresas e grupos de trabalho
que utilizam aplicativos mais
exigentes, como bancos de
dados, CRM e ERP. 

Alguns modelos de servidor
admitem que você instale dois
processadores Intel® Xeon™. 

HP ProLiant ML110

A opção ideal de servidor para
empresas em crescimento.

• Processador Intel® Pentium® 4
com Tecnologia Hyper-Threading
de 3.0 GHz e 1 MB de cache.

• 256 MB de memória,
expansível até 4 GB.

• Disco rígido ATA de 80 GB.

• 4 slots PCI livres.

• 1 porta paralela, 1 serial 
e 2 USB.

• Placa de rede PCI Gigabit
(10/100/1000).

• Placa de vídeo ATI Rage XL
com 8 MB.

• Unidade de CD-ROM 48X.

• 1 ano de garantia limitada.

Amplie a proteção do seu
investimento com a opção de
Extensão de Garantia HP para
mais 2 anos e atendimento no
local (U4433E)

A partir de 0+10x de 

R$ 324,76*

À vista R$ 2.799,00**

Cód. do produto: 359661-201

HP ProLiant ML330 G3

Confiabilidade e facilidade de uso
para pequenas empresas e filiais

que precisam de capacidade 
de expansão.

• Processador Intel® Xeon™

de 3.06 GHz e 512 KB 
de cache L2.

• Agora disponível também 
com Microsoft® Windows®

Small Business Server 2003.

• 256 MB de memória 
(4 GB máx.) e disco 
Ultra320 SCSI de 36.4 GB 
(512 GB máx.).

• Placa de rede PCI Gigabit
Server integrada.

• Unidade de CD-ROM 48X.

• 1 ano de garantia limitada.

Amplie a proteção do seu
investimento com a opção de
Extensão de Garantia HP para
mais 2 anos e atendimento no
local (U4462E)

A partir de 0+10x de 

R$ 577,76*

À vista R$ 4.999,00**

Cód. do produto: 353093-202

HP ProLiant ML350 G3

Disponibilidade essencial para
grupos de trabalho corporativos

e empresas em crescimento.

• Até 2 processadores Intel®

Xeon™ de 3.06 GHz.

• Agora disponível também com
Microsoft® Windows® Small
Business Server 2003.

• 512 MB de memória,
expansível até 8 GB, e disco
rígido de até 1.174 TB. 

• Software Insight Manager.

• Pode ser configurado em rack
(kit opcional).

• 3 anos de garantia limitada.

Garanta a disponibilidade
adequada com a opção de
Suporte de HW 24x7 da HP e
atendimento no local, durante
todo o período de garantia do
produto (U4513E).

A partir de 0+10x de 

R$ 669,76*

À vista R$ 5.799,00**

Cód. do produto: 333373-201

O máximo de disponibilidade e escalabilidade adaptáveis às suas
necessidades e ao ritmo de crescimento da sua empresa.

Os servidores HP ProLiant com processadores Intel® colocam ao seu alcance tecnologia com
padrão empresarial e standard, para que você possa administrar o seu empreendimento de
maneira mais fácil e rentável. Você conta com uma linha completa de produtos e o nível de
serviço e suporte de que você precisa para trabalhar de forma mais inteligente e eficiente.

O HP ProLiant ML110 também 
está disponível com Microsoft®

Windows® Small Business Server
2003 pré-instalado. 

Consulte as Superofertas HP
e economize R$ 800,00 
na compra deste pacote.
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HP ProLiant ML370 G3

É o servidor mais versátil 
do mercado, com funções 
líderes de administração 
e serviço para centros de

processamento corporativos 
e escritórios remotos.

• Grandes capacidades de
expansão e versatilidade de
uso para diversos aplicativos
empresariais.

• Alto rendimento, com até 2
processadores Intel® Xeon™ de
3.06 GHz, até 12 GB de
memória e até 1.174 TB 
de disco rígido.

• Agora disponível também com
Microsoft® Windows® Small
Business Server 2003.

• Software Insight Manager.

• 3 anos de garantia limitada.

Garanta a disponibilidade
adequada com a opção de
Suporte de HW 24x7 da HP e
atendimento no local, durante
todo o período de garantia do
produto (U4529E).

A partir de 0+10x de 

R$ 1.359,79*

À vista R$ 11.799,00**

Cód. do produto: 310590-201

HP ProLiant DL360 G3

Alta disponibilidade e poder 
de processamento superior
para instalações de Internet 
e centros de processamento 
com limitações de espaço.

• Formato de rack 1U.

• Processador Intel® Xeon™ de
3.06 GHz e 512 KB de cache
L2 (suporte para até 2).

• 1 GB de memória (8 GB máx.).

• Configurável com até 291 GB
de disco rígido.

• 2 placas de rede Gigabit PCI-X.

• Administração remota com o
software Integrated Lights Out.

• Software Insight Manager.

• 3 anos de garantia limitada.

Garanta a disponibilidade
adequada com a opção de
Suporte de HW 24x7 da HP e
atendimento no local, durante
todo o período de garantia do
produto (U4497E).

A partir de 0+10x de 

R$ 1.224,84*

À vista R$ 10.625,61**

Cód. do produto: 322470-001

HP ProLiant DL380 G3

Servidor otimizado para um
amplo campo de aplicações
empresariais, de clustering 

e de departamentos.

• Formato de rack 2U.

• Alto rendimento, com até 
2 processadores Intel® Xeon™

de 3.06 GHz e 512 KB de
cache L2.

• 1 GB de memória 
(12 GB máx.).

• Configurável com até 880.8
GB de disco rígido.

• 2 placas de rede Gigabit PCI-X.

• Unidade de CD-ROM 24X.

• Software Insight Manager.

• 3 anos de garantia limitada.

Garanta a disponibilidade
adequada com a opção de
Suporte de HW 24x7 da HP e
atendimento no local, durante
todo o período de garantia do
produto (U4545E). 

A partir de 0+10x de 

R$ 1.277,29*

À vista R$ 11.801,81**

Cód. do produto: 310587-201

Systems Insight Manager

Permite que você administre integralmente todas as suas plataformas de hardware e os principais
sistemas operacionais a partir de um ponto central. Tem ainda funções de administração modulares,
ampliáveis e baseadas em modelos standard, facilmente adaptáveis ao seu ambiente de negócios.

Acessórios
Memória de 256 MB
(ML110) 
– C/P: 354557-B21

Memória de 512 MB
(ML110) 
– C/P: 354560-B21

Memória de 256 MB
(ML350 G3) 
– C/P: 287495-B21

Memória de 512 MB
(ML350 G3) 
– C/P: 287496-B21

Disco rígido Ultra320 SCSI 
de 36.4 GB
– C/P: 357012-B21

Disco rígido Ultra320 SCSI 
de 72.8 GB
– C/P: 286714-B22

Disco rígido Ultra320 SCSI 
de 36.4 GB Hot Pluggable
– C/P: 286776-B22

Disco rígido Ultra320 SCSI 
de 72.8 GB Hot Pluggable
– C/P: 286778-B22

Disco rígido ATA de 80 GB
(ML110) 
– C/P: 278424-B21

Disponível
opcionalmente com

Microsoft® Windows®

Server 2003 em toda 
a linha de servidores.
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Rede

IP

Servidores
Windows

Disaster Recovery
com NAS

Rede TCP/IP

Servidor
Notebook

Desktop

NAS
(servidor de arquivos)

Servidores
MS-Exchange 2003

NAS para MS-Exchange

Servidor
Active Directory

Notebook/Laptop

Desktop

Rede local TCP/IP

Dados do Exchange-

Rede TCP/IP privativa para o NAS e servidores MS- Exchange 2003

As soluções HP StorageWorks
NAS 500s e 1500s oferecem
uma solução NAS de baixo
custo e fácil instalação. 
Suporta vários protocolos de
compartilhamento de arquivos 
e pode ser usado como:

• servidor de arquivos 
• servidor de impressão 

(NAS 1500s) 
• repositório de mail boxes

para MS-Exchange 
• sistema de contingência para

servidores remotos (requer
licenças de OpenView
Storage Mirroring) 

• 320 GB1/640 GB2/1 TB3 de capacidade total (raw capacity).
• 4X discos Serial-ATA (SATA) de 80 GB1/160 GB2/250 GB3.
• Implementação de RAID através de hardware.
• Microsoft® Windows® Storage Server 2003.
• Suporta armazenamento de MS-Exchange (até 250 mail boxes).
• Processador Intel® Celeron 2.66 GHz1/Pentium® 2.80 GHz2,3.
• 256 MB1/512 MB2/1 GB3 de memória cache (expansível até 4 GB).
• Interface de rede Ethernet 10/100/1000.
• Controladora SCSI integrada (para conexão de tape drive).
• Suporte aos protocolos CIFS, SMB, NFS, NCP, AppleTalk, HTTP e FTP.

A partir de 0+10x de 

R$ 901,82*

À vista R$ 7.816,73**

1Cód. do produto: 367984-001
2Cód. do produto: 367985-001
3Cód. do produto: 367986-001

HP StorageWorks NAS 500s

• 1 TB de capacidade total (raw capacity).
• 4 discos Serial-ATA (SATA) de 250 GB.
• Implementação de RAID através de hardware.
• Microsoft® Windows® Storage Server 2003. 
• Suporta armazenamento de MS-Exchange 

(até 250 mail boxes).
• Processador Intel® Pentium® 4 de 3.2 GHz.
• 1 GB de memória cache (expansível até 4 GB).
• Duas interfaces de rede Ethernet 10/100/1000.
• Controladora SCSI integrada (para conexão de tape drive).
• Suporte aos protocolos CIFS, NFS, NCP, AppleTalk,

HTTP e FTP.

• Servidor de Impressão e Servidor de Arquivos num
único produto.

• Software de espelhamento remoto de dados (vendido
separadamente).

A partir de 0+10x de 

R$ 1.867,99*

À vista R$ 16.218,23**

Cód. do produto: 367989-B21

HP StorageWorks NAS 1500s
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Proteja seus dados mais valiosos.
As informações que você utiliza no dia-a-dia de sua empresa são vitais para o
sucesso dos seus empreendimentos. A HP oferece uma linha completa de
soluções de armazenamento para que você possa resguardar seus dados mais
importantes e assegurar a continuidade das suas operações.

Unidades de Fita DAT

Se você precisa de capacidade de
armazenamento rápida e segura, 

as unidades de fita DAT da HP 
são uma excelente solução.

A partir de 0+10x de 

R$ 336,74*

À vista R$ 2.898,74**

HP STORAGEWORKS DAT 24 GB
Unidade interna – C/P: C1555D
Unidade externa – C/P: C1556D

(cor branca)

HP STORAGEWORKS DAT 40 GB
Unidade interna – C/P: C5686B
Unidade externa – C/P: C5687C

(cor carbono)

HP STORAGEWORKS DAT 72 GB
Unidade interna – C/P: Q1522A
Unidade externa – C/P: Q1523A

(cor carbono)

HP AUTOLOADER DAT 40X6
Unidade externa 

com capacidade para 6 cartuchos
DAT 40 GB – C/P: C5717C

(cor branca)

HP AUTOLOADER DAT 72X6
Unidade externa

com capacidade para 6 cartuchos 
DAT 72 GB – C/P: Q1567A

(cor carbono)

Aumente a sua produtividade com a
opção de Suporte de HW 13x5 com
atendimento em até 4h após o
suporte por telefone por 3 anos
(H4616E).

Unidades de Fita Ultrium 

Permitem que você faça o backup 
de grande volume de dados 

em poucas horas, graças às suas
impressionantes velocidades de
transferência de dados. São a
alternativa ideal para proteger 

as informações.

A partir de 0+10x de 

R$ 1.132,39*

À vista R$ 9.821,81**

HP STORAGEWORKS ULTRIUM 215
Até 200 GB e 15 MB/seg. 

Unidade interna – C/P: Q1543A
Unidade externa – C/P: Q1545A

(cor carbono)

HP STORAGEWORKS ULTRIUM 230
Até 200 GB e 30 MB/seg.

Unidade interna – C/P: Q1515A
Unidade externa – C/P: Q1517A

(cor carbono)

HP STORAGEWORKS ULTRIUM 460
Até 400 GB e 60 MB/seg.

Unidade interna – C/P: Q1518A
Unidade externa – C/P: Q1520A

(cor carbono)

Aumente a sua produtividade com a
opção de Suporte de HW 13x5 com
atendimento em até 4h após o
suporte por telefone por 3 anos
(H4617E).

Unidades de Fita DLT VS80

As unidades DLT VS80 oferecem alta
compatibilidade com os servidores,
sistemas operacionais e softwares 

de backup líderes no mercado. 
São a solução ideal para empresas

com servidores de médio porte.
Oferecem compatibilidade de leitura
para DLT4000 e de leitura/escrita

para mídia DLT1.

A partir de 0+10x de 

R$ 772,79*

À vista R$ 6.694,75**

HP STORAGEWORKS DLT VS 80 GB
Unidade interna – C/P: 337699-B21
Unidade externa – C/P: 337699-B22

(cor carbono)

Aumente a sua produtividade com a
opção de Suporte de HW 13x5 com
atendimento em até 4h após o
suporte por telefone por 3 anos
(H4616E).

Unidades de Fita SDLT 320

As unidades SDL 320 oferecem 
uma solução de proteção de dados 

com alta capacidade e performance. 
Fornece 160 GB de capacidade

nativa com velocidade de até 57,6
GB/hora. Compatibilidade de leitura
com gerações anteriores de mídias

SDLT e DLT.

A partir de 0+10x de 

R$ 2.285,19*

À vista R$ 19.846,06**

HP STORAGEWORKS SDLT 320 
Unidade interna – C/P: 257319-B21
Unidade externa – C/P: 257319-001

(cor grafite)

Aumente a sua produtividade com a
opção de Suporte de HW 13x5 com
atendimento em até 4h após o
suporte por telefone por 3 anos
(H4617E).

Fitas para Unidades DAT
Fita Magnética HP DDS-3 de 24 GB 
– C/P: C5708A
Fita Magnética HP DDS-4 de 40 GB 
– C/P: C5718A
Fita Magnética HP DAT de 72 GB 
– C/P: C8010A

Fitas para Unidades DLT
Fita Magnética HP DLT IV de 
24/70/80 GB – C/P: C5141F
Fita Magnética HP SDLT de 220/230 GB
– C/P: C7980A

Fitas para Unidades Ultrium
Fita Magnética HP Ultrium de 200 GB 
– C/P: C7971A
Fita Magnética HP Ultrium de 400 GB 
– C/P: C7972A
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Impressão de qualidade profissional e com excelente conectividade.
As impressoras monocromáticas HP LaserJet são o melhor complemento para os desktops
e notebooks da sua empresa. Oferecem resultados profissionais para os seus documentos
de trabalho e contam com versáteis capacidades de conexão em rede para você tirar o
máximo proveito do seu investimento.

Só as impressoras 
HP LaserJet correspondem 
aos resultados profissionais
que você exige.

Excepcional conectividade 
em rede.
Os servidores de impressão 
HP JetDirect são a opção 
mais econômica para você
compartilhar as suas impressoras
em rede. A HP oferece uma
linha completa de servidores 
de impressão internos, externos,
sem fio e Bluetooth®, que
permitem a você selecionar a
configuração mais adequada
para as necessidades de
impressão da sua empresa.

Baixa manutenção.
As impressoras monocromáticas
possuem amplas capacidades 
de impressão (de 10.000 até
300.000 páginas por mês, 
nos modelos aqui apresentados).
Isso faz com que precisem
menos de serviços de
manutenção e troca de
componentes, proporcionando
mais economia e possibilitando
a você uma melhor
administração do tempo
produtivo da sua empresa.

Administre as suas impressoras
e periféricos HP e de outras
marcas através da Internet.

O HP Web JetAdmin é um
programa para instalação,
configuração e administração de
periféricos HP ou de outras marcas
extremamente fácil de usar. 
Seus principais benefícios são:

• Instalação e administração
remota de periféricos.

• Você pode corrigir problemas
potenciais.

• Envia notificações por e-mail.

• Alto nível de segurança.

• Economia de tempo.

• Interface intuitiva.

• E muitas outras vantagens.

Obtenha este poderoso programa
totalmente grátis; acesse
www.hp.com/go/webjetadmin e
clique em “download software”.

HP LaserJet 1160

Solução econômica de 
impressão para documentos 

de alta qualidade.

• Até 20 ppm em formato carta.

• Resolução de 1.200x1.200 dpi.

• Impressão da primeira página
em menos de 10 seg.

• Capacidade mensal para
10.000 páginas.

• Bandeja de entrada para 
250 folhas.

• 16 MB de memória/128 máx.

• Porta USB e paralela.

• 1 ano de garantia limitada.

Amplie a proteção do seu
investimento com a opção de
Extensão de Garantia HP para
mais 2 anos e atendimento no
local (H5473E).

A partir de 0+10x de 

R$ 186,79*

À vista R$ 1.599,00**

Cód. do produto: Q5933A

HP LaserJet 1320

Sólidas funções de impressão e
capacidade de compartilhamento

em rede para até 5 usuários.

• Até 22 ppm em formato carta.

• Resolução de 1.200x1.200 dpi.

• Impressão da primeira página
em menos de 10 seg.

• Capacidade mensal para
10.000 páginas.

• Bandeja de entrada para 
250 folhas.

• 16 MB de memória/128 máx.

• Placa de rede Ethernet
10/100, porta USB 
e paralela.

• 1 ano de garantia limitada.

Quer aumentar ainda mais a sua
tranqüilidade? Escolha a opção
de Extensão de Garantia HP
para mais 2 anos e atendimento
no local (H5473E).

A partir de 0+10x de 

R$ 232,79*

À vista R$ 1.999,00**

Cód. do produto: Q5927A

HP LaserJet 2420

Capacidade de expansão e
facilidade de uso para

profissionais e pequenos grupos
de trabalho.

• Até 30 ppm em formato carta.

• Resolução de 1.200x1.200 dpi.

• Impressão da primeira página
em 10 seg.

• Capacidade mensal para
75.000 páginas.

• Bandeja de entrada para 
até 850 folhas.

• 32 MB de memória/288 máx.

• Porta USB e paralela, conexão
em rede opcional através de
servidores HP JetDirect.

• 1 ano de garantia limitada.

Amplie a proteção do seu
investimento com a opção de
Extensão de Garantia HP para
mais 2 anos e atendimento no
local (U3791E).

A partir de 0+10x de 

R$ 393,79*

À vista R$ 3.399,00**

Cód. do produto: Q5956A

Cartucho de toner de 2.500 págs. 
para LJ 1160 e LJ 1320 – C/P: Q5949A

Cartucho de toner de 6.000 págs. 
para LJ 1320 – C/P: Q5949X

Cartucho de toner de 6.000 págs. 
para LJ 2420 – C/P: Q6511A

Cartucho de toner de 12.000 págs. 
para LJ 2420 – C/P: Q6511X

Acessórios

Nova! Nova! Nova!



15

*Financiamento em 10 parcelas fixas sem entrada. As taxas podem ser alteradas sem aviso prévio. Consulte também as opções de financiamento da HP.  **Preços sujeitos a alteração.

Cartucho de toner de 10.000 págs. 
para LJ 4250 – C/P: Q5942A

Cartucho de toner de 20.000 págs. 
para LJ 4250 – C/P: Q5942X

Cartucho de toner de 10.000 págs. 
para LJ 5100 – C/P: C4129X

Cartucho de toner de 30.000 págs. 
para LJ 9050 – C/P: C8543X

Acessórios

O encanto das suas impressões faz 20 anos.
Surgia há 20 anos as tecnologias de "encantamento" HP LaserJet. Nascia, assim, um
mundo mágico para impressões perfeitas. De lá para cá, tudo foi evolução. A família HP
de produtos para impressão chegou a 250 integrantes, que ajuda a sua empresa a se
tornar mais produtiva com documentos altamente profissionais. Com HP, você surpreende
seus clientes com a melhor relação custo/encantamento do mercado.

Soluções HP JetDirect: 
a melhor maneira de
compartilhar e gerenciar
impressoras e periféricos.
Impressão é uma função crítica
de qualquer empresa. Com os
servidores de impressão HP
JetDirect e o software Web
JetAdmin, otimize a performance
de impressão da sua empresa. 
A tecnologia HP permite o envio
de arquivos para outras
impressoras conectadas à 
HP JetDirect pela Internet 
e até permite o acesso remoto 
ao status de impressão 
e configuração através da 
maioria dos browsers de Web.

Benefícios
Simples de instalar e gerenciar:
com o software de instalação e
gerenciamento da HP, tornou-se
fácil instalar e gerenciar
impressoras em rede. 
Alertas configuráveis: um e-mail
notifica os usuários de problemas
críticos como falha de hardware
atolamento de papel.
Gerenciamento de suprimentos: 
é possível checar, em alguns
modelos de impressoras, os níveis
dos toners, bem como os de
papéis remotamente. 

Menor Custo Total 
de Propriedade
• Compartilhe qualquer

impressora da sua rede.
• Processe trabalhos de

impressão com maior rapidez.
• Instale e gerencie periféricos

com facilidade.
Juntos, os servidores de impressão
HP JetDirect e os softwares de
instalação e gerenciamento
otimizam a performance de
impressão via rede.

Servidor de Impressão Externo
wireless 802.11g e Fast Ethernet
HP JetDirect ew2400
C/P: J7951A

Adaptador para Impressão 
sem fio Bluetooth® HP bt1300
C/P: J6072A

HP LaserJet 4250

Alto rendimento, confiabilidade
e versatilidade para grupos 

de trabalho.

• Até 45 ppm em formato carta.

• Resolução de 1.200x1.200 dpi.

• Impressão da primeira página
em 8 seg.

• Capacidade mensal para
200.000 páginas.

• Bandeja de entrada para até
3.100 folhas.

• 48 MB de memória/512 máx.

• Porta USB e paralela, conexão
em rede opcional através de
servidores HP JetDirect.

• 1 ano de garantia limitada.

Quer aumentar ainda mais a sua
tranqüilidade? Escolha a opção
de Extensão de Garantia HP
para mais 2 anos e atendimento
no local (H5479E).

A partir de 0+10x de 

R$ 586,29*

À vista R$ 5.099,00**

Cód. do produto: Q5400A

HP LaserJet 5100

Impressora versátil, para equipes
de publicidade, finanças e

trabalho de escritório em geral.

• Até 21 ppm em formato carta.

• Resolução de 1.200x1.200 dpi.

• Impressão da primeira página
em 13 seg.

• Capacidade mensal para
65.000 páginas.

• Bandeja de entrada para até
1.100 folhas.

• 16 MB de memória/192 máx.

• Porta paralela, conexão em
rede opcional através de
servidores HP JetDirect.

• 1 ano de garantia limitada.

Amplie a proteção do seu
investimento com a opção de
Extensão de Garantia HP para
mais 2 anos e atendimento no
local (U3469E).

A partir de 0+10x de 

R$ 1.267,79*

À vista R$ 10.999,00**

Cód. do produto: Q1860A

HP LaserJet 9050

Impressão de grandes volumes
para sistemas centrais,

cliente/servidor e aplicações
emergentes da Internet.

• Até 32 ppm em formato carta.

• Resolução de 1.200x1.200 dpi.

• Impressão da primeira página
em 8 seg.

• Capacidade mensal para
300.000 páginas.

• Bandeja de entrada para até
3.100 folhas.

• 64 MB de memória/192 máx.

• Porta paralela, Fast Infrared
(infravermelho), placa HP
JetDirect com servidor Web
integrado.

• 1 ano de garantia limitada.

Quer aumentar ainda mais a sua
tranqüilidade? Escolha a opção
de Extensão de Garantia HP
para mais 2 anos e atendimento
no local (H7599E)

A partir de 0+10x de 

R$ 1.888,79*

À vista R$ 16.399,00**

Cód. do produto: Q3721A

Nova! Nova!
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HP Business Inkjet 3000/n/dtn

Impressora colorida de alto rendimento 
e capacidade de rede para grupos de trabalho.

• Imprime até 14 ppm em preto e 8 ppm em cores.
• Ciclo mensal de até 30.000 páginas. 

• Inclui servidor de impressão HP JetDirect 615n.

• Integra porta paralela IEEE 1284, 1 USB 2.0, 
HP PCL5C, PCL6C e emulação Postscript 3.

• 88 MB de memória, expansível até 344 MB.

• 1 ano de garantia.

Amplie a proteção do seu investimento com a opção
de Extensão de Garantia HP para mais 2 anos e
atendimento no local (U3525E).

A partir de 0+10x de 

R$ 750,29*

À vista R$ 6.499,00**

C/P: C8116A; C/P: C8117A (n); C/P: C8118A (dtn)

HP Color LaserJet 9500/n/hdn

Sob medida para empresas que dependem
de um alto volume de impressão.

• Imprime até 24 ppm em preto e em cores até
tamanho A3.

• Ciclo mensal de até 200.000 páginas.
• Reúne porta paralela IEEE 1284, 1 slot EIO, 

HP JetLink, HP PCL6, HP PCL5C e emulação
Postscript 3.

• Integra servidor de impressão HP JetDirect 615n.
• 288 MB de memória, expansível até 416 MB.
• Processador de 500 MHz.
• 1 ano de garantia no local.
Amplie a proteção do seu investimento com a opção
de Extensão de Garantia HP para mais 2 anos e
atendimento no local (U6487E).

A partir de 0+10x de 

R$ 4.487,79*

À vista R$ 38.999,00**

C/P: C8546A (n); C/P: C8547A (hdn)

Impressoras coloridas com qualidade profissional para a sua empresa.
Agora você pode criar documentos de trabalho coloridos com grande impacto visual e excelente
qualidade, com preços que se ajustam aos seus recursos. A família de impressoras coloridas da HP 
é o complemento ideal para os desktops e notebooks da sua empresa. Conte com o equipamento
ideal tanto para pequenas e médias empresas quanto para grupos de trabalho que precisam 
de uma solução de impressão colorida para as tarefas diárias.

A HP está rompendo todas as
barreiras para que a impressão
colorida seja mais acessível,
uniforme e fácil de usar.
No momento de escolher 
uma impressora colorida, é
importante avaliar todos 
os aspectos e ter a certeza 
de estar obtendo a melhor
experiência e retorno do
investimento para os seus
empreendimentos. 
A HP oferece:
• Soluções de impressão

colorida acessíveis.
• Tecnologias de cor

profissionais integradas
para assegurar
compatibilidade entre
diversos equipamentos.

• Tecnologias de impressão
inteligente incorporadas aos
suprimentos, para monitorar
a umidade e a temperatura
e fazer qualquer ajuste
necessário.

• Sistema interativo entre 
os cartuchos de tinta,
cabeçotes de impressão 
e indicadores de nível 
de tinta que envia alertas
quando os suprimentos
estão acabando.

• Facilidade de uso e
instalação e manutenção
simples.

• Uniformidade e precisão 
de cor, seja para imprimir
10 ou 1.000 folhas.

• Conectividade em rede e
administração de impressão
a laser colorida líder 
no mercado.

• Confiabilidade, graças 
ao respaldo de um líder 
no mercado que encabeça
todas as categorias de
satisfação dos clientes, 
de acordo com estudos
realizados tanto para
equipamentos de impressão
em cores quanto em preto.

Nova!

HP Business Inkjet 2300/n/dtn

A melhor relação custo/benefício HP
para grupos de trabalho pequenos.

• Imprime até 26 ppm em preto e 22 ppm em cores.
• Ciclo mensal de até 10.000 páginas.
• Integra porta paralela IEEE 1284, 1 USB 2.0, 

HP PCL6, HP PCL5C e emulação Postscript 3.
• Servidor de impressão HP JetDirect 615n incluído.
• 64 MB de memória, expansível até 320 MB.
• 1 ano de garantia no local.
Amplie a proteção do seu investimento com a opção
de Extensão de Garantia HP para mais 2 anos e
atendimento no local (H7672E).

A partir de 0+10x de 

R$ 347,79*

À vista R$ 2.999,00**

C/P: C8125A; C/P: C8126A (n); C/P: C8127A (dtn)

HP Business Inkjet 2600/dn

Todo o potencial da cor para grupos 
de trabalho dinâmicos.

• Imprime até 15 ppm em preto e 11 ppm em cores,
com qualidade de impressão de até 1.200x600 dpi.

• Ciclo mensal de até 12.000 páginas.
• Reúne porta paralela IEEE 1284, 1 USB, 

HP PCL5C e emulação Postscript 3.
• Inclui servidor de impressão HP JetDirect 615n.
• 48 MB de memória, expansível até 176 MB.
• 1 ano de garantia no local.
Amplie a proteção do seu investimento com a opção
de Extensão de Garantia HP para mais 2 anos e
atendimento no local (H3675E).

A partir de 0+10x de 

R$ 888,29*

À vista R$ 7.699,00**

C/P: C8109A; C/P: C8110A (dn)
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Veja as diferenças entre as impressoras a laser e a jato de tinta.
As impressoras a jato de tinta oferecem uma insuperável facilidade de uso, requerem pouca
manutenção, têm resolução de impressão configurável e altos rendimentos de tintas. Os benefícios se
traduzem em baixo Custo Total de Propriedade para pequenos grupos de trabalho. As laser
coloridas oferecem maior vida útil dos documentos e maiores ciclos mensais de impressão. São
ideais para um maior número de usuários. Ambas as tecnologias oferecem excelente qualidade de
impressão, desempenho e escalabilidade para a sua empresa.

Entenda as diferenças entre os
modelos de impressoras HP

n: Possui conexão em rede
d: Impressão frente e verso

automática
t: Possui bandeja de entrada

adicional
h: Possui disco rígido interno 

para armazenamento de fontes 
e relatórios

L: Versão econômica

HP Color LaserJet
3700/n/dn/dtn

Mais cor, qualidade e benefícios 
em uma impressora a laser 

colorida para redes.

• Preto/colorido 16 ppm máx. HP
Image REt 2400 (600x600 dpi)
e impressão dúplex standard
(modelo dn).

• Bandeja de entrada para até
850 folhas, até 55.000 páginas
por mês.

• Porta USB e paralela.
• HP JetDirect 615n incluído (n/dn).
• 128 MB/448 MB máxima.
• 1 ano de garantia limitada.
Escolha a opção de Extensão de
Garantia HP para mais 2 anos e
atendimento no local (U8037E).

A partir de 0+10x de 

R$ 520,29*

À vista R$ 4.499,00**

C/P: Q1321A; C/P: Q1322A (n);
C/P: Q1323A (dn); C/P: Q1324A (dtn)

HP Color LaserJet 
4650/dn/dtn/hdn

Desempenho comprovado 
de impressão em rede para 

grupos de trabalho.

• Preto/colorido 22 ppm máx. HP
Image REt 3600 (até 600x600
dpi) e impressão dúplex standard
(modelo dn).

• Bandeja de entrada para até
1.600 folhas, até 85.000
páginas por mês.

• Porta USB e paralela.
• HP JetDirect 620n incluído (n).
• 160 MB/344 MB máxima.
• 1 ano de garantia limitada.
Escolha a opção de Extensão de
Garantia HP para mais 2 anos e
atendimento no local (H3113E).

A partir de 0+10x de 

R$ 980,29*

À vista R$ 8.499,00**

C/P: Q3668A; C/P: Q3670A (dn);
C/P: Q3671A (dtn); C/P: Q3672A (hdn)

HP Color LaserJet
5500/dn/dtn/hdn

Alta performance e facilidade 
de uso para trabalhos exigentes.

• Imprime até 21 ppm em preto 
e em cores.

• Ciclo mensal de até 
120.000 páginas.

• Integra porta paralela IEEE 1284,
porta Fast Infrared, 1 slot EIO, 
HP PCL6, HP PCL5C e PSC3.

• HP JetDirect 615n incluído (n).
• 160 MB de memória, expansível

até 416 MB.
• Processador de 400 MHz.
• 1 ano de garantia no local. 
Escolha a opção de Extensão de
Garantia HP para mais 2 anos e
atendimento no local (H5549E).

A partir de 0+10x de 

R$ 1.555,26*

À vista R$ 13.499,00**

C/P: C9656A; C/P: C9657A (dn);
C/P: C9658A (dtn); C/P: C9659A (hdn);

HP Color LaserJet 2550L/Ln/n

Grande impacto pelo menor preço 
e com grande facilidade de uso.

• Imprime até 20 ppm em preto e até 4 ppm 
em cores. Resolução de 600x600 dpi.

• Ciclo mensal de até 30.000 páginas.
• Porta USB e paralela (Ethernet nos modelos Ln/n).
• Placa de rede standard nos modelos Ln/n.
• 64 MB de memória/192 MB máxima.
• 1 ano de garantia limitada.
Quer aumentar ainda mais a sua tranqüilidade?
Escolha  a opção de Extensão de Garantia HP para
mais 2 anos e atendimento no local (U2893E).
A partir de 0+10x de 

R$ 347,79*

À vista R$ 2.999,00**

C/P: Q3702A (L); C/P: Q3703A (Ln); C/P: Q3704A (n)

HP Color LaserJet 3500/n

Impressão de documentos coloridos por um preço
acessível. Impressora a laser colorida para redes.

• Imprime até 12 ppm em cores. Qualidade de
impressão HP Image REt 2400 (600x600 dpi).

• Ciclo mensal de até 45.000 páginas.
• Servidor de impressão em rede HP JetDirect en3700

incluído (modelo n).
• 64 MB de memória/64 MB máxima.
• 1 ano de garantia limitada.
Quer aumentar ainda mais a sua tranqüilidade?
Escolha a opção de Extensão de Garantia HP para
mais 2 anos e atendimento no local (U8037E).

A partir de 0+10x de 

R$ 405,29*

À vista R$ 3.499,00**

C/P: Q1319A; C/P: Q1320A (n)

Acessórios para
impressoras a jato 
de tinta HP
Papel Jato de Tinta HP
Premium, carta (200 folhas)
C/P: 51634Y

Papel Fotográfico HP Premium,
brilhante, carta (15 folhas)
C/P: C6039A

Papel Fotográfico HP para Uso
diário, semibrilhante, carta
(100 folhas)
C/P: Q2509A

Papel Fotográfico HP Premium
Plus, brilhante, carta (20 folhas)
C/P: C6831A

Acessório de impressão 
dupla-face com bandeja para
papel pequeno
C/P: Q3032A

Servidor de impressão HP
JetDirect 175X
C/P: J6035C

Acessórios para
impressoras a laser 
coloridas HP
Papel Laser HP Soft Gloss,
semibrilhante, carta (200 folhas)
C/P: C4179A

Papel Laser HP High Gloss, alto
brilho, carta (200 folhas)
C/P: Q2419A

Transparências Color HP
LaserJet, carta (50 folhas)
C/P: C2934A

Papel HP LaserJet Tough, carta
(50 folhas)
C/P: Q1298A
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Uma solução totalmente integrada para equipamentos de trabalho dinâmicos.
Normalmente as empresas realizam seu trabalho diário utilizando uma série de equipamentos
diferentes. Por exemplo: impressoras, aparelhos de fax, scanners, telefones e copiadoras. Por isso,
utilizar os equipamentos adequados para atender às necessidades dos seus funcionários pode
ajudar a reduzir custos, aumentar a produtividade e otimizar o fluxo de trabalho da sua empresa. 
A HP oferece um portfólio completo de equipamentos multifuncionais, prontos para cumprir as mais
diversas necessidades e prioridades.

Por que adquirir um equipamento
multifuncional HP?
Os multifuncionais HP oferecem 
a você a mesma confiabilidade,
capacidade de rede e de
administração de qualquer um dos
nossos equipamentos de impressão
HP LaserJet. Com os multifuncionais
HP, a sua empresa pode:

Reduzir custos
• Com a HP, você precisa de 

uma quantidade menor de
suprimentos, o que reduz o 
seu Custo Total de Propriedade, 
o espaço de armazenamento 
e as interrupções do serviço.

• Com a HP, você não só
economiza entre 20% e 40%,
em comparação com o custo de
4 ou 5 equipamentos diferentes,
mas também conta com um
investimento que se adapta e
evolui no ritmo das necessidades
da sua empresa.

Aumentar a produtividade
• Com os serviços opcionais de

envio digital e administração
avançada de documentos, você
pode agilizar as comunicações
da sua empresa.

• Com a HP, você pode simplificar
as tarefas de suporte dos seus
equipamentos multifuncionais,
graças à disponibilidade de
atualizações pela Internet, avisos
por e-mail e outros.

Otimizar o fluxo de trabalho
• Com a HP, você pode simplificar

a administração de suprimentos,
graças aos sistemas de
impressão inteligentes, sensores
de nível de toner e cartuchos
que não precisam ser agitados.

• Otimize a administração 
e a disponibilidade dos
equipamentos com um mesmo
utilitário de administração, que
controla tanto as impressoras
quanto os equipamentos
multifuncionais.

Os equipamentos HP

são a melhor parceria

para os desktops e

notebooks da sua

empresa.

HP Officejet 4255

Alta produtividade e impressão de qualidade
fotográfica, com funções de telefone, impressão, 

fax, digitalização e cópia.

• Imprime e copia até 17 ppm em preto e até 
12 ppm em cores.

• Ciclo mensal de até 1.500 páginas.

• Resolução de até 600x1.200 dpi.

• Bandeja de entrada para até 100 folhas.

• Inclui porta USB.

Amplie a proteção do seu investimento com a opção de
Extensão de Garantia HP para mais 2 anos (U4792E).

A partir de 0+10x de 

R$ 117,79*

À vista R$ 999,00**

Cód. do produto: Q5611A#AC4

HP Officejet 5510

Para empresas que precisam de funções rápidas 
de impressão, cópia, fax e digitalização, reunidas 

em um equipamento compacto e confiável.

• Imprime e copia até 17 ppm em preto e até 
12 ppm em cores.

• Resolução de até 4.800 dpi otimizados.

• Ciclo mensal de até 1.500 páginas.

• Digitalização de até 600x2.400 dpi.

• Redução/ampliação de 25% até 400%.

Amplie a proteção do seu investimento com a opção de
Extensão de Garantia HP para mais 2 anos (U4790E).

A partir de 0+10x de 

R$ 152,29*

À vista R$ 1.299,00**

Cód. do produto: Q3435A#AC4

HP Officejet 6110

Ideal para empresas que necessitam de funções 
de impressão, fax, escaneamento, cópia colorida 

de alta qualidade e preço competitivo.

• Impressão colorida com resolução otimizada de até
4.800 dpi ou impressão de seis tintas e HP PhotoREt
IV opcionais.

• Imprime até 19 ppm em preto e 15 ppm em cores. 

• Copia até 19 cpm em preto e 14 cpm em cores.

• Bandeja de entrada para até 100 folhas.

• Ciclo mensal de até 3.000 páginas.

• Inclui porta USB.

Amplie a Garantia HP para mais 2 anos (U4790E).

A partir de 0+10x de 

R$ 232,79*

À vista R$ 1.999,00**

Cód. do produto: Q1638A

HP LaserJet 3015

Para empresas que precisam de um equipamento 
fácil de usar, flexível e compacto, para imprimir, 

enviar faxes, copiar e digitalizar.

• Impressão/cópia/digitalização/fax.

• Imprime e copia até 15 ppm/cpm em preto.

• Ciclo mensal de até 7.000 páginas.

• Excelentes funções de fax. Digitaliza, copia 
e imprime até o formato legal. Resolução de 
1.200 dpi e 32 MB de memória.

Quer aumentar ainda mais a sua tranqüilidade?
Escolha a opção de Extensão de Garantia HP para
mais 2 anos e atendimento no local (U9811E).

A partir de 0+10x de 

R$ 232,79*

À vista R$ 1.999,00**

Cód. do produto: Q2669A
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• Facilidade de uso: apenas um painel de
controle, fácil de usar para impressão, cópia 
e envio de documentos digitais.

• Conectividade: total integração à sua 
infra-estrutura de rede, com opções de conexão
à Internet, redes locais (LAN) e sem fio (WLAN).

• Serviços e suporte superiores: excelentes opções
de suporte e financiamento para satisfazer as
demandas da sua empresa.

• Melhor retorno do investimento: equipamentos
versáteis “tudo em um”. Você não precisa de
vários equipamentos para as diversas
necessidades da sua empresa.

Veja o que multifuncionais HP oferecem:

Acessórios
Papel Fotográfico HP Premium
Plus, brilhante, carta (20 folhas)
C/P: C6831A

Papel Fotográfico HP Premium
Plus, fosco, carta (20 folhas)
C/P: C6950A

Papel Fotográfico HP Premium
Plus, brilhante, 10x15 cm 
(20 folhas)
C/P: Q1977A

Papel Fotográfico HP Premium,
brilhante, carta (15 folhas)
C/P: C6039A

Papel Fotográfico HP,
brilhante, carta (20 folhas)
C/P: C1846A

Papel Fotográfico HP
para uso Diário, fosco, 
carta (100 folhas)
C/P: C7007A

Papel Fotográfico HP para 
uso Diário, semibrilhante, 
carta, 10x15 cm (100 folhas)
C/P: Q2509A/Q5440A

Papel HP Premium
carta/A4 (200 folhas)
C/P: 51634Y/51634Z

Papel para Folhetos e
Prospectos HP, brilhante/fosco,
carta (50 folhas)
C/P: C6817A/C6955A

Cartões de Felicitação HP,
fosco, branco, com dobra,
carta (20 cartões e envelopes)
C/P: C1812A

Cartões de Felicitação
Fotográficos HP, brilhante,
branco, dobrados, carta 
(10 cartões e envelopes)
C/P: C6044A

Papel Transfer HP,
carta (10 folhas)
C/P: C6049A

HP LaserJet 4100mfp

Impressora e copiadora multifuncional que oferece
versatilidade de impressão, realiza cópias digitais e envia
documentos por e-mail (Digital Sending) e fax (opcional).

• Funções de administração remota de impressora 
e das opções de configuração.

• Resolução de até 1.200 dpi em velocidade máxima
de impressão monocromática.

• Imprime até 25 ppm e copia até 25 cpm.

• Capacidade mensal de 15.000 páginas.

Quer aumentar ainda mais a sua tranqüilidade?
Escolha a opção de Extensão de Garantia HP para
mais 2 anos e atendimento no local (H7668E).

A partir de 0+10x de 

R$ 1.727,79*

À vista R$ 14.999,00**

Cód. do produto: C9148A

HP LaserJet 9000mfp

Impressora e copiadora multifuncional de grandes
volumes para ambientes de rede. Permite envio digital

para grupos de trabalho.

• Oferece versatilidade de impressão, faz cópias
digitais e envia documentos por e-mail (Digital
Sending) e fax (opcional).

• Capacidade mensal de 300.000 páginas.

• Imprime até 50 ppm, com resolução de até 1.200
dpi REt, monocromática, e copia até 50 cpm.

Quer aumentar ainda mais a sua tranqüilidade?
Escolha a opção de Extensão de Garantia HP para
mais 2 anos e atendimento no local (H7685E).

A partir de 0+10x de 

R$ 9.835,29*

À vista R$ 85.499,00**

Cód. do produto: C8523A

HP LaserJet 3020/3030

Ideal para empresas com orçamentos limitados, 
mas com demandas de impressão, digitalização 

colorida e cópias planas.

• Imprime até 15 ppm e copia até 15 cpm.
• Capacidade mensal de 7.000 páginas.
• Impressão/cópia/digitalização.
• Fax disponível no modelo LaserJet 3030.
Quer aumentar ainda mais a sua tranqüilidade?
Escolha a opção de Extensão de Garantia HP para
mais 2 anos e atendimento no local (U9811E).

HP LaserJet 3380

Solução completa e confiável para ambientes de
trabalho de pequenas e médias empresas e ambientes
corporativos. Permite imprimir, enviar faxes coloridos,

copiar documentos e digitalizar em cores.

• Impressão/cópia/digitalização/fax.

• Imprime até 20 ppm e copia até 20 cpm.

• Ciclo mensal de 10.000 páginas.

Quer aumentar ainda mais a sua tranqüilidade?
Escolha a opção de Extensão de Garantia HP para
mais 2 anos e atendimento no local (H5478E).

A partir de 0+10x de 

R$ 462,79*

À vista R$ 3.999,00**

Cód. do produto: Q2660A

HP LaserJet 3020
A partir de 0+10x de 

R$ 290,29*

À vista R$ 2.499,00**

Cód. do produto: Q2665A

HP LaserJet 3030
A partir de 0+10x de 

R$ 347,79*

À vista R$ 2.999,00**

Cód. do produto: Q2666A
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Se você quer imprimir grande, a HP tem a impressora ideal.
As impressoras de grande formato HP Designjet permitem a você imprimir materiais com alta qualidade
profissional na sua própria empresa. Oferecem uma ampla gama de cores brilhantes, tons contínuos e
transições de cores suaves, garantindo os melhores resultados para os seus trabalhos. 

Os componentes do sistema de impressão Designjet, incluindo as impressoras, sistemas de tinta e materiais
de impressão HP Designjet, foram desenvolvidos e testados em conjunto. Podem assim garantir uma
qualidade de imagem, desempenho e estabilidade sem comparação.

Obtenha mais da sua
impressora de grande
formato HP.

Publicidade – Apresente
projetos gráficos, banners,
cartazes e outros projetos
de grandes dimensões.

Arquitetura e engenharia –
Desenhe os seus projetos
com plantas e esquemas
detalhados em formatos até
tamanho A1+. 

Profissionais de finanças,

informática e administração

de projetos – Permite criar
projetos e planilhas 
com diagramas grandes, 
de aplicações como Visio 
e Excel, para apresentações.

Desenho técnico – Imprima
plantas de CAD/CAM e
outros desenhos técnicos.

Conheça também

a impressora 

HP Designjet 30!

Consulte as

Superofertas HP!

Acessórios – HP Designjet 100plus

Pedestal e Bandeja receptora de mídias – C/P: Q1246A

Placa de rede HP JetDirect 615n – C/P: J6057A

Acessórios HP Designjet 130

Pedestal e Bandeja receptora de mídias 
– C/P: Q1246A

Kit Rolo e Cortador (já incluso no modelo DJ 130nr) 
– C/P: Q1247A

Placa de rede HP JetDirect 615n (já incluso no modelo DJ 130nr) 
– C/P: J6057A

Papel HP Premium Plus Photo & Proffing Brilhante (A3+/25fls) 
– C/P: Q5486A

Papel HP Premium Plus Photo Acetinado (A3+/25fls) 
– C/P: Q5489A

HP Designjet 100plus

A impressora pessoal para múltiplos formatos 
por um preço acessível de verdade.

• Equipamento econômico capaz de imprimir
desde os tamanhos mais comuns até formatos 
de 61x162,5 cm, com qualidade fotográfica
superior.

• Imprime até 11 ppm para tamanho carta em
modo rápido e 90 segundos por página para
tamanhos de 61x91,5 cm em modo rápido.

• Bandeja para tamanhos de papel até super A2
(46x61 cm). 

• Impressão versátil e profissional com excelentes
resultados em documentos de escritório e CAD. 

• Compatível com os sistemas operacionais
Windows® e Macintosh.

Amplie a proteção do seu investimento com a
opção de Extensão de Garantia HP para mais 2
anos e atendimento no local (U3477E).

A partir de 0+10x de 

R$ 462,79*

À vista R$ 3.999,00**

Cód. do produto: C7796C

HP Designjet 130

A impressora gráfica mais flexível do mundo. 
Alta qualidade de impressão a preços acessíveis.
Com resistência a desbotamento de até 70 anos.1

• Baixo custo de impressão com 6 cores, cabeças
e cartuchos separados.

• Até 2.400 dpi com a tecnologia HP PhotoREt.
• Imprime no formato super A1 (61x91 cm/offset

meia folha), bandeja com suporte até o tamanho
super A2.

E mais: no modelo HP Designjet 130nr 
(C/P: C7791D), já estão incluídos placa de rede
HP JetDirect e alimentador e cortador automáticos
de rolos, para a impressão de banners de até 
61 cm de largura.
É a impressora ideal para fotografia profissional,
criação e pré-impressão gráfica, com flexibilidade
de tipo e tamanho de mídia.
Quer aumentar ainda mais a sua tranqüilidade?
Escolha a opção de Extensão de Garantia HP para
mais 2 anos e atendimento no local (U3477E).

A partir de 0+10x de 

R$ 830,79*

À vista R$ 7.199,00**

Cód. do produto: C7791C

1 Em papel HP Premium Plus Photo. Em papel comum, 
a durabilidade varia entre 10 e 17 anos. Testes realizados 
pelo Wilhelm Institute (www.wilhelm-research.com).
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Alta qualidade e excelentes resultados para cada uma das suas impressões.
A HP criou uma ampla gama de produtos para impressão, desde o papel do dia-a-dia até os materiais
especializados e prontos para satisfazer qualquer exigência de impressão, seja qual for a necessidade da
sua empresa. Esses papéis e materiais foram desenvolvidos para apresentar os melhores resultados com as
tintas e equipamentos HP. Para que você possa desfrutar de impressões da mais alta qualidade,
extremamente brilhantes, resistentes e de grande efeito.

Todo o nosso
conhecimento sobre
papéis fotográficos
vem da lasanha.

Pode não ser a imagem
mais científica para
descrever um papel
altamente sofisticado, mas,
da mesma forma que esta
simples massa, ele também
é formado por camadas.
Uma folha de papel
fotográfico HP tem até seis
camadas independentes:
uma de resina, que controla
a quantidade de tinta
absorvida; outra que
bloqueia a tinta no papel;
uma terceira que
proporciona brancura e
firmeza; uma quarta que
garante o brilho; e, por fim,
as camadas cinco e seis,
que servem para manter a
foto lisa e evitar que grude.
É uma receita perfeita para
obter impressões nítidas,
brilhantes e extremamente
duráveis.

Suprimentos originais HP. 
A ciência por trás das
impressões mais brilhantes.

Transparências
Monocromáticas
para HP LaserJet

Carta, 50 folhas
C/P: 92296T

Papel Premium
High Gloss Film

Carta, 50 folhas
C/P: C3836A

Papel para 
Jato de Tinta HP
Premium

Carta, 200 folhas
C/P: 51634Y

Papel para
Jato de Tinta
HP Premium

Tamanho B, 100 folhas
C/P: C1855A

Papel Laser 
HP Soft Gloss

Semibrilhante, carta, 200 folhas
C/P: C4179A

Papel Laser 
HP High Gloss

Alto brilho, carta, 200 folhas
C/P: Q2419A

Transparências 
para HP Color
LaserJet

Carta, 50 folhas
C/P: C2934A

Papel HP
LaserJet Tough

Carta, 50 folhas
C/P: Q1298A

Se deseja ver a linha completa de Suprimentos HP,
incluindo papéis e tinta, visite nosso site:
www.hp.com.br/suprimentos.
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Veja como usar as câmeras
digitais HP na sua empresa.

As possibilidades de uso da
fotografia digital são tão variadas
quanto as necessidades da 
sua empresa.

Artistas e designers gráficos

Capte as imagens de que você
precisa para os seus projetos
gráficos com facilidade 
e alta resolução.

Arquitetura e paisagismo

Você pode criar fotos do “antes” 
e do “depois”, ou fotografar locais
interessantes que auxiliem na
criação de novos projetos.

Medicina

Médicos de todas as
especialidades podem registrar
imagens digitais dos pacientes 
e armazená-las em formato
eletrônico ou impressas e
organizadas em pastas. Com isso,
podem monitorar melhor o
progresso de seus pacientes.

Imóveis

As imobiliárias podem fotografar
seus terrenos e imóveis à venda 
ou para locação. Depois é só
imprimir as fotos no próprio
escritório, com as fichas sobre 
os imóveis.

Lojas

Podem criar o seu próprio material
promocional e folhetos de oferta
sem a necessidade de uma
agência de design.

Transporte

Você pode criar listas com fotos
dos tipos de produtos
transportados. Depois é só enviar
varias cópias com o material. 
Isto permite que todos tenham 
um registro visual da mercadoria,
do motorista ao cliente.

Soluções de fotografia digital para fotos e vídeos de trabalho.

HP Photosmart P435 

A melhor câmera econômica digital
do mercado.

• Resolução de 3,1 MP.
• Fotos impressas de até 25x35 cm. 
• Zoom digital 5X. 
• Videoclipes com som.
• 16 MB internos, expansão por

SD/MMC. 
Amplie a proteção do seu
investimento com a opção de
Extensão de Garantia HP para mais
2 anos (U4796E).

A partir de 0+10x de 

R$ 106,29*

À vista R$ 899,00**

Cód. do produto: Q3731A

HP Photosmart M307/407

Ideal para pequenos negócios. 

M307 
• Resolução de 3,2 MP, zoom óptico

3X (15X total). 
• Fotos impressas de até 25x35 cm. 

M407 
• Resolução de 4,1 MP, zoom óptico

3X (18X total). 
• Fotos impressas de até 30x40 cm. 

Ambas:
• 16 MB internos, expansão por

SD/MMC. 
• LCD grande de 1,8" (4,5 cm). 
• Excelentes videoclipes com áudio. 

M307 
A partir de 0+10x de 

R$ 152,29*

À vista R$ 1.299,00**

Cód. do produto: L1854A

M407 
A partir de 0+10x de 

R$ 198,29*

À vista R$ 1.699,00**

Cód. do produto: L1839A

HP Photosmart R607/707 

Tecnologias Real Life Estado 
da Arte – simplicidade de uso 

com alta qualidade.

R607
• Resolução de 4,1 MP.
• Zoom óptico 3X (21X total). 
• Fotos impressas de até 30x40 cm. 
R707
• Resolução de 5,1 MP. 
• Zoom óptico 3X (24X total). 
• Fotos impressas até 35x45 cm. 
Ambas:
• 32 MB internos, expansão por

SD/MMC. 
• Tecnologias Real Life. 
• Bateria de Li-Íon. 
Amplie a proteção do seu
investimento com a opção de
Extensão de Garantia HP para mais
2 anos (U4794E).

R607 
A partir de 0+10x de 

R$ 232,79*

À vista R$ 1.999,00**

Cód. do produto: L1836A

R707 
A partir de 0+10x de 

R$ 298,29*

À vista R$ 2.499,00**

Cód. do produto: Q2232A

Veja como a fotografia digital pode ser fácil (Tecnologias Real Life).
Retirada de olhos vermelhos na própria câmera. 
Mesmo com o uso de dois flashes seguidos é comum ter olhos vermelhos saindo
em suas fotos digitais, principalmente nas pessoas de olhos claros. Com a nova
tecnologia Real Life da HP, você pode dispensar o uso do computador e fazer a
retirada deste incômodo efeito na própria câmera. Depois, se quiser, compartilhe
com os amigos e familiares por e-mail, pelo site seguro HP, em que você tem 100
MB livres, ou ainda imprima a foto diretamente com uma impressora HP que
aceita conexão por cabo ou faz as leituras dos cartões de memória!

Fotos panorâmicas 
Tire de duas a cinco fotos em 
seqüência e junte-as
automaticamente ao descarregar
as imagens no computador. 
As emendas são perfeitas para
você ter uma foto verdadeiramente
panorâmica. Você pode ver como
a imagem ficará (pré-visualização)
na própria tela da câmera! 

Adaptive Lighting 
Revele os detalhes perdidos nas sombras em situações de alto contraste!
Esta tecnologia faz com que a luz seja adaptada para melhorar a foto,
permitindo que ela seja registrada como o olho humano vê e o cérebro
interpreta. Aperfeiçoe suas fotos contra fundos claros!
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Novo!Novo!

HP Scanjet 4670

Destinado ao usuário criativo e profissional 
que precisa de digitalizações versáteis e

portabilidade facilitada.

• Pode trabalhar na vertical, digitalizando fotos,
artigos impressos, revistas, slides,
negativos/positivos em formato 35 mm e até
jornais e pôsteres (com reagrupamento
automático ou manual das partes digitalizadas).

• OCR profissional, resolução óptica de 
2.400 dpi e 48 bits.

• PC ou MAC, USB 2.0.

• Design inovador com menos 
de 2 cm de espessura.

Escolha a opção de Extensão de Garantia HP
para mais 2 anos (U4787E).

A partir de 0+10x de 

R$ 94,79*

À vista R$ 799,00**

Cód. do produto: Q3122A

HP Scanjet 5590

Scanner para uso profissional focado 
em produtividade e alta qualidade.

• Alimentador automático para até 50 folhas.
• Digitalização automática frente e verso 

de até 4 ppm ou simples de até 8 ppm.
• Digitalização para arquivos PDF, OCR. 
• Pacote de softwares para gerenciamento 

de documentos NewSoft Presto! PageManager.
• Digitalização de negativos/positivos e slides em

formato 35 mm.
• Resolução óptica de 2.400 dpi e 48 bits 

de profundidade de cores.
• Compatível com ISIS e Twain.
Escolha a opção de Extensão de Garantia HP
para mais 2 anos (U8134E).

A partir de 0+10x de 

R$ 175,29*

À vista R$ 1.499,00**

Cód. do produto: L1915A

HP Scanjet 8250

Para digitalização de alto volume.

• Alimentador automático para até 50 folhas
• Digitalização automática frente e verso 

de até 7 ppm ou simples de até 15 ppm.

• Adaptador ativo integrado à tampa 
para digitalização de slides, negativos 
e positivos em 35 mm.

• OCR I.R.I.S. ReadIris Pro e pacote de software
extremamente robusto para gerenciamento 
de documentos.

• Resolução óptica de até 4.800 dpi e 48 bits 
de profundidade de cores.

• Compatível com Twain e ISIS.

Escolha a opção de Extensão de Garantia HP
para mais 2 anos (U4939E).

A partir de 0+10x de 

R$ 347,79*

À vista R$ 2.999,00**

Cód. do produto: C9932A

Projetor Digital HP vp6110

Versátil, pode funcionar tanto 
em casa quanto no trabalho.

• 1.500 lúmens e 2.000:1 
de contraste.

• Resolução SVGA.
• DLP; pronto para HDTV.
• Lâmpada: 2000 H e 3000 H

(modo econômico).
• 3 kg e 36 dB de ruído.
• Falantes: 3 W estéreo.
• 2 anos de garantia limitada.

A partir de 0+10x de 

R$ 922,79*

À vista R$ R$ 7.999,00**

Cód. do produto: L1595

Projetor Digital HP sb21

O mais leve e compacto 
dos projetores.

• 1.000 lúmens e 1.800:1 
de contraste.

• Resolução SVGA.
• DLP; pronto para HDTV.
• Lâmpada: 2000 H e 3000 H

(modo econômico).
• 1 kg e 35 dB de ruído.
• Maleta e controle remoto com

funções de mouse sem fio
incluídos.

• 2 anos de garantia limitada.

A partir de 0+10x de 

R$ 1.152,79*

À vista R$ 9.999,00**

Cód. do produto: L1510A

Projetor Digital HP mp3130

Portátil com funções avançadas.

• 1.700 lúmens e 1.800:1 
de contraste.

• Resolução XGA.
• Aceita opcionalmente conexão por

rede e sem fio.
• Lâmpada: 2000 H e 3000 H

(modo econômico).
• 1,5 kg e 36 dB de ruído.
• DLP; pronto para HDTV.
• Maleta e controle remoto com

funções de mouse sem fio
incluídos.

• 3 anos de garantia limitada.

A partir de 0+10x de 

R$ 2.302,79*

À vista R$ 19.999,00**

Cód. do produto: L1599A

Projetor Digital HP xp8020

Alta performance para 
sua empresa e eventos.

• 3000 lúmens e 1000:1 
de contraste.

• Resolução XGA.
• Conexão por rede via cabo,

possibilidade de conexão wireless
(opcional) e apresentação direta de
um CF sem computador.

• Lâmpada: 2000 H e 3000 H
(modo econômico).

• 6,0 kg e 32 dB de ruído.
• DLP e pronto para HDTV.
• Controle remoto com funções 

de mouse sem fio incluído.
• 3 anos de garantia limitada.

A partir de 0+10x de 

R$ 4.027,79*

À vista R$ 34.999,00**

Cód. do produto: L1576A

Digitalize os documentos da sua empresa.

Os Scanners HP foram desenvolvidos para maximizar a
sua produtividade. São ferramentas indispensáveis para
profissionais que precisam digitalizar desde documentos
de trabalho para enviar a clientes por e-mail até fotos
de produtos para catálogos impressos ou on-line.

Explore a sua criatividade.

Os Scanners HP incluem o software HP Image Zone.
Com ele, você pode elaborar os projetos mais
criativos. Digitalize, armazene, edite e compartilhe
fotos e imagens com clientes e amigos.
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Serviços HP Care Pack
Veja as melhores soluções para ampliar e otimizar a garantia dos
seus produtos HP.
Os Serviços HP foram desenvolvidos para ajudar você a proteger ainda mais o
seus investimentos em equipamentos de informática e os seus empreendimentos.
Oferecemos soluções que melhoram o aproveitamento dos seus produtos HP,
com amplas opções, para que você possa contratar o serviço mais adequado
para o seu ambiente tecnológico e condizente com as suas possibilidades. 
Com os Serviços HP, você pode trabalhar com tranqüilidade, sabendo que, se
surgir algum inconveniente ou imprevisto, você terá sempre ao seu alcance um
profissional especializado da HP.

Lembre-se: a garantia-padrão protege o seu hardware e o serviços
garantem a disponibilidade e continuidade de suas operações!

São a solução ideal para ampliar ou complementar a garantia 
dos seus equipamentos HP adquiridos dentro do território nacional.

Você pode contratar os Serviços HP Care Pack no momento em que
for mais confortável, durante os três primeiros meses a contar da data
de compra do seu equipamento HP.

Os Serviços HP Care Pack oferecem os seguintes benefícios:

• Suporte para seus equipamentos por um período ainda maior
que o da garantia de fábrica.

• Proporcionam economia substancial em serviços, suporte 
e peças para seus equipamentos HP.

• Você conta com um especialista da HP capacitado para
resolver qualquer problema, com os mais altos índices 
de qualidade.

• Níveis de serviço e tempos de resposta de acordo com 
as suas demandas.

• Você não precisa fazer gastos adicionais com reparos.

• São fáceis de contratar e usar.

Níveis de Serviço
Com apenas uma ligação, indicamos para você o Centro Autorizado
de Serviço mais próximo do seu endereço.

Suporte de HW 9x5x4

O serviço é oferecido no seu endereço, de segunda a sexta-feira,
com um tempo de resposta de no máximo 4 horas após o suporte
por telefone. O horário de atendimento é das 8 às 17 horas.

Suporte de HW 13x5x4

O serviço é oferecido no seu endereço, de segunda a sexta-feira,
com um tempo de resposta de no máximo 4 horas após o suporte
por telefone. O horário de atendimento é das 8 às 21 horas. 

Suporte de HW 24x7x4

O serviço é oferecido no seu endereço 24 horas por dia, 7 dias por
semana, com um tempo de resposta de no máximo 4 horas após 
o suporte por telefone.

Suporte de HW 24x7 CTR

O serviço é oferecido no seu endereço 24 horas por dia, 7 dias por
semana, com compromisso de tempo de reparo para chamadas de
hardware dentro de um prazo predefinido. Ideal para aumentar a
disponibilidade dos sistemas para usuários e para a operação.

Support Plus

Programa integrado para suporte de hardware e sistemas
operacionais Windows® ou Linux®. Oferece suporte por telefone 
e assistência na sua empresa para hardwares HP. Ideal para
empresas que buscam aumentar ao máximo a disponibilidade 
da sua infra-estrutura de tecnologia e a produtividade da sua equipe.

Pick-Up & Return

Serviço porta a porta de alta qualidade e baixo custo. Inclui suporte
por telefone 9x5x4, retirada, reparo em até 5 dias úteis e devolução
do produto no endereço de origem (não inclui o tempo de traslado).
Disponível para equipamentos portáteis.

Proteção contra Danos Acidentais

Garante ao usuário de equipamentos portáteis o reparo ou a
substituição do produto danificado acidentalmente por surtos de
tensão, quedas e derramamentos não-intencionais de líquidos na
unidade, incluindo avarias e quebra de tela TFT.
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HP Education Services
Cursos técnicos HP. Mas pode chamar de cursos de
alpinismo profissional.

CURSOS MICROSOFT HP EDUCATION SERVICES

A HP Education Services se orgulha de
oferecer sempre a você as soluções
educacionais mais adequadas, seja
qual for a sua necessidade. 

São cursos com qualidade
reconhecida, por meio dos quais
colocamos à sua disposição toda a
nossa experiência e conhecimento nas
mais variadas tecnologias.

HP Education Services oferece todo o
Currículo de Microsoft® do jeito que
você e seus funcionários podem e
querem fazer: em períodos de quatro

horas, de manhã, à tarde e à noite.
Temos pacotes de cursos por
certificação, preparando você
convenientemente para fazer os
exames. Ao adquirir esses pacotes,
você ganha 20% de desconto sobre
nossos preços de tabela. 
Agora, com a HP Education, você
também pode pagar em até 12 vezes
no cartão de crédito.*

Também temos um portfólio completo
de treinamentos em HP-UX, Tru64 Unix,
ProLiant, HP OpenView, HP OpenVMS,
ITIL-IT Infrastructure Library, Itanium,

Linguagens de Programação, Storage,
Linux, Non-Stop, Oracle e Cisco em
Turmas Calendário, Turmas Extras e
Integrated Learning Pack. Oferecemos
Salas Virtuais para treinamentos,
reuniões e congressos (HPVC), 
serviços de hospedagem tecnológica,
desenvolvimento de conteúdo (CBT 
e WBT) e Consultoria Educacional.

Entre em contato conosco através 
da nossa Central de Educação, 
0800 13 01 88, de segunda a sexta,
das 8 às 18 horas, ou envie um e-mail
para treinamento@hpeducation.com.br.

Serviços

HP OpenView
HP OpenView Network Node 
Manager (B4743S)
Treinamentos básicos para produtos 
HP OpenView

IT Service Management
ITIL Foundations (H1846S)

HP-UX
Administração do Sistema e Rede 
HP-UX I (H3064S)
Desempenho e ajuste do Sistema 
HP-UX (H4262S)
Treinamentos completos 
para o Sistema HP-UX

HP NonStop
Application design and development

HP OpenVMS
HP OpenVMS Fundamentals (U3716S)

HP Tru64 UNIX
HP Tru64 UNIX V5 Utilities and Commands
(U3631S)
Treinamentos completos de Tru64

HP ProLiant Servers
Compaq System Management (495)
Treinamentos de integração de sistemas

Linux
Linux Administration I (H7091S)
Linux Administration II (H7092S)

Storage
Gerenciando HP Surestore Disk Array 
XP (H6773S)
Software developer/database 

Administrator
Partners: Oracle and Microsoft 

Segurança
Segurança do Sistema e Rede Unix
(H3541S)
Internet Security (H7076S)

Certification
HP-UX
HP OpenView

*O número de parcelas varia em função do valor total adquirido, consulte-nos.



Para receber informações sobre estes produtos e soluções HP,
acesse www.hp.com.br/smb.

Participe do nosso Concurso Cultural “Meu trabalho é muito múlti”
e concorra a uma Officejet 4255.

P L U G U E H P

Enquanto você se dedica ao seu negócio, a HP desenvolve 
as melhores soluções em tecnologia para aumentar a produtividade

e os rendimentos da sua empresa. 

Ligue 0800 726 36 00 ou acesse www.hp.com.br/loja.

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, LP. As informações contidas neste catálogo estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços HP estão
especificadas na relação de garantias que acompanha tais produtos e serviços. Nenhuma das informações relacionadas aqui deve ser interpretada como constituição de garantias adicionais. Preços expressos em
reais com impostos base São Paulo. Os preços têm como referência 1º de outubro de 2004, estando sujeitos a alteração de acordo com a variação cambial. Horário de funcionamento do Centro de Soluções HP:
de segunda a sexta, das 9 às 18 horas. Os preços dos equipamentos podem variar dependendo dos componentes, da configuração ou do local de compra. A Hewlett-Packard Brasil reserva-se o direito de mudar
os preços, as especificações, 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 estas ofertas por fim de estoque, escassez de componentes e desvalorização da moeda nacional. As fotografias aqui exibidas são ilustrativas e certos acessórios podem não estar incluídos. Modelos sujeitos
a disponibilidade. As operações de leasing sofrem restrições – favor consultá-las na página do índice – e estão sujeitas a aprovação de crédito. Compaq e o logotipo da HP são marcas registradas da 
Hewlett-Packard Company. Microsoft, Microsoft Office, Windows, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft, Microsoft Windows Mobile 2003, Microsoft Windows Server 2003, Microsotf Windows Small Business
Server 2003, Microsoft Windows Storage Server 2003 e Microsoft Windows Small Business Edition 2003 são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos ou em outros países. Intel, Intel Inside,
Intel Pentium 4, Intel Pentium 4 com Hyper-Threading, Intel Pentium M, Intel Celeron, Intel Xeon, Intel Centrino e Intel XScale são marcas registradas ou marcas comerciais da Intel Corporation ou de suas subsidiárias
nos Estados Unidos ou em outros países. NVIDIA é marca registrada da NVIDIA Corporation. Empresa/produtos beneficiados pela Lei de Informática. A Hewlett-Packard Brasil não se responsabiliza por erros ou
omissões contidos neste catálogo. Os preços incluídos neste guia estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Todos os demais nomes de empresas, produtos e serviços podem ser marcas de seus respectivos
proprietários. O financiamento será feito pelo Banco ABN Amro Real S.A. Para este catálogo, foi calculado um valor parcelado em 10 vezes fixas sem entrada, considerando uma taxa de juros de 2,49% a.m. 
+ IOF. A TAC (taxa de abertura de crédito) de R$ 25,00 está inclusa nas parcelas. As taxas podem sofrer alteração sem aviso prévio. Consulte outras opções de financiamento. Crédito sujeito a aprovação.


