
PowerEdge R210 II
De: R$4.259
Você economiza: R$104

Por: R$4.155

Em até 10x sem juros no cartão de
crédito. Saiba mais 

Saiba mais

PowerEdge R210 II

Date  28/12/2013 13:12:44 Central Standard
Time

Número de catálogo  369604 Retail brbsdt1

Número de catálogo / Descrição  Código do produto Qty  SKU  Id.

PowerEdge R210 II:
Servidor Rack de 1 Processador - PowerEdge
R210 II - BRH9220

 R210IP1  1  [471-3836]  1

Processador:
Intel® Pentium® G2120 3.10 GHz, 3M Cache,
Dual Core/2T (55W) [Incluído]

 INP2120  1  [319-1244]  6

Memória:
4GB Memory (1x4GB), 1600Mhz, Dual
Ranked, Low Volt UDIMM (speed is CPU
dependent) [+ R$107 ou até 10x R$10,70]

 4GBLVUB  1  [317-2022]
[319-1925]  3

Placa Controladora:
Controladora On Board  NCTRLR  1  [341-3933]  9

Sistema Operacional:
Sem sistema operacional  NOOS  1  [420-6320]  11

Placa de Rede:
Placa de rede Broadcom de 4 portas Gigabit
Ethernet

 B5709G  1  [430-0670]  13

Gerenciamento Integrado:
Controlador para Gerenciamento Integrado  BMC  1  [313-7919]  14

Dispositivo Óptico:
Leitor de DVD  DVD  1  [313-9126]

[331-2362]  16

Minhas seleções Todas as opções
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Configuração de RAID:
Opção de RAID não configurado - com
controladora On-Board, 1 a 4 HDs

 OBSATA  1  [331-2371]  27

Proactive Maintenance Package:
Maintenance Declined  BNOMAIN  1  [926-5729]  33

Cabo de Força:
Cabo C13-NBR14136, 2 Metros (novo padrão
brasileiro)

 P14136  1  [330-6063]  106

Disco Rígido:
Disco Rígido de 500GB SATA, 7.2K RPM,
3Gbps, cabeado, 3.5"

 500A7K  1  [341-9247]  1209

Documentação e Cabos:
ShipGroup Brazil  BRAZIL  1  [331-2752]  2

Disco Rígido:
HD multi select  HDMULTI  1  [341-4158]  8

Bezel:
Bezel  BEZEL  1  [313-7839]  17

Documentação:
Documentação eletrônica e OpenManage DVD
Kit

 EDOCS  1  [331-2367]  21

Rails:
2/4-Post Static Rails  STATIC  1  [330-4138]  28

Garantia:
Garantia de 1 ano com Diagnóstico Remoto e
Serviço Executado no Local

 B1OS  1  

[917-7489]
[931-8337]
[937-2859]
[955-5680]
[988-7347]

 29

Instalação:
Sem Instalação  NOINSTL  1  [911-0418]  32
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Produtos

Ofertas limitadas, por linha de produto, a 03 unidades para pessoa física, seja por aquisição direta e/ou entrega a
ordem, e que não tenha adquirido equipamentos Dell nos últimos 04 meses, e 10 unidades para pessoa jurídica ou
grupo de empresas com até 500 funcionários registrados. Os serviços de suporte pós-garantia e/ou outros serviços

serão faturados em nota fiscal específica de prestação de serviços. Valores com frete não incluso. Preços com
impostos para a cidade de São Paulo.

Clique aqui e obtenha maiores informações sobre as condições de pagamento. Desconto de R$ 100 reais nas compras
acima de R$ 1399 para pagamento à vista: Disponível em Boleto Bancário para compras efetuadas na loja online,

chat e telefone; para pagamento à vista (1x) no cartão de crédito, Clique aqui para entrar em contato através do chat
ou ligue para 0800 722 3442, em horário comercial. A partir de 01 de setembro de 2009 a Dell Computadores do

Brasil emitirá a Nota Fiscal Eletrônica. Clique aqui para mais detalhes.

*Não acumulativo ao programa de Benefício Dell EPP
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**Consulte condições de frete no carrinho de compras.

Promoção válida somente para a oferta anunciada e para as 100 primeiras unidades vendidas.

Em até 3 dias úteis contados do recebimento do pedido de compra on-line pela Dell, o cliente receberá um e-mail
confirmando as condições de seu pedido. A Dell se reserva o direito de rever/corrigir o preço e as demais condições
do negócio, comunicando ao cliente essa retificação, o qual, se não quiser manter o pedido nessa hipótese, deverá

informar a Dell em até 5 dias úteis contados do recebimento da comunicação de retificação. A Dell reserva-se o
direito de não concluir a venda se os equipamentos forem adquiridos para revenda.

Garantia: Garantia legal inclusa no prazo total de garantia. A garantia limitada inclui peças e mão-de-obra, não
cobrindo produtos de outros fabricantes. Na garantia dos produtos Dell, técnicos serão deslocados, se necessário,

após consulta telefônica. O tempo de resposta dependerá da sua região geográfica e da disponibilidade imediata de
recursos. Baterias de notebooks têm garantia de 1 ano. Lâmpadas dos projetores têm garantia de 90 dias. Para

maiores detalhes, clique aqui. A Dell não fornece garantia nem suporte técnico para FreeDOS™ nem qualquer outro
sistema operacional ou aplicativo que não tenha sido instalado pela própria Dell nos computadores n Series. A Dell

não garante a compatibilidade entre qualquer sistema operacional e os sistemas n Series. Para maiores informações
sobre a Política de Devoluções da Dell, clique aqui.

A memória do sistema informada na caixa de diálogo "informações do sistema" no Windows Vista é menor do que o
esperado se houver 4 GB de RAM ou mais instalados. Para maiores informações, acesse: http://support.microsoft.com

/kb/929605/pt-br

CompleteCare: Serviço de assistência técnica opcional, que cobre manutenção e substituição em caso de danos
acidentais não cobertos pela garantia limitada, incluindo derramamentos, quedas, aumentos na tensão e quebra, e

excluindo danos causados por atos intencionais, como fogo, roubo e perda clique aqui.

Wireless: Para a utilização da conectividade sem fio ("wireless") é necessária a aquisição de um roteador "wireless" e
do serviço de banda larga no local de acesso ou da disponibilidade deste serviço em locais públicos.

Os softwares ofertados estão sujeitos aos Termos e Condições da Licença de Uso do Fabricante. Para maiores
informações, consulte o site do fabricante.

A licença do Microsoft Office Home & Student é de uso exclusivamente doméstico e o software não é recomendado
para uso em empresas.

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Logotipo Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel
Inside, Logotipo Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon

Phi, e Xeon Inside são marcas registradas da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

Intel, o logotipo Intel, Intel Inside, Intel Core e Core Inside são marcas da Intel Corporation nos EUA e em outros
países. Mais informações sobre a classificação dos processadores Intel estão disponíveis no site

www.intel.com/portugues/go/rating

©2009 Advanced Micro Devices, Inc. Todos os direitos reservados. A sigla AMD, o logotipo de seta da AMD e as
combinações resultantes disso são marcas registradas da Advanced Micro Devices, Inc. Outros nomes têm apenas

propósitos informativos e podem ser marcas registradas dos seus respectivos proprietários.

Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation nos EUA.

Empresa beneficiada pela Lei de Informática.

Fotos meramente ilustrativas

Para consultar o Código de Defesa do Consumidor clique aqui.

© 2009 Dell Inc. Todos os direitos reservados.
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