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As MegaOfertas estão aqui! Aproveite preços incríveis em 12x sem juros e frete grátis de verdade. Compre notebooks (//deals.dell.com/pt-

br/category/notebooks?ref=swbcsmr1) | Compre desktops (//deals.dell.com/pt-br/category/desktops?ref=swbcsmr2)

"

Carrinho

Visualizar carrinhos salvos (/pt-br/buy/allcarts/index/).

Etapa 1 de 6: Carrinho

Agora, você pode visualizar este carrinho em outros dispositivos. Basta fazer login
(https://www.dell.com/identity/global/in/f454c791-0fe0-4adc-ba08-e94f97d20ab9?
redirectUrl=https%3a%2f%2fwww.dell.com%2fpt-
br%2fbuy%3flfs%3dg&c=br&l=pt&r=la&s=dhs&cs=brdhs1&~ck=mn&ref=cart_persistent_msg) ou criar uma conta
(https://www.dell.com/identity/global/in/f454c791-0fe0-4adc-ba08-e94f97d20ab9?
redirectUrl=https%3a%2f%2fwww.dell.com%2fpt-
br%2fbuy%3flfs%3dg&c=br&l=pt&r=la&s=dhs&cs=brdhs1&~ck=mn&ref=cart_persistent_msg).
 O que isso significa?

×

Carrinho Cadastro Envio Formas de
pagamento

Confirmar e enviar
pedido

Pedido enviado

Total (1 item): R$119,00

Finalizar

Estabilizador SMS Revolution Speedy 300-Watt Bivolt Carrinho Salvo

Preço R$119,00

Estabilizador SMS Revolution Speedy 300-Watt Bivolt
menos

Salvar o item no carrinho Remover

Quantidade

Mostrar economia"

Total do item: R$119,00
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Cupons

Imposto e frete

Para empresas com CNPJ contribuintes do ICMS, o valor final do produto pode variar de acordo com o estado de
entrega, devido regras definidas pela Emenda Constitucional nº. 87

"Bônus

Resumo do carrinho (1 item)

Código do cupom Usar cupom

Clientes que compraram esses itens também compraram

Webcam Logitech C270 HD
1280 x 720

R$ 119,00
Adicionar ao carrinho

(https://www.dell.com/pt-
br/shop/serviceselection/a7138050?

ref=p13n_cart_recs)

Sistema de alto-falantes 2.1
Dell (30W) ...

R$ 384,00
Adicionar ao carrinho

(https://www.dell.com/pt-
br/shop/serviceselection/520-

aalj?ref=p13n_cart_recs)

Smart Company Cabo HDMI
v1.4 de 3 Metros

R$ 49,00
Adicionar ao carrinho

(https://www.dell.com/pt-
br/shop/serviceselection/008-

0390?ref=p13n_cart_recs)

Estado fiscal

CPF

Estado

São Paulo calcular

Subtotal R$119,00

Frete Grátiss
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Impostos incluídos

Opções de pagamento (//www.dell.com/pt-br/shop/formas-de-pagamento/ab/formas-de-pagamento)

Total R$119,00

Parcele em até 12x sem juros.

Finalizar

Salvar carrinho | Enviar seu carrinho por e-mail

Continuar comprando $

Formas de pagamento
Cartões de Crédito (Visa, Master, Elo, Hipercard, Amex) em até 12x sem juros, Paypal, Boleto bancário e Financiamento para
empresas. Saiba mais clicando aqui.

(//www.dell.com/pt-br/shop/formas-de-pagamento/ab/formas-de-pagamento?ref=stpvalueprops)

Dell Mobile Connect
Integra de forma completa e sem fio o seu PC e o seu smartphone. Saiba mais.

(//www.dell.com/pt-br/shop/dell-mobile-connect/ab/dell-mobile-connect?ref=stpvalueprops)

Dell Cinema
Venha para um mundo de cores mais vibrantes, áudios intensificados e vídeos ininterruptos. Saiba mais.

(//www.dell.com/pt-br/shop/dell-cinema-br/ab/dell-cinema?ref=stpvalueprops)
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Sobre a Dell (//www.dell.com/learn/br/pt/brcorp1/corp-comm)

Carreiras profissionais (//jobs.dell.com/)

Comunidade (//www.dell.com/support/home?app=community&c=br&l=pt)

Eventos (//dellemcevents.com/pt/)

Programa de parceria (//www.dell.com/content/public/xdbredirect.aspx?link=global:nav:partners)

Premier (//www.dell.com/identity/v2/discovery?cht=login&c=br&l=pt)

Dell Technologies (//www.delltechnologies.com/pt-br/index.htm)

Brasil

© 2019 Dell (//www.dell.com/learn/br/pt/brcorp1/site-terms-of-use-copyright)

Termos e Condições (//www.dell.com/learn/br/pt/brcorp1/terms-of-sale)

Declaração de Privacidade (//www.dell.com/learn/br/pt/brcorp1/policies-privacy)

Anúncios e e-mails (//www.dell.com/learn/br/pt/brcorp1/policies-ads-and-emails)

Informações Legais e Regulatórias (//www.dell.com/learn/br/pt/brcorp1/terms)

Políticas (//www.dell.com/learn/br/pt/brcorp1/policies)

Cumprimento dos Requisitos Regulatórios (//www.dell.com/learn/br/pt/brcorp1/regulatory-compliance)

Reciclagem Dell (//www.dell.com/learn/br/pt/brcorp1/dell-environment-recycling)

Responsabilidade social corporativa (//www.dell.com/learn/br/pt/brcorp1/cr)

Fale conosco (//www.dell.com/support/contents/category/Contact-Information?c=br&l=pt)

Avalie este site

Clique aqui (//www.dell.com/pt-br/shop/chat-splitter/ab/chat-splitter) para entrar em contato através do chat ou ligue para ligue 0800 970
3384, entre 8h e 19h, de segunda a sexta.

Preços referenciados com impostos para consumidores pessoas físicas, comprando com CPF e para a cidade de São Paulo. O preço final
aplicável nas vendas para pessoas jurídicas comprando CNPJ pode variar de acordo com o Estado que estiver localizado o adquirente do
produto, em razão dos diferenciais de impostos para cada Estado.

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 produtos nos últimos 04 meses, e 10 unidades para pessoa jurídica ou grupo de empresas com até 500 funcionários registrados.
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Consentimento de cookie

Os preços ofertados podem ser alterados sem aviso prévio. Valores com frete não incluso. Os preços ofertados no site não são válidos
para compra para revenda e/ou para compra por entidades públicas. Para compra nestas hipóteses entre em contato com um
representante de vendas. A Dell reserva-se o direito de não concluir ou cancelar a venda se os produtos forem adquiridos para estas
finalidades.

Para maiores informações sobre direito de arrependimento consulte nossa política clique aqui (//www.dell.com/learn/br/pt/brcorp1/terms-
conditions/art-intro-policies-returns-br?c=br&l=pt&s=corp). 

Os produtos podem ser adquiridos através de Cartão de Crédito das operadoras Visa, Mastercard ou American Express. Clique aqui
(//www.dell.com/pt-br/shop/formas-de-pagamento/ab/formas-de-pagamento) e obtenha maiores informações sobre as condições de
pagamento. 

Cupons e descontos específicos não são cumulativos com os benefícios do Programa MPP (Member Purchase Program) e EPP (Employee
Purchase Program).

Garantia total (legal + contratual) de 01 ano, inclui peças e mão de obra, restrita aos produtos Dell. Na garantia no centro de reparos, o
Cliente, após contato telefônico com o Suporte Técnico da Dell com diagnóstico remoto, deverá levar o seu equipamento ao centro de
reparos localizado em SP ou encaminhar pelos Correios, esse último sem ônus, desde que seja preservada a caixa original do produto. Na
garantia à domicílio/assistência técnica no local, técnicos serão deslocados, se necessário, após consulta telefônica com diagnóstico
remoto. Produtos e softwares de outras marcas estão sujeitos aos termos de garantia dos respectivos fabricantes, conforme o respectivo
site. Para mais detalhes sobre a garantia do seu equipamento, consulte o seu representante de vendas ou visite o site www.dell.com.br
(//www.dell.com/pt-br).

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. Para a utilização da conectividade do Modem 3G é
necessária a aquisição 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. 

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, o logotipo Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, o logotipo Intel
Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside e Intel Optane são marcas
registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias nos EUA e/ou em outros países.

2014 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.

Para consultar o Código de Defesa do Consumidor clique aqui (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm). 

© 2018 Dell Inc. Todos os direitos reservados.
CNPJ 72.381.189/0001-10
Av. Industrial Belgraf, 400
Bairro Medianeira
Eldorado do Sul - RS
CEP 92990-000
www.dell.com/pt-br (//www.dell.com/pt-br)
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