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Login Carrinho

As MegaOfertas estão aqui! Aproveite preços incríveis em 12x sem juros e frete grátis de verdade.
Compre agora! | Ligue 0800 970 2017 ou clique aqui para acessar o chat e falar com nossos
consultores (Seg-Sex 8h-19h)

Processadores escaláveis Intel® Xeon®

Comparar

O que você está buscando? Busca

Produtos Soluções Serviços Suporte Ofertas

Novo PowerEdge T340 | 1HD Hot
Plug de 1TB | 8GB

Cresça por meio de colaboração.
Para empresas em crescimento com escritórios remotos focados
em colaboração e compartilhamento de arquivos. Ideal como
servidor de arquivos, de e-mail, DNS e Web.
Saiba mais sobre este e outros tipos de servidores.

A partir de R$ 5.999,00
Tempo estimado de entrega

Adicionar ao carrinhoAdicionar ao carrinho

Especificações Técnicas Conheça o produto Drivers, Manuais e Suporte

Especificações Técnicas Novo PowerEdge T340 |
1HD Hot Plug de 1TB | 8GB

Exibir todas as configuraçõesExibir todas as configurações

Configure seu servidor

Básico

Servidor PowerEdge T340, BCC

Trusted Platform Module (TPM)

+ R$ 273,00

Sem Trusted Platform Module

Trusted Platform Module 1.2
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+ R$ 457,00Trusted Platform Module 2.0

Configuração de chassi
Ajude-me a escolher

+ R$ 231,00Chassi de 3,5" com até 8 discos rígidos com unidade de conector automático

Chassi de 3,5" com até 4 discos rígidos com unidade de conector automático e unidade SATA
incorporada

Envio

Envio do PowerEdge T340, BCC

Processador
Ajude-me a escolher

+ R$ 553,00

Intel® Xeon® E-2124 de 3,3 GHz, cache de 8 MB, 4 núcleos/4 segmentos, Turbo (71 W)

Intel® Xeon® E-2144G de 3,6 GHz, cache de 8 MB, 4 núcleos/8 segmentos, Turbo (71 W)

Configuração térmica do processador

Dissipador de calor padrão para o PE T340

Tipo e velocidade de memória DIMM

UDIMMs a 2.666 MT/s

Tipo de configuração da memória

Performance otimizada

Memória i

Ajude-me a escolher

R$ 1.672,00 /cada

8 GB de UDIMM DDR4 ECC a 2.666 MT/s, BCC

Qtd 1  R$ 965,00 /cada

16 GB de UDIMM DDR4 ECC a 2.666 MT/s, BCC

RAID
Ajude-me a escolher
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R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

C20, sem RAID com SATA incorporada para HDDs SATA ou SSDs SATA (combinação de tipos de
unidades permitida)

C22, RAID 1 para SATA incorporada S140 (2 HDDs SATA ou SSDs SATA)

C23, RAID 5 de software para SATA incorporada S140 (3 a 4 HDDs SATA/SSDs SATA)

C24, RAID 10 para SATA incorporada S140 (HDDs SATA ou SSDs SATA)

RAID/controladores de armazenamento interno
Ajude-me a escolher

Sem controlador

Disco Rígido (HD)
Ajude-me a escolher

R$ 2.535,00 /cada

R$ 2.027,00 /cada

R$ 5.999,00 /cada

R$ 3.551,00 /cada

 mais

SSD SATA de 2,5", 480 GB, 6 Gbit/s e 512 com unidade de conector automático
AG, várias funções e carregador híbrido de 3,5"

SSD SATA de 2,5", 480 GB, 6 Gbit/s e 512 com unidade de conector automático
AG, uso intenso de leitura e carregador híbrido de 3,5"

SSD SATA de 2,5", 960 GB, 6 Gbit/s e 512 com unidade de conector automático
AG, várias funções e carregador híbrido de 3,5"

Pode atrasar a data de entrega.

SSD SATA de 2,5", 960 GB, 6 Gbit/s e 512 com unidade de conector automático
AG, uso intenso de leitura e carregador híbrido de 3,5"

Disco rígido SATA de 3,5", 6 Gbit/s, 7.200 RPM, 1 TB e 512n com unidade de conector automático

Qtd 1  R$ 997,00 /cada

Placas de rede adicionais

R$ 1.750,00 /cada

R$ 642,00 /cada

R$ 780,00 /cada

R$ 2.027,00 /cada

LOM Broadcom 5720 integrada de duas portas e 1 Gbit

Placa de interface de rede Broadcom 5719 de quatro portas e 1 Gbit, altura
completa

Placa de interface de rede Broadcom 5720 de duas portas e 1 Gbit, altura completa

Adaptador de servidor Intel Ethernet I350 de duas portas e 1 Gbit, altura completa

Pode atrasar a data de entrega.
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 mais

Adaptador de servidor Intel Ethernet I350 de quatro portas e 1 Gbit, altura
completa

Pode atrasar a data de entrega.

Adaptador de barramento do host/adaptador de rede convergente

Placas PCIe adicionais

Gerenciamento de sistemas incorporado
Ajude-me a escolher

+ R$ 1.102,00

+ R$ 1.102,00

iDRAC9, Express

iDRAC9, Enterprise

iDRAC9 Enterprise com gerenciamento de configurações do servidor OME

Módulo SD interno

+ R$ 273,00

+ R$ 546,00

+ R$ 503,00

+ R$ 1.007,00

 mais

None

Cartão micro SDHC/SDXC de 16 GB

2 cartões micro SDHC/SDXC de 16 GB

Cartão micro SDHC/SDXC de 32 GB

2 cartões micro SDHC/SDXC de 32 GB

Unidade óptica interna

DVD+/-RW, SATA, interna

Trilhos de rack

+ R$ 134,00Casters

Sem trilhos de rack, sem suporte articulado para gerenciamento de cabos, sem puxadores

Tampa frontal

Tower Security Bezel

Definições das configurações avançadas do sistema e do BIOS
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Configuração do BIOS de performance

Cabos de alimentação

Cabo de alimentação BR14136 para C13, 1,8 metro (6 pés), 250 V, 10 A, para Brasil

Qtd 1  R$ 91,00 /cada

Fonte de alimentação
Ajude-me a escolher

Uma fonte de alimentação cabeada de 350 W

Documentação do sistema

R$ 0,00

Sem documentação dos sistemas, sem kit de DVD do OpenManage

Documentação do sistema eletrônico e kit de DVD do OpenManage para PowerEdge T340

Sistema operacional
Ajude-me a escolher

No Operating System

VMware

R$ 0,00

Windows Server

+ R$ 2.309,00
+ R$ 1.199,00

+ R$ 3.649,00
+ R$ 1.799,00

+ R$ 7.344,00
+ R$ 3.599,00

Sem sistema operacional

VMware ESXi sem instalação de fábrica

Windows Server® 2019 Essentials, instalação de fábrica, sem mídia, sem CAL, vários
idiomas

Ofertas especiais por tempo limitado!

Windows Server® 2016, Essentials Edition, instalação de fábrica, sem mídia, 2
soquetes, sem CAL

Ofertas especiais por tempo limitado!

Windows Server® 2016, Standard, 16 núcleos, instalação de fábrica, sem mídia, sem
CAL, vários idiomas

Ofertas especiais por tempo limitado!

Kits de mídia do sistema operacional

Não requer mídia
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Máquinas virtuais adicionais para MS2016

R$ 0,00 /cada2 máquinas virtuais adicionais, 1 processador com 4 núcleos cada

Licenças

R$ 0,00Licenças de traga sua própria VSAN

Licenças de acesso do cliente
Ajude-me a escolher

+ R$ 319,00
R$ 159,00 /cada

+ R$ 319,00
R$ 159,00 /cada

+ R$ 1.520,00
R$ 759,00 /cada

+ R$ 1.520,00
R$ 759,00 /cada

+ R$ 3.044,00
R$ 1.499,00 /cada

 mais

Pacote com 1 licença do Windows Server 2016, 2012, CALs de usuário (Standard ou
Datacenter)

Pode atrasar a data de entrega.

Ofertas especiais por tempo limitado!

Pacote com 1 licença do Windows Server 2016, 2012, CALs de dispositivo
(Standard ou Datacenter)

Pode atrasar a data de entrega.

Ofertas especiais por tempo limitado!

Pacote com 5 licenças do Windows Server 2016, 2012, CALs de usuário (Standard
ou Datacenter)

Pode atrasar a data de entrega.

Ofertas especiais por tempo limitado!

Pacote com 5 licenças do Windows Server 2016, 2012, CALs de dispositivo
(Standard ou Datacenter)

Pode atrasar a data de entrega.

Ofertas especiais por tempo limitado!

Pacote com 10 licenças do Windows Server 2016, 2012, CALs de usuário
(Standard ou Datacenter)

Ofertas especiais por tempo limitado!

Sistema operacional secundário

None

Virtualização ativada

None

Microsoft SQL Server
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R$ 66.925,00 /cada

R$ 17.800,00 /cada

R$ 17.800,00 /cada

None

Microsoft SQL Server 2017 Standard, 4 núcleos, OEM, sem instalação de fábrica,
inglês

Microsoft SQL Server 2017 Standard, OEM, inclui 5 CALs de usuário, sem
instalação de fábrica, inglês

Pode atrasar a data de entrega.

Microsoft SQL Server 2017 Standard, OEM, inclui 5 CALs de dispositivo, sem
instalação de fábrica, inglês

Pode atrasar a data de entrega.

Configurações avançadas do sistema

R$ 0,00Energy Star

Modo de boot do BIOS UEFI com partição GPT

Opções de gerenciamento de sistemas do iDRAC

Removable Storage

None

IDSDM e leitor de cartão VFlash

+ R$ 273,00

+ R$ 273,00

+ R$ 134,00

None

ISDM e leitor de cartão combinado

ISDM e leitor de cartão combinado com SD VFlash de 16 GB

Leitor de cartão VFlash com cartão SD Vflash de 16 GB

Serviço de diagnóstico no local

None

Placa-mãe

Placa-mãe do PowerEdge T340, BCC

Material de remessa

Material de envio do PowerEdge T340, BCC

Discos rígidos para 2º contêiner de RAID
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Novo PowerEdge T340 | 1HD
Hot Plug de 1TB | 8GB

Mais detalhes

De R$ 16.435,00

Economize R$ 10.436,00

R$ 5.999,00Preço
Tempo estimado de entrega

Formas de pagamento 

Parcele em até 12x sem juros de R$ 499,92

Valor total a prazo R$ 5.999,00

 Compre e ganhe R$179 em
bônus para usar em sua próxima
compra!
Para tanto, registre-se gratuitamente e
seja um membro Dell Advantage.

pe_t340_13159_bcc_1

Adicionar ao carrinhoAdicionar ao carrinho

Visão detalhadaVisão detalhada

Cartões de armazenamento com boot otimizado

None

Group Manager

iDRAC Group Manager, desativado

Senha

iDRAC, senha gerada de fábrica

Unidades ópticas e cabos para placas de rede

Adicione serviços e complete sua solução

Conheça o produto
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Conecte e gerencie seus
negócios em expansão
O Dell EMC PowerEdge T340 permite que você
cresça por meio de colaboração. Cresça sem
limites  com este servidor confiável e fácil de
gerenciar.

O T340 permite que você atenda às demandas de
cargas de trabalho empresariais, seja em seu
escritório ou em escritórios remotos. 

Ideal para aplicativos empresariais, como:

Colaboração
Compartilhamento de arquivos
Bancos de dados
E-mail e mensagens

*

Opere de maneira
confiável
O Dell EMC PowerEdge T340 opera de forma
confiável para que você não precise diminuir o ritmo
quando estiver se conectando e gerenciando seus
negócios em expansão

Opere de forma confiável com até oito HDDs
ou SSDs com conector automático e fontes de
alimentação redundantes
Economize tempo e esforço da TI na hora de
solucionar problemas de hardware do servidor
com o ProSupport Plus e o SupportAssist
Ajude a evitar tempo de inatividade e proteja
seus dados de alterações mal-intencionadas
com o modo de bloqueio de servidor do
iDRAC9 Enterprise Server
Salve automaticamente seus dados com o
RAID de software confiável 

*

Gerencie facilmente
O Dell EMC PowerEdge T340 é fácil de configurar e
gerenciar, de modo que você possa se concentrar no
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gerenciamento dos seus negócios em expansão.

Configuração até 66% mais rápida com nosso
pacote de serviços do ProDeploy
Gerencie vários servidores remotos com
facilidade por meio de uma interface do
usuário geral intuitiva com iDRAC9 Group
Manager ou atualize para o OpenManage
Enterprise.
Receba notificações de alerta de dados de
maneira conveniente e acesse o hardware
remotamente de qualquer lugar com o
OpenManage Mobile. Acelere a solução de
problemas com até 72% menos esforço da TI
usando a tecnologia automatizada proativa e
preditiva do ProSupport Plus e do
SupportAssist.

*

*

Cresça sem limites
O Dell EMC PowerEdge T340 permite que você ajuste
a escala dinamicamente, de modo que seus negócios
possam continuar a crescer por meio da
colaboração.

Expanda seus negócios com performance
aprimorada graças à presença de 50% mais
núcleos com os processadores Intel® Xeon®
E-2100, 11% mais velocidade de memória e
20% mais faixas PCIe.  
Ajuste a escala com 17% mais capacidade de
armazenamento.
Aproveite as opções flexíveis de
posicionamento de torre com acústica
silenciosa e eficiência térmica

*

*

A Dell EMC oferece serviços completos
A otimização do ciclo de vida útil da TI é fundamental. Temos serviços especializados  para todas as fases
do ciclo de vida útil da TI que economizam tempo e recursos, além de reduzir os esforços e melhorar sua
experiência de TI.

*
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ProSupport Enterprise
Suite
Obtenha liberdade para se concentrar na
transformação dos seus negócios com os insights e
a experiência de suporte pelos quais a Dell EMC é
conhecida no mundo inteiro. Escolha o suporte certo
com base na importância de sistemas específicos
com os seguintes recursos disponíveis: análise
preditiva automatizada, assistência cooperativa de
terceiros e gerenciamento de conta de serviço.

ProDeploy
O ProDeploy Enterprise Suite fornece ajuda para que
você aproveite melhor a tecnologia desde o primeiro
dia. Confie nos nossos especialistas para conduzir
implantações que vão desde instalações de hardware
básico até o planejamento, a configuração e as
integrações complexas. O nosso pacote completo de
serviços de implantação e certificações profissionais
auxilia na obtenção de resultados para o seu negócio,
hoje e no futuro.

Treinamento e certificação
Os serviços educacionais oferecem um amplo pacote
de serviços de treinamento com vários métodos de
entrega, incluindo treinamento orientado por instrutor,
treinamento on-line no seu próprio ritmo e
treinamento virtual orientado por instrutor. Com
programas de treinamento abrangentes e flexíveis,
ajudamos a garantir que a sua equipe tenha as
habilidades necessárias para gerenciar e utilizar com
êxito a nova tecnologia com todo o seu potencial.

Consultoria
Os serviços de consultoria oferecem orientação
especializada para ajudá-lo a crescer, otimizar e
transformar o ambiente de TI de acordo com o seu
próprio ritmo e orçamento Temos uma grande
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próprio ritmo e orçamento. Temos uma grande

quantidade de consultores e engenheiros
certificados. Eles contam com o suporte das equipes
de gerenciamento de programa que podem oferecer
profundo conhecimento técnico especializado.
Fornecemos a confiança para que você realize o seu
projeto adequadamente e dentro do prazo.

Financiamento e leasing
Permita que a grande variedade de opções de leasing
e financiamento da Dell Financial Services™ ajudem
você a identificar oportunidades em sua organização
em relação a despesas de capital, despesas
operacionais e fluxo de caixa.

Drivers, Manuais e Suporte

Suporte Dell

O suporte a produtos da Dell oferece tudo o que você precisa: drivers e downloads, manuais e
artigos de suporte, ferramentas de diagnóstico e peças de substituição.

Confira aqui

Clientes interessados neste item também viram
Visualizando 1-4 de 10

PowerEdge T140 | 1HD de 1TB |
8GB

PowerEdge T440 | 1HD Hot Plug
de 1TB | 8GB | 3 anos de garantia

Novo Power
1TB | 8GB
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Clique aqui 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.
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. 

Os produtos podem ser adquiridos através de Cartão de Crédito das operadoras Visa, Mastercard ou American Express. Clique aqui 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).

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.

Chat Dell

Fale com nossos especialistas e encontre os produtos e serviços ideais para sua pequena empresa (Seg-Sex 8h-19h)

Central para Pequenas Empresas

Mantenha o pleno funcionamento da sua empresa com ideias e soluções práticas. Saiba mais.

 Brasil 

A partir de R$ 2.799,00

Mais vendido: Intel® Pentium
G5500 3.8GHz | 8GB de memória
RAM | 1HD de 1TB | Garantia
básica de 1 ano com atendimento
no local

A partir de R$ 8.499,00

Processador Intel® Xeon® Bronze
3106 | 8GB de memória RAM | HD
de 1TB | 3 anos de garantia básica
com atendimento no local

A partir de R

Processador
3.3GHz | 8GB
1HD de 1TB 
ano com ate

Li
gu

e 
ou

 u
se

 o
 c

ha
t

https://www.dell.com/learn/br/pt/brcorp1/corp-comm
https://jobs.dell.com/
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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.

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.

CES® é marca registrada da Consumer Technology Association (CTA)™. A CES Innovation Awards é baseada em materiais descritivos
submetidos aos juízes. A CTA não verificou a exatidão de qualquer submissão ou de qualquer afirmação feita e não testou o item ao qual o
prêmio foi dado.

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. 

© 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
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