
Compre peças de substituição 
HPE genuínas e certificadas 

Sabia que? 

Perigos resultantes da utilização de peças HPE não certificadas 
e não genuínas 

Não corra riscos 
Utilize peças de substituição HPE genuínas e certificadas 

Como identificar peças de substituição HPE genuínas e certificadas 
Por exemplo, nas unidades de discos rígidos: 

Verifique a embalagem 
externa 

A unidade está embalada numa caixa 
de cartão individual com um selo 
inviolável? 

A unidade está embalada num invólucro 
de esferovite ou de espuma térmica? 
A unidade está dentro de um saco 
antiestático com uma etiqueta de aviso? 

A unidade possui uma etiqueta de 
segurança? 
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Tenha sempre a certeza 
Ao comprar as suas peças numa rede de parceiros 
autorizados, terá a certeza de que compra sempre 
peças de substituição HPE genuínas e certificadas 

Comunique a contrafação 
Se suspeitar de um produto de contrafação, 
contacte: 
hardware.counterfeitvalidation@hpe.com 

Instalação rápida e fácil 
Todas as peças HPE são enviadas com os kits de acessórios corretos, incluindo suportes e cabos apropriados 

Qualidade líder na indústria 
As peças HPE são sujeitas a rigorosos processos de qualidade e de teste para garantir a fiabilidade 

Desempenho otimizado 
Todas as peças HPE são testadas e enviadas com o mais recente firmware, para garantir um desempenho perfeito 

Firmware  
incompatível 

Fraco desempenho Invalidação da 
garantia do produto Perda de dados 

Consequências 
penais Fraca qualidade Danos no produto 

do cliente 
Fogo ou choques 

elétricos 

3% 
das apreensões são de 

computadores e acessórios 

15% mais: 
de mercadorias de contrafação 
comercializadas todos os anos 

1,8 biliões de USD 
em todo o mundo com custos 

relacionados com contrafação por ano 

Verifique a 
embalagem interna 

Verifique a unidade 

Como podemos ajudar?
Envie-nos suas perguntas ou solicite uma 
cotação para os requisitos do seu projeto. 
Teremos o maior prazer em ajudá-lo com suas 
dúvidas.

GenuineHPEparts@synllc.com
+1 (763) 383-9920
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