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Com mais de 11.000 empregados, um 
departamento de I & D de vanguarda e 
uma equipa de design própria composta 
por mais de 100 designers, a ASUS é um 
dos principais protagonistas da nova era 
digital.

Sinónimo de qualidade 
em todo o mundo
A ASUS oferece soluções que satisfazem 
as mais diversas e exigentes 
necessidades, desde o segmento 
empresarial ao segmento dos dispositivos 
pessoais e da casa digital, através de um 
portfolio de produtos extremamente 
vasto, que inclui portáteis, netbooks, 
placas gráficas, drives ópticas, desktops, 

servidores, monitores LCD, soluções 
wireless e soluções de rede. Mais 
recentemente, com os Eee PC criou uma 
nova categoria de produto que 
revolucionou o mercado de computação 
móvel.

A aposta constante na qualidade e 
inovação tem vindo a ser reconhecida 
através da obtenção de diversos e 
prestigiados prémios internacionais.

A ASUS figura entre as dez mais 
importantes empresas de TI no ranking 
mundial na prestigiada classificação 
“InfoTech 100 “ da Business Week, onde 
está presente pela décima segunda vez 
consecutiva.

Um líder na nova era digital 
A ASUS tem uma ampla oferta de soluções inovadoras

ASUS, um compromisso 
constante com a excelência
e inovação



ASUS Power Station II
UM ACESSÓRIO, MÚLTIPLAS OPÇÕES

Máxima flexibilidade e infinitas oportunidades de ligação a 
periféricos e acessórios, para combinar as vantagens específicas 
de uma solução desktop com os benefícios da sua plataforma 
móvel.

FIABILIDADE
Disco rígido anti-choque
Funcionalidade Anti-choque com sensores de movimento e rolamentos anti-vibração 
para uma maior protecção de dados.

INESGOTÁVEL
Bateria de longa duração para o desempenho máximo
Três vezes mais vida útil da bateria do que as baterias tradicionais de íon-lítio e 
função de carga rápida, em apenas 90 minutos.

SEGURANÇA
Máxima privacidade
Com a ASUS Secure Delete todos os dados confidenciais podem ser apagados 
e destruídos para sempre.

POTÊNCIA  
Tecnologia Avançada
Características topo de gama com os mais recentes e mais potentes 
processadores Intel ® Core™, para uma performance à altura de todas as 
tarefas ou actividade.

PROTECÇÃO
Segurança a 360 graus
Funcionalidades de identificação, criptografia e segurança mediante Smart Cart, 
leitura de impressões digitais e TPM (Trusted Platform Module).

INVIOLÁVEL 
Tecnologia Anti-Theft da Intel ®
Em caso de roubo, pode bloquear remotamente o PC ao nível de hardware para 
impedir o acesso não autorizado.

Qualidade em toda a linha
Todos os portáteis ASUS são submetidos aos mais rigorosos 
testes para garantir a máxima qualidade. Os testes incluem 
provas de resistência aos choques, vibração, humidade e calor, 
assegurando a superioridade construtiva e qualitativa.

Os portáteis ASUS foram os primeiros no mundo a ser 
certificados com o TCO-99, cujos requisitos de certificação 
incluem a criação de contenção de emissões electromagnéticas, 
controle do consumo de energia das baterias, a avaliação do 
impacto ambiental e de características ergonómicas.

Segurança e desempenho 
Perfeito para os mais exigentes utilizadores profissionais que 
valori fiabilidade em qualquer situação, máximo conforto de 
utilização e os mais elevados níveis de segurança, os portáteis 
ASUS são extremamente versáteis e capazes de garantir o melhor 
desempenho.

A linha de portáteis empresariais inclui:                                   
ASUS Série B e Série P.



Portáteis
Versatilidade e Fiabilidade
Os Portáteis ASUS são projectados para quem precisa de uma 
ferramenta de trabalho com performance, fiabilidade e equipado 
com as mais recentes tecnologias para satisfazer todas as 
necessidades de computação, mobilidade e conectividade.

GARANTIA DE FIABILIDADE
Toda a linha de portáteis ASUS está coberta com 
2 anos de garantia global, válida para quer para 
trabalhos de reparação quer para troca de peças em 
qualquer lugar do mundo, protegendo o seu portátil na 
sua totalidade.
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Eee PC 
O parceiro para qualquer lugar
ASUS Eee PC™ é a ferramenta ideal para trabalhar e se conectar 
à rede, onde e sempre que necessário, graças às dimensões 
extremamente reduzidas, peso leve, múltiplas  funcionalidades 
e opções de ligação.



Design e conforto
Com um design elegante e original, o Eee PC garante sempre o máximo conforto e 
total liberdade de acção em qualquer condição de uso, pois é rico em funcionalidades 
e acessórios. Ecrã brilhante de 10 e 12 polegadas com retroiluminação LED, máxima 
ergonomia com touchpad multi-toque, mais desenvolvido nos modelos mais recentes, 
webcam embutida e uma grande alocação de portas e interfaces, incluindo USB 
3.0 para rápida transferência de dados. É possível escolher entre configurações 
que diferenciam por um lado as dimensões e leveza, e por outro a prestação e 
funcionalidades mais completas.

Serviços e Aplicações
O Eee PC está pronto para aceder aos muitos serviços de cloud computing já 
disponíveis através do portal de ASUS Access, permitindo desfrutar de aplicações 
simples e intuitivas, e serviços baseados na web, como o ASUS WebStorage, 500 GB 
de espaço livre na web como complemento à capacidade de armazenamento local, 
ou também o acesso rápido a um vasto conjunto de aplicações e serviços oferecidos 
através da rede.

Leve e rápido
Fácil de usar, de tamanho e peso reduzido, o Eee PC apresenta-se como o companheiro ideal para aqueles que estão constantemente 
em viagem ou em movimento. Comunicar nunca foi tão simples e imediato: as informações, documentos, e-mail, chat, mensagens 
instantâneas e todo o mundo da internet estão sempre acessíveis, graças às rápidas ligações sem fios.

Autonomia excepcional
A vocação natural para a mobilidade dos Eee PC é expressa numa autonomia 
de bateria extremamente prolongada. A tecnologia ASUS Super Hybrid Engine 
melhora a gestão do consumo de energia e do desempenho, maximizando a 
eficiência energética e optimizando a performance global do sistema.
Esta tecnologia é capaz de potenciar a utilização do Eee PC até doze horas 
consecutivas, proporcionando segurança e conforto para poder trabalhar um dia 
de trabalho completo, sem ter de ligar à corrente eléctrica.



Tecnologia avançada, design 
inteligente
Disponível em vários formatos e múltiplas configurações 
de hardware e plataformas de software, o EeeBox PC 
satisfaz as mais diversas exigências. Uma solução 
surpreendentemente completa, apesar do seu pequeno 
tamanho, e múltiplas soluções de conectiviade (USB, Serial 
ATA, VGA e HDMI) permite ao EeeBox PC oferecer 
performances consistentemente brilhantes, à altura de 
cada tarefa.

Versatilidade superior
EeeBox PC é extraordinariamente compacto: é tão 
pequeno quanto um romance e pesa apenas um quilo. O 
tamanho mínimo, e duplo suporte fornecido (para 
instalação de mesa ou através do suporte VESA), permite 
que se ajuste a qualquer lugar, até mesmo ocultar na parte 
traseira do monitor, deixando sua mesa ou área de 
trabalho totalmente livre. Flexível e versátil, é perfeito para 
todos os espaços reduzidos em que um desktop 
tradicional não tem lugar.

Preocupação Ambiental
Original no conceito, produzido com o máximo cuidado em 
cada detalhe, o EeeBox PC é extremamente silencioso 
(apenas 26 dB) e, consumindo uma média de cerca de 
25W de energia, pode reduzir o consumo de energia até 
70% em relação a um desktop tradicional: uma 
considerável redução de custos para qualquer empresa ou 
instituição. A preocupação ambiental do EeeBox PC nasce 
desde a sua concepção, mediante a selecção e utilização 
de materiais com menor impacto ambiental.

EeeBox PC 
Pequeno mas grande
Com um design compacto e elegante, o ASUS EeeBox PC 
é o desktop mais pequeno do mundo. É inovador, versátil e 
realmente surpreendente, graças às originais soluções para 
economizar espaço. É o desktop expresso na sua melhor 
forma.



Desktop PC 
A solução perfeita para cada 
situação
Pensados de raiz para serem o mais estáveis e versáteis possíveis, 
os desktops Asus são o garante de bom funcionamento, mesmo 
em situações de funcionamento em alto débito continuo, que só 
uma solução 100% ASUS pode dar.

O formato que acompanha a função
Ao contrário do que acontece com os desktops normais, os 
desktops ASUS têm um design e aspecto que acompanha 
directamente a função a que se destinam. Acabaram-se as 
caixas rectangulares debaixo das mesas, agora 
independentemente do fim a que se destina o PC de secretária 
seguramente vai ter um lugar de destaque na mesma.

O centro digital e multimédia
Pensados para ir mais além, os desktops ASUS, são uma 
referência em termos de dimensão, estabilidade, fiabilidade e 
desempenho. Quer se trate se um PC  de pequeno formato 
para produtividade, um centro multimédia para visualização e 
edição, ou uma máquina desenhada para jogos, no portfolio 
ASUS vai encontrar o desktop ideal.   



ASUS All-in-One PC  
A revolução no mundo dos 
desktops
Design moderno e minimalista mas requintado: o ASUS All-in-One 
PC é a solução tudo-em-um que revoluciona a forma de utilizar o 
computador.

Acessível a todos
ASUS All-in-One PC oferece consistentemente 
excelentes prestações e máxima versatilidade, 
características próprias da família “Eee”, inspirada 
em alguns conceitos simples: facilidade de uso, 
mesmo para aqueles que não estão familiariza-
dos com o PC; acesso rápido e fiável à Internet; 
tamanho e custo reduzido.



A evolução da espécie
O ASUS All-in-One PC é um verdadeiro 
PC, completo e compacto, pois tem todo 
o conteúdo de um desktop alojado no 
espaço normalmente ocupado por um 
monitor tradicional. As rápidas ligações sem 
fios permitem um acesso rápido e fiável 
à Internet. A webcam e microfone digital 
integrados permitem que utilize o All-in-
One PC para vídeo-conferência. Graças às 
tecnologias mais avançadas, o ASUS All-in-
One PC consome pouco, garantindo níveis 
de desempenho sempre brilhantes e mínimo 
ruído de funcionamento.

Tecnologia na ponta dos 
dedos
All-in-One PC oferece funcionalidades 
touch-screen: simplesmente tocando no 
ecrã com os dedos, pode escrever, navegar, 
enviar e-mails, organizar vídeo-conferências. 
Ao contrário dos modelos de single-touch, 
a nova geração permite o reconhecimento 
no ecrã em vários pontos simultaneamente 
(multi-touch), permitindo tanto girar, 
aumentar ou reduzir imagens e documentos, 
e navegar na internet com uma interface 
mais intuitiva e imediata.
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Versatilidade
a todo o campo
O All-in-One PC oferece 
todas as opções e o 
potencial da melhor 
tecnologia mas com 
um único detalhe: a 
desorganização. Completo 
e versátil, com o ecrã 
ultra-resistente, é assim 
apresentada como 
a solução ideal para 
quiosques multimédia, 
pontos de informação 
digital e postos digitais 
interactivos dentro das 
empresas, hospitais, 
escolas, universidades e 
museus.



Qualidade visual inigualável
A tecnologia exclusiva ASUS Splendid Video Intelligence optimiza a 
exibição de vários tipos de conteúdo - documentos, e-mail, páginas 
web, vídeos, gráficos, tabelas e folhas de cálculo - garantindo uma 
melhor qualidade visual, sem nunca fatigar a vista.

A ampla gama de monitores LCD ASUS, que variam 
de 17” [4:3] a 27” widescreen [16:9] Full HD, oferecem 
características técnicas de vanguarda que garantem 
uma visão perfeita e qualidade de imagem para a 
leitura perfeita e apreciação de qualquer tipo de 
conteúdo.

Elegância à primeira vista
Resultado do design refinado e das tecnologias mais 
inovadoras, os monitores LCD ASUS oferecem uma 
solução ideal para cada necessidade. Projectados 
para garantir o máximo conforto visual em todas as 
condições de utilização, são perfeitos para o 
mercado SOHO e profissional (CAD, 3D).

A perfeição do detalhe
Resolução até ao formato Full HD e tecnologia Trace 
Free, combinado com os painéis de tempo de 
resposta muito baixo, garantem a perfeita reprodução 
até do mais pequeno pormenor e imagens em 
movimento fluido, totalmente desprovido de 
quaisquer distorção. A alta taxa de contraste 
oferecida pela tecnologia ASCR (ASUS Smart 
Contrast Ratio) é uma garantia de imagem sempre 
focada, cor nítida e brilhante.

INOVAÇÃO NA NATUREZA
A oferta ASUS também inclui monitores LCD com 
tecnologia de retroiluminação LED, com a vantagem 
de reduzir o consumo de energia até 45% em relação 
a soluções comuns com a lâmpada tradicional. Tudo 
isto resulta numa redução significativa na emissão 
anual de dióxido de carbono: maior respeito pelo meio 
ambiente, mas também redução significativa nos custos 
operacionais.



Monitores LCD
A definição máxima
Os monitores LCD ASUS distinguem-se pela qualidade e 
avançada tecnologia. Design original, formas elegantes e capa-
zes de se integrar em qualquer ambiente em ergonomia total. 
Ultra-fino, LED, panorâmico, ajuste de altura: existe um Monitor 
ASUS para cada necessidade.



NETWORKING
Uma rede infinita de 
possibilidades
A versatilidade e a facilidade de configuração/utilização são os 
elementos comuns de uma família completa de soluções de 
rede que temos ao seu dispor.

ROUTER

ACCESS POINT

MODEM

POWER LINE

SWITCH

WIRELESS CARD

WIRELESS/BLUETOOTH DONGLE USB

Um Mundo de Conexões
ASUS utilizou toda sua experiência para criar uma linha completa 
de routers, modems ADSL e pontos de acesso de última geração, 
ideais para satisfazer todas as necessidades, desde escritórios 
domésticos até grandes e pequenos escritórios profissionais. 

De fácil instalação e configuração, as soluções de networking 
ASUS ofereçem uma conexão rápida, fiável e segura.





www.asus.pt


