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CONFIDENTIALCONFIDENTIAL

NOM C733

FORMAT Clamshell

OS Chrome OS

PANTALLA 11.6” HD Acer Comfy View

PROCESSADOR Intel® Celeron 4020

MEMÒRIA 32GB Emmc storage
4GB RAM DDR4

BATERIA Fins a 12 horas de bateria

CÀMERA Front HD webcam

CONECTIVITAT Wi-Fi 5 (802.11ac)               Bluetooth® 5.0

I /O PORTS

1x USB 3.2 Type-CTM (dades, pantalla, càrrega)
2x USB 3.2 port
HDMI port

CHROMEBOOK C733

11.6”

3:2

EDUCATION FEATURES

Specifications may vary depending on model and/or region. All models subject to availability.

291€
(IVA i llicencia Google inclòsa)



CONFIDENTIAL

L'Estàndard Militar (MIL-*STD 810H1)
certifica el xassís enfront dels els
impactes. El seu disseny reforçat
protegeix el dispositiu davant caigudes de
fins a 122cms i una pressió de fins a
60kg’s sobre la tapa superior.

El disseny de drenatge específic del teclat
protegeix els components interns davant
vessaments de líquids de fins a 330ml.

Millor Protecció

Ruggedized design
Military Standard certified
Spill resistant keyboard
Anchored keys
Antimicrobial solution

MIL-STD

1. Sand and Dust testing based on MIL-STD 810F.
2. All antimicrobial solutions, including Antimicrobial Corning® Gorilla® Glass, do not protect or provide users any direct or implied health 
benefits.
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Extensió de Garanties
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DESCRIPCIÓ PVP Iva Inclós

2 anys de Garantia de fàbrica + 2 any per Danys Accidentals 59 €

3 anys de Garantia de fàbrica + 3 any per Danys Accidentals 79 €

4 anys de Garantia de fàbrica + 4 any per Danys Accidentals 99 €

Garantia de fàbrica: cobreix tots els desperfectes derivats de la fabricació del dispositiu, no accidentals o provocats,
ni robatoris, incendis, etc.

DANYS ACCIDENTALS: es el dany produït al producte per un esdeveniment imprevisible, repintí, involuntari i fortuït
que impedeixi el funcionament normal del bé assegurat o sigui perillós per al seu us.

SENSE FRANQUICIA: limitat a 1 sinistre a l’any.
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Reserva i pagament



Acer for Education

La reserva es farà mitjançant la web:

https://educat.fdos.net
Totes les famílies s’han de registrar per la 
comanda del
dispositiu.

Es posa a disposició del centre un codi únic.

Instruccions de registre penjats a la web

En el moment de la compra del dispositiu, 
s’oferiran les
extensions de garantia i accessoris tals com 
fundes,
ratolins sense fils, auriculars i pendrives.

Es podrà escollir la forma de pagament: VISA, TRANSF ERENCIA,
o FINANÇAMENT.

Reserva i pagament



Un cop tramitada la comanda:

Data límit per fer el pagament: 15 d’agost de 2020

El lliurament dels equips:

¨ Directament al centre
A les famílies
Recollida a la nostres oficines

Juntament amb l’equip, rebreu la factura personalit zada per cada família

Rebran un correu:

Pagament amb VISA:
De la confirmació comanda

Pagament per transferència:
Instruccions de pagament amb un codi pel banc (modalitat de 
transferència). S’ha de posar a tot arreu a l’hora de fer la 
transferència, el codi que s’adjunta en el correu. On posa 
referència, comentari, objecte, etc...

Pagament per financiació:
Estat de la operació



Serveis



Ecosystem

Protegint el teu futur

Servei Postvenda

- Creació de imatge personalitzada del sistema.

- Com a Servei Tècnic Oficial Acer oferim el servei directe amb el 
fabricant.

- Línia de reparació exclusiva per educació

- Tramitació gratuïta de la gestió de la garantia (Intranet). Disposeu d’un
portal on donar d’alta avaries i fer el seguiment de les incidències.

- Recollida i entrega al centre



ACER CONFIDENTIAL

/FdosSoftwareBcn

/fdossoftware

/fdossoftware

#CapAlumneEsQuedaSenseDispositiu

Gràcie
s


