
 

Chromebook 

Un Chromebook és un ordinador portàtil que funciona amb el sistema operatiu Chrome OS de                   

Google. Aquest sistema operatiu està dissenyat específicament per treballar sempre des d’Internet.            

De fet, és una extensió del navegador Chrome, que és el centre del sistema, i es caracteritza per la                   

simplicitat d’ús i està orientat a la col·laboració. 

Característiques principals 

Més accions i menys esperes 

Els dispositius Chrome s’inicien en vuit segons i s’activen de manera instantània, eliminant el temps               

d’espera a classe. A més, permeten carregar pàgines web i aplicacions a gran velocitat. 

Connectat des de qualsevol lloc 

Els Chromebook es connecten ràpidament a la xarxa Wi-Fi del teu centre educatiu en iniciar-se. La                

bateria dura tot el dia, per la qual cosa pots seguir treballant després de classe o a casa. 

Sense necessitat de software antivirus 

Els dispositius Chrome inclouen una tecnologia de defensa en profunditat que ofereix diversos nivells              

de protecció contra el programari malintencionat i els atacs contra la seguretat. I, com els arxius                

s’emmagatzemen en el núvol, no t’has de preocupar de perdre les teves tasques. 

Els dispositius Chrome són cada vegada millors 

Els dispositius Chrome s’actualitzen automàticament en engegar-se, per la qual cosa sempre tindràs             

l’última versió del sistema operatiu Chrome sense haver de fer res. No cal instal·lar actualitzacions o                

aplicacions que triguen molt de temps, ni tornar a crear imatges de disc. 

Eines educatives en el navegador 

Els dispositius Chrome poden accedir sense problemes al conjunt d’aplicacions gratuïtes Google            

Apps for Education, que inclou eines de productivitat i col·laboració, així com a les aplicacions               

disponibles en Chrome Web Store i al contingut de tot el Web. No cal comprar ni instal·lar programari                  

complex ni preocupar-se per on guardar cap CD. 

Tal com ho vas deixar 

En utilitzar un dispositiu Chrome, el correu electrònic, les tasques i els projectes de grup               

s’emmagatzemen de manera segura en el núvol perquè puguis accedir a la informació estiguis on               

estiguis. Per tant, no has de preocupar-te si un estudiant oblida el seu dispositiu Chrome al centre, ja                  

que pot iniciar sessió en un altre ordinador per seguir treballant. 
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Acer Chromebook C733 

Per a educació 

Disseny robust ideal per a l’ús educatiu 

 

Beneficis específics per a l’educació 

❖ Superfície amb textura antilliscant que ajuda a evitar caigudes si els              

alumnes no subjecten correctament els seus dispositius. 

❖ Els professors i els estudiants poden treballar tot el dia sense el cable             

d’alimentació: fins a 12 hores de durada de la bateria. 

❖ La pantalla antireflectora ajuda a prevenir la fatiga visual i facilita la visió en espais amb                        

llum fluorescent o natural. 

❖ El teclat resistent a l’aigua i la resistència a caigudes protegeixen el dispositiu contra el                       

desgast diari. 

❖ El pes de poc més d’1 kg permet un fàcil transport de l’equip i un emmagatzematge                       

compacte.  
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Assegurança Edelvives  

per a dispositius informàtics 

Vols assegurar el teu dispositiu? Confia en la millor assegurança; ràpida, fiable i 

adaptada a l’àmbit educatiu. 

❖ Reparació de tot tipus d’avaria, incloent la reposició de peces, sempre que hagi tingut lloc                             

per causa accidental: caigudes, cops, vessaments de líquids, sobretensió, temperatures                   

extremes. 

❖ Substitució per un altre dispositiu en el cas d’avaria  

no reparable. 

❖ Servei de dispositiu de substitució inclòs. 

❖ Edelvives gestionarà directament les incidències  

del teu centre educatiu. 

❖ L’app +EDELVIVES et permet informar de les incidències  

i rebre’n les respostes per part del nostre servei tècnic. 

 

 

 
ASSEGURANÇA EDELVIVES 

PRÈMIUM 

No s’hi inclou franquícia 

Assegurança a 1 any  25,00 € 

Assegurança a 2 anys  55,00 € 

Assegurança a 3 anys  75,00 € 

Assegurança a 4 anys  95,00 € 
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Condicions de reserva i pagament 

❖ Per fer la reserva i el pagament de la vostra comanda, heu d’entrar al següent enllaç                

institutsantpol.baula.com i introduir aquest codi: 

Alumnes nous:  20852DIS9120A  

Antics alumnes: 20852DIS9120B 

❖ El preu del dispositiu és de 270,38 € (nous alumnes) i 242,55 € (antics alumnes) , IVA inclòs. El                          

desglòs del preu és el següent: 
❖ Chromebook (195 € + IVA = 235,95 €) 
❖ Canon digital (5,45 € + IVA = 6,59 €) 
❖ GSuite for Education entorn de treball col·laboratiu Google - MDM (23 € + IVA = 27,83 €).                 

Només ho paguen els alumnes nous.  
❖ Servei de gestió de garantia bàsica durant els primers 2 anys (Recollida de 

chromebook a l'institut, reparació, seguiment de la incidència i retorn a l'institut). 

❖ L’adquisició de l’assegurança és opcional. 

❖ Oferim les facilitats de pagament següents:  

1. Fer el pagament per mitjà d’1 quota, mitjançant targeta bancària o Paypal, en el moment de                 

fer la reserva del dispositiu. 

2. Fer el pagament en 3 quotes, mitjançant targeta, sense interessos (3€ per servei de gestions): 

- 1a quota: 40 % en fer la reserva. 

- 2a quota: 30 % l’1 d’octubre. 

- 3a quota: 30 % l’1 de desembre. 

 

❖ Data límit per fer la reserva: 15 de juliol. 

❖ El lliurament dels equips es farà a l’Institut al setembre. 
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Especificacions tècniques 

Dimensions  ● Amplada: 302 mm /11,9 ” 

● Altura: 21.3 mm / 0.84 ” 

● Profunditat: 208.3 mm / 8.2 “ 

● Pes: 1.25 kg 

Processador  ● Intel N4000 

● Velocitat del processador: 1.1 GHz 

● Dual-core 

 

Pantalla  ● Mida: 11.6 ” 

● Resolució: 1366 x 768 HD LED 

● Format: 16:9. Antireflectora 

Memòria  ● Memòria RAM. 4 GB 

● Tecnologia de memòria: LPDDR4 

Emmagatzematge  ● Capacitat d’emmagatzematge: 32 GB 

● Lector de targetes: Micro SD 

Vídeo  ● Gràfics Intel HD500 

Àudio  ● Altaveu estèreo UHD Graphics 600 

Càmera  ● Càmera web HD 

Connexió a Internet  ● IEEE 802.11a/b/g/n/ac 

Ports  ● 4 x USB-C 

● 1 x Micro SD 
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● 1 x Combo àudio   jack 

Sistema operatiu  ● Chrome OS 

Bateria  ● Fins a 12 hores d’autonomia 
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