
 

 

 

 

 

Benvolgudes famílies, 

Un altre any ens adrecem a vosaltres per informar-vos que podeu comprar 

l’ordinador/portàtil amb les característiques que demana l’institut, a la nostra 

botiga.  

Per tal de facilitar la compra, es pot fer en diversos pagaments (sense interessos) 

fins al setembre. Només es lliuraran els ordinadors un cop se n’hagi pagat la 

totalitat. Per poder garantir la compra abans de començar l’institut, caldria 

reservar-lo abans del 30 de juny de 2019 fent una paga i senyal de 50€.  

Per més informació o aclariment, no dubteu en posar-vos en contacte amb 

nosaltres per les següents vies: 

 Telèfon: 972 86 43 63 

  650 270 602 

 Correu electrònic: cancolls@cancolls.es 

 Presencialment a la botiga 

 

 

 

 

 

 

Hostalric,  12 març de 2019 

https://cancolls.es 



 

 

 

 

 
Les mateixes característiques que l'any passat 

 més les actualitzacions d'aquest any 

 OFERTA 

 PORTÀTIL 

Model 2019: ACER TMB118-M-NX.VHPEB.005* 

Preu: 350 €  IVA inclòs  

+ garantia amb ruptura de pantalla i averies durant 2 anys 

 

(També inclòs el Servei Gratuït de Préstec d’Equips per tal que en casos de reparacions 

prolongades, l’alumne no es quedi sense ordinador i pugui seguir els estudis amb 

normalitat) 

*Característiques de l’orinador: 

 Processador Intel® Celeron Quad Core N4100 1.10 / 2.4Ghz – 4 nuclis – 4 Mb cache 

 Targeta Gràfica Intel® UHD Graphics 600 
 Memòria RAM: 4 Gb 
 Disc Dur 128GB SSD 2.5” 
 Pantalla 11.6” HD LED backlit LCD 1366 x 768 
 Web Cam i àudio: Acer Crystal Eye HD webcam 1280 x720 + dos altaveus estèreo 
 Wireless 802.11ac WIFI LAN + Bluetooth® 4.0 
 Connexions HDMI + Ethernet 1 Ghz + 1 USB 2.0 + 1 USB 3.0 + SD card reader 
 Bateria 4-celdas Li-Po duració 13 hores 
 Dimensions i pes 291(W) x 211 (D) x 22.3 (H) mm 1,52 Kg 
 Sistema operatiu Windows 10 Pro EDU 64-bit   

 

L’oferta no inclou: el ratolí, funda per l’ordinador i llapis de memòria 

Email: cancolls@gmail.com 
 



 


