Acer Chromebook R721T

Europa mailan hezkuntzarako
Chromebooken salmentan 1.
fabrikatzailea.
Hezkuntzan Google-eko 1.
kolaboratzailea 2016 tik 2019
urtera.

Bezeroen arreta zerbitzu onena.

Características de producto
Ikas-geletako joan-etorriei aurre
egiteko prestatutako teklatua
Inkrustatutuako teklek ikasleek berauek hautsi edo erauztea
eragozten dute. Ezaugarri horrek IKTen mantentze-lana murrizten
du eta gailuaren etengabeko erabilera bermatzen du.

Lau modutan jartzeko aukera
Lau modutan jartzeko aukera, zure beharretara egokitzen den moduan ahalbideratzen du.
360º ko banda bikoitzaren diseinuak, ukipen-pantailaren esperientzia hobetu eta oszilazioz
gabea eskaintzen du.

●

● Ordenagailua eramangarriaren aukera: Egun guztian lan
egin eta sorrarazteko aukera ematen du, honi teklatu eta sagua
konektatuz.
● Eramangarria: egun gehienean ekoizteko eta lan egiteko
aukera ematen dizu. Teklatu edo sagu bat konektatzeko
aproposa.
● Zabaldua: pantaila gerturatzeko eta edukia besteekin
erraz partekatzeko aukera ematen dizu.
● V alderantzizkoa: modurik onena gailua espazio txikietan
erabili behar baduzu.
Tableta: horrela bihurtzeak ukimen-bertsioa ahalik eta gehien ustiatzea errazten dizu.

Iraunarazteko egina
Acerren R752TN modeloak oso diseinu sendoa du. Erresistentzia
proba zorrotzak egin dizkiote MIL-STD 810G (Estatu Batuetako
estandar militarra) ziurtagiri zorrotza betetzeko, horrela fidagarritasuna
eta muturreko iraupena bermatuz.
●

●

Teklatuak drainatze sistema bikaina du, atzealdean dauden bi
zulo karratuei esker, 330 ml arteko isuriak drainatzea
ahalbidetzen dute.
Estalkiaren barruko erle-habiaren egiturak, 60 kg-rainoko
presioak eragindako kalteetatik indartu eta babestu egiten du
gailua.
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●

Teklatua inguratzen duen gomazko paratxokeak eta txasisaren barruko izkinako
babesak gailuaren 122 cm-ko altuerarainoko erorketak jasateko iraunkortasun
handiagoa ematen dute. Ez kezkatu horrek istripuz eragindako kalteaz eskola-giroen
barruko edo kanpoko proiektuetan lan egiten duzun bitartean.

IPS Pantaila ikusmena zaintzeko
Islak eta argi urdinaren iragazkia leuntzeko diseinatuta dago, kolorea edo
distira sakrifikatu gabe, eta, horrela, lanaldi luzeek eragindako begietako
tentsioa eta nekea murriztuz. Gainera, 180º-ko ikus-angelua izatea
ahalbidetzen du teknologia honek.

10 ordutik gorako bateria
Ikastetxeko eginkizunak bermatzen ditu, egun osoz ikasi eta ikasgelatik
kanpo elkarlanean aritzeko aukera ematen du.10 ordu
baino
gehiagoko bateriak askatasun nahikoa bermatzen du lanaldi oso bati
aurre egiteko.

USB-C 3.1
Acer Chromebook R721TNk USB 3.1 tipo-C gen 1 du, datuen transferentzian abiadura
handia, karga ultra azkarra eta bereizmen handia ematen duena. Hori guztia portu
bakarrean.
●
●
●

Datuak: USB 3.1. generako datuen transferentzia-abiadura
USB 2.0 baten errendimendua baino 10 aldiz 5 Gb/s.
Karga: gailuak bateria kargatzeko ataza gauzatzeko
konektorea du.
Pantaila bistaratzea: kable egokitzailearen bidez (gehigarria),
pantailaren irudia bikoiztu ahal zaio kanpoko monitore bati.
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Ezaugarri teknikoak

Sistema Eragilea
Pantaila
Prozesadorea
RAM Memoria
Biltegiratzea
Audio
Kamera
Konektagarritasuna

Chrome OS
11.6” HD 1366 x 768, IPS, 16:9
ukimen-anitza 10 puntuko pantaila
AMD A, A4-9120C
1.6 GHz - 1MB
4 GB LPDDR4
eMMC 32 GB
Estereo bozgorailuak eta mikrofono erantsia
HD 1280 x 720 erresoluzioa
Wifi 802.11a/b/g/n/ac 2x2 MU-MIMO
Bluetooth 4.1

Sarrera-irteerak

2x USB 3.1 type C
2x USB 3.0
MicroSD txartel irakurlea

Bateria

3 zelda, 48 Wh - 10 ordu

Sistema Eragilea

296 x 206 x 23.5 mm
1,50 Kg
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Aurrekontua
ACER CHROMEBOOK R721T
AMD A - Series A4-9120C - RAM 4 GB - 32 GB

236€

AUKERAK
Google For Education lizentzia, kontsolaren kudeaketarako

23 €

%21 BEZ eta 3,15€ko kanon digitala barneratu gabe

Berme zerbitzua
Ustekabe eta gastu gehigarriak edikin itzazu, zure gailuak hausturez, kolpez eta istripuez
babestuz, zure hezkuntza-proiektuan zehar Xenon-ek duen zerbitzu tekniko ofiziala erabiliz.

ZABALKUNTZA TASAK
3 urteko luzapena - Normala

19 €

4 urteko luzapena - Normala

29 €

3 urteko luzapena haustura eta kolpeekin - Advantage

39 €

4 urteko luzapena haustura eta kolpeekin - Advantage

50 €

5 urteko luzapena haustura eta kolpeekin - Advantage

75 €
%21 BEZ barneratu gabe
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Bermea zabaltzea
Bermenaren zabalkuntzak hau barne-biltzen du:
Acer Advantage programaren onurak:
1. Zure Acer produktuarentzat lehentasunezko konponketa zerbitzua.
2. Telefono, fax edo on-line bidezko arreta zerbitzua izateko aukera duzu bermeak irauten
duen bitartean, honek gasturik suposatu gabe, telefono deiaren gastuak izan ezik.
3. Garraio

3/4/5

urteetan

Carry-In:

Zerbitzu

honek

kalitate

handiko

sorospena

proportzionatzen du, Acer-en Konponketa Zentruetan eta gure zentruetarako/zentruetatik
irteten den garraioa ere sartzen da.
4. 3/4/5 urteetan International Travellers Warranty: Babes internazionala zure ordenagailu
eramangarri/tablet/notebooketan.
5. 3/4/5 urteeetan Ahalabeharrezko Kalteen gaineko estaldura*.
*Ahalabeharrezko Kalteak: Aurretik jakin ezin diren gertaerak, bat batekoak, nahi gabekoak,
ustekabekoak, kanpoko arrazoiengatik gailuari eragindako kalteak konponduko dira,
baldin eta honek, ohiko erabilpena eragin/eragozten badu edo gailuaren erabilpena
arriskutsua bada.
Ahalabeharrezko kalteak pantailaren likidozko kristalean eragiten duen ustezko kasuan,
frankiziaren eskutik egingo da 30,00€ (BEZ barne) zenbatekoan edo hausturaren baliozko
zerga (edo konponketa gauzatzen den herrialdean duten dibisaren baliokidea den
kantitatea)
Bigarren hausturatik aurrera, pantailaren likidozko kristalaren hausturaren kasuan, berau
frankiziaren eskutik egingo da 60,00€ (BEZ barne) zenbatekoan edo lehen edo/eta
bigarren hausturaren baliozko zerga (edo konponketa gauzatzen den herrialdean duten
dibisaren baliokidea den kantitatea). Gure konpontzaileak produktua gordetzeko aukera
du, zuk frankizia ordaindu bitartean.

Baztertzeak:
Ez du polizak ostentzen:
1.

Periferiko, ataka erreplikatzaileak, kanpo modemak, jokuetako gailuak, bigarren
monitoreak, erakusle optikoak edo/eta kanpo teklatuak, karkasa, osagarriak diren
zatiak edo kontsumigarriak. Barne biltzen dituen baina aldi berean mugatu, lanpara,
proiektoreen lanparak, inprimatzaileak, inprimatzaileetako kartutxoak, inprimatzeko edo
argazkitarako papera, memoria disketeak, memoria gailuak, poltsak, arkatzak,
bozgorailuak eta beste edozein zati edo produktuaren kanpoko osagarriak, jasandako
alabeharrezko kalteak.
2. Bateria: Bateria, gailuaren edo bateriaren bermenaren baldintzei lotua dago.
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*Bateria: 2 urteko gailuaren Berme Mugatuak
Berme barruko matxuratzat hartuko da, jarraian dauden autonomia
parametroak betetzen baditu:
Lehen urtean %25eko gaitasuna galera badu
Bigarren urtean %50a baino gehiagoko gaitasuna galera badu
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Aurre instalatutako programak, gailuarekin erosiak edo bertan instalatuak sortutako
akats (birus infekzioa sortu ditzaken kalte mota guztiak barnebilduz) edo kalterik
baztertzen ditu. Mugarik gabe, baztertzen ditu Neurrira egindako integrazioen
osagarriak. Periferikoez banatzen den programarik ez du barnebiltzen poliza honek.
Kanpo kalteak, edo akatsak, edo produktuari eragiten ez dioten kalte edo ondorioak;
adierazteko eta besteez ez du baztertzen, produktuaren erabilera gaitasuna mugatzen
duten arraspatuak eta mailatuak.
Erabilpenaren eta higaduraren ondorioz sortutako gailu kalteak.
Gailua gure pertsonaletik kanpo dagoen jendeak edo izendatu ez den batek konpotzen
badu. Edozein konponketa edo konponketa saiakera izendatu gabeko pertsona batek
egikaritzen badu, akordio hau bertan behera geratzen da. Ez da diru-itzulketarik egingo
zuk edo beste baimenik gabeko pertsonak gailuari gauzatutako konponketengatik.
Gailua galtzea.
Gailuaren lapurreta.
Suak sortutako kalteak, kanpo edo barne iturburua izanik.
Mantengu ezegoki, garraio oker, arduragabekeriagatik, edo fabrikazioa akatsei egotzi
ezin zaizkion beste ekintza oro.
Gure tekniko edo pertsonalak, edo Acer-eko baimendutako pertsonek
nahita
gauzatutako kalteen ebidentziarik balute, ez gaude gailua konpondu edo ordezkatzeko
derrigortuak.
Terrorismoak edo guda ekintzek sortutako kalteak.
Gailuan gorderik dauden datuen edo softwarearen berreskuraketa edo transferentzia.
Zu zara gailuan dauden datu hauen ardudadun bakarra. Guk ezin dugu berau
berreskuratzeko zerbitzurik eman, zerbitzu poliza hau oinarri hartuta. Hala ere, zure
Disko Gogorraren aldaketa beharrezkoa bada, gailuan aurrez zenituen aplikazio eta
Sistema Eragilearen software instalatuko zaizu gasturik gabe.
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