Notebook Acer ChromeBook
Criado com material extremamente robusto e
especialmente pensado para o uso nas escolas, o modelo
traz segurança, inovação e design 100% focados na
usabilidade em prol do aprendizado.
O suporte largo da dobradiça reforçada permite que os
alunos segurem o aparelho pela tela sem danificá-la. Já a
abertura de 180° facilita o compartilhamento de conteúdo
durante as aulas.

www.bztech.com.br

LINHA
CHROMEBOOK
ACER

PRINCIPAL PARCEIRA GOOGLE,
COM PORTFÓLIO
COMPLETO DE SOLUÇÕES
E LIDERANÇA NO MERCADO
AMERICANO,
AGORA NO BRASIL

Trabalhamos de olho no futuro,
desde nossa fundação em 1976,
oferecendo soluções integradas,
fáceis de usar e que nossos clientes
possam conﬁar. A entrega de uma
experiência mais completa, com
hardware, software e serviços
adequados, são fundamentais
para este novo mundo de
possibilidades, novos
consumidores e novos negócios.

Pioneira em Chromebooks e líder
mundial em diversos segmentos, com
nossos dispositivos para ambientes
com Google Enterprise e Google For
Education, temos hoje o mais completo
portfólio para o mercado corporativo e
educacional.

Não importa a expectativa de design,
tamanho ou produtividade para seu projeto.

TEMOS UM
CHROMEBOOK ACER
PERFEITO
PARA VOCÊ.

Chromebook Spin 11
Um Chromebook™ conversível
versível
• Dobre o Chromebook Spin 11 e use
se a tela para ver
o que você está gravando na webcam
cam de 5 MP,
com ângulo de visualização de 88°;
8°;
• Teste de resistência a nível militar;
r;
• Tela antimicróbica
Corning® Gorilla® Glass;
• Dobradiça com abertura 360º.

R751T

Processador Intel® Celeron® Dual Core ou Quad Core
com até 8 GB de memória RAM
e até 64 GB e MMC de armazenamento.

Chromebook 13
Estiloso e resistente design em alumínio

CB713-1W

• Chassii 100% em alumínio;
• Processador Intel 8ª geração;
• Tela 13,5" com resolução QHD (2256 x 1504);
• Touchpad em vidro com Corning® Gorilla® Glass;
• Teclas curvas para mais conforto;
• Até 10 horas de autonomia, com uso de bateria;
• Duas portas 3.1 USB tipo C.

Processador Intel®

Celeron® ou Pentium® ou Core i3™ ou Core i5™ ou Core i7™

com até 16 GB de memória RAM
e até 64 GB e MMC de armazenamento.

Chromebook 14
Absolutamente fantástico. 100% metálico

CB3-431

• Chassi 100% em alumínio;
• Até 12 horas de bateria;
• Ultraﬁno com 16.95 mm de espessura;
• Resfriamento cool-running.

Processador Intel® Celeron® Dual core
com 4 GB de memória RAM
e até 64 GB e MMC de armazenamento.

Chromebook 514
Elegante e robusto ao mesmo tempo

CB514-1HT

• Chassi em alumínio;
• Tela 14" com resolução Full HD (1980 x 1020) IPS;
• Touchpad em vidro com Corning® Gorilla® Glass;
• Teclado retroiluminado;
• Até 12 horas de autonomia, com uso de bateria;
• Duas portas USB 3.1 tipo C;
• Webcam com HDR.

Chromebook Tab10
Realidade
ealidade aumentada em um tablet

D651N

• Duas portas USB 3.1 tipo C;
• Bateria de até 9 horas de duração;
• Escreva
screva e desenhe naturalmente e com
precisão com a Caneta Acer (tecnologia Wacom);
• Google Expeditions AR2;
• Tela 9.7" resolução QXGA de 2048x1536.

Processador ARM Cortex Dual-core e Quad-core
com até 4GB de memória RAM
e 32GB e MMC de armazenamento.

Chromebook Spin 11
Um Chromebook™, inúmeras opções

• Chassi em alumínio
alum
texturizado;
• Tela sensível ao toque;
• Conversível com dobradiça 360°;
• Fino com 19,2 mm
m de espessura;
apenas 1,25 Kg;
• Leve com apena
• Resistente a que
quedas de até 60 cm;
• Áudio automati
automaticamente reversível;
CB5-132T-C5MD

Processador Intel® Celeron®
com 4GB de memória RAM
e 32GB e MMC de armazenamento.

HDR.
• Webcam HDR

Chromebook Spin 13
Um Chromebook™ com uma potência de processamento avançada

CP713-1WN

• Chassi 100% em alumínio;

• Processador Intel 8ª geração;

• Tela 13,5 " com resolução QHD (2256 x 1504),
sensível ao toque com Corning® Gorilla® Glass;

• Até 10 horas de autonomia, com uso de bateria;

• Escreva e desenhe naturalmente e com
precisão com a Caneta Acer (tecnologia Wacom);
• Conversível com dobradiça 360°;

Processador Intel®

Celeron® ou Pentium® ou Core i3™ ou Core i5™ ou Core i7™

com até 16 GB de memória RAM
e até 128GB e MMC de armazenamento.

• Teclado retroiluminado;
• Touchpad com Corning® Gorilla® Glass;
• Duas portas USB 3.1 tipo C.

Chromebook 11 N7
Robusto e reforçado. Líder mundial perfeito para ser compartilhável

C731-C9DA

• Resistência à queda de até 122 cm;
• Design único no teclado e touchpad para escoamento de até 330 ml de água;
• Resiste a até 60 Kg de pressão na tampa, devido a sua estrutura interna de favo de mel;
• Certiﬁcação militar de resistência e durabilidade MIL-STD 810G;
• Autonomia da bateria de até 12 horas * (depende das condições de uso);
• Dobradiça para abertura de 180°.

Processador Intel® Celeron® Dual core
com 4 GB de memória RAM
e 32 GB e MMC de armazenamento.

Acer Chromebox
Fácil, rápido, seguro e o melhor: gerenciável

• Processador Intel até 8ª geração;
• Dois monitores simultâneos (HDMI e USB tipo C);
• Ideal para videoconferências;
• Reproduza conteúdos em vídeo até 4K para Digital Signage;
• Suporte para furação VESA e para apoio em mesa;
• 6 portas USB, sendo 1 porta USB tipo C com saída para vídeo;
• Wi-Fi 802.11ac 2X2.

CXI3

Processador Intel®

Celeron® ou Core i3™ ou Core i5™ ou Core i7™

com até 8 GB de memória RAM
e até 64 GB e MMC de armazenamento.

ENCONTRE O CHROMEBOOK ACER
PERFEITO PARA VOCÊ.

educação.brasil@acer.com |

