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Processador Intel® Celeron® processor IQN5100
Capacitat RAM: 4 GB - Disc dur: 32 GB

Pantalla 11.6" display with IPS (In-Plane Switching) technology, HD 1366 x 768
resolution, high-brightness Acer CineCrystalTM 

Imatge i àudio Càmara HD: 1280x1024 resolució. 720p HD audio/video recording
Gràfics: Intel® UHD Graphics
Two built-in stereo speakers

Connexions ●Wifi: Intel® Wireless Wi-Fi 6 AX201 802.11a/b/g/n/acR2+ax wireless LAN
●Bluetooth® 5.1

Especificacions ●1.3kg
●2xUSB Type-A 2.0, 2xUSB Type-C 

Actualitzacions Juny 2029

Chromebook C734

309,98€
11,6”

PVP, IVA inclòs

Pla Estàndard requereix una franquícia de 30€ per danys accidentals i una reparació per any.
Pla Priority 0€ de franquícia per danys accidentals i una reparació per any

ESTANDAR

Pla 3 anys: Recollida i Entrega (3Y ITW) + Danys Accidentals 61€

Pla 4 anys: Recollida i Entrega (4Y ITW) + Danys Accidentals 81€

EXTENSIONS DE GARANTIA

     PRIORITY

Pla 3 anys: Recollida i Entrega (3Y ITW) + Danys Accidentals 81€

Pla 4 anys: Recollida i Entrega (4Y ITW) + Danys Accidentals 109€

PVP, IVA inclòs

IES SES ESTACIONS

CHROMEBOOK

Informació general

Reunió informativa
24 de maig:

- de 18 a 19h
- de 19 a 20h

Compra de famílies
1r període: Del 24 de maig al 14 d’agost.
2n període: De l’1 al 20 de setembre.

www.iconoedu.com
Codi: 07007838

C/del Parc 41, local 3. Palma
Telf. 971 377 457

Entrega compres
1r període: 8 de setembre de 8,30 a 14h
2n període: pendent data (octubre)

Lloc de recollida: en el centre

Servei Atenció Tècnica

www.iconosat.com
Registrar-se com a “particular” indicant punt 
de recollida i entrega el centre escolar.

No oblidis sol·licitar el teu equip de cortesia.

El preu inclou la llicència de Google

http://www.iconoedu.com
http://www.iconosat.com
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Accés a la botiga online

Accediu a https://www.iconoedu.com

Introduïu el Codi 07007838 i feu clic a “ENTRAR”

Selecció de productes

La botiga conté els productes específics que oferta el vostre centre 
escolar. 

Hi podeu trobar productes d’elecció obligada com:
- Dispositius + cànon digital
- Llicència de Google for Education

Productes i serveis opcionals com:
- Plans d’ampliació de garantia
- Accessoris: fundes, mouse, auriculars, …

Seleccioneu els necessaris fent clic a “COMPRAR”. Veureu que es van 
sumant els productes a la cistella de compra.

Finança la teva compra de 6 a 24 mesos sense interessos.

Emplena el formulari que rebràs en el correu després de finalitzar la 
compra online.
Envia a icono@icono.cat la documentació necessària:

● DNI/NIE
● Justificant de núm. compte bancari (rebut domiciliat o certificat 

de titularitat de compte)
● Justificant d’ingressos (darrera nòmina/renta/pensió)

Cistella i dades personals

Confirmeu que el nombre d’unitats de cada producte seleccionat és 
correcte.

Feu clic a “DADES PERSONALS”.

Dades personals, pagament segur i confirmació
Podeu pagar mitjançant: 
 

Recordeu: en funció del contracte que 
tingueu amb la vostra entitat bancària, 
podeu fraccionar els pagaments 
realitzats amb targeta. 

Transferència única o partida (50% de 
l'import al moment, l'altre 50% abans que 
acabi el termini de compra)

L’entrega de comandes es realitzarà al centre. El dia de 
lliurament dels equips el comunicarà el centre a les famílies. 

Rebreu un correu de confirmació de compra. 

i Les compres realitzades en el període d’obertura 
de botigues,  estaran exemptes de ports.

Com fer la compra online   

https://www.iconoedu.com/ca/acces-centres
mailto:icono@icono.cat

