Acer ChromebookTM C7

C733-C607
Acer Chromebook™







Intel® Celeron® N4020
Teclado com teclas ancoradas mecanicamente
Touchpad resistente à umidade
Até 12 horas de autonomia de bateria
Google Play/ Google Play Store
Painel IPS
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Vistas do Produto

Operacional1

Sistema
CPU e chipset1

Memória1, 2,

3

Tela 4

Gráficos1
Áudio

Armazenamento5
Webcam1

Wireless e Rede1

Segurança
Dimensão e Peso6, 7
Opções de Cor
Alimentação e Bateria 8
Teclas e controle

Certificações

Garantia
EAN
UPC
Cor
NCM
P/N
Qualidada do Produto
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Webcam
Microfones
Tela 11.6" LCD
Indicador de bateria
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Porta USB Type-C ™
Porta USB 3.1 Gen 1
Slot para cartão Micro SD ™
Entrada para Headset

Chrome OS
Intel® Celeron® N4020
Quad core
Frequência: 1.10 GHz até 2.80GHz
Chipset: Não aplicável
4GB (1x4Soldada) RAM
2400MHz
LPDDR4
SDRAM
11.6" HD LED TFT
Resolução: (1366 x 768)
Painel: IPS (In-Plane Switching)
Frame rate: 60 Hz
Tempo de resposta: 25~27ms
Brilho: 250nits
Color Gamut (NTSC): 50%
Taxa de contraste: 700:1
Proporção: 16:9
Acer ComfyView™
Mercury free
Gráficos UHD Intel® 600 com memória compartilhada com a memória RAM
High-definition suporte para áudio
Dois autofalantes estéreos
Microfones embutido
Alto falante 1,5W
eMMC 32 GB HDD
Leitor de cartão micro SD
Camera HD com:
- Resolução (1280 x 720)
- Gravação de áudio e vídeo 720p HD
- High dynamic range imaging (HDR)
- Angulo de visão de até 88 Graus
- Android Runtime for Chrome (ARC++)
WLAN
 802.11a/b/g/n/ac wireless LAN
 Dual Band (2.4 GHz à 5Hz)
 2x2 MU-MIMO
 Bluetooth® 5.0
Trusted Platform Module (TPM) solução para Chromebook
Trava Kensington
Dimensão: 302 (L) x 209 (P) x 21.3 (A) mm
Peso: 1.26 kg
Preto.
Fonte de alimentação: Adaptador Google PD AC USB Type-C 45 W Bivolt (110-240V)
Bateria: Bateria de 3 células (Li-ion) - 45 Wh 3920 mAh 11.4 V
Bateria com duração de até 12 horas (Depende das condições de uso)
Teclado:
Português do Brasil padrão ABNT 2 e botão liga/desliga
Teclado Acer FineTip com suporte para diversos idiomas
Touchpad: Touchpad multi-gestual com suporte aos comandos de produtividade
* Resistente a umidade
ENERGY STAR®
MIL SPEC 801
Anatel
FCC
Rohs
INmetro
1 Ano limitada
TBD
TBD
Preto.
84713012
NX.HKNAL.003
Temperatura alta (MIL-STD 810G)
Umidade (MIL-STD 810G)
Temperatura baixa (MIL-STD 810G)
Vibração (MIL-STD 810G)
Chuva (MIL-STD 810G)
Shock mecânico (MIL-STD 810G)
Teclado anti derramamento de água com proteção contra até 330 ML de água.

As especificações variam de acordo com o modelo.
A memória compartilhada do sistema pode ser alocada para suportar gráficos, dependendo do tamanho da
memória do sistema e de outros fatores. A memória real do sistema disponível para o sistema operacional será
reduzida por qualquer memória usada pela solução gráfica e pelos recursos exigidos pelo ambiente operacional.
A velocidade da memória pode variar, dependendo da CPU, chipset ou memória instalada.
Todas as marcas e nomes de produtos mencionados neste documento incluem marcas comerciais de suas
respectivas empresas e são usados apenas para descrever ou identificar os produtos.
1 GB é 1 bilhão de bytes. A capacidade formatada real é menor e pode variar dependendo dos materiais précarregados e do ambiente operacional. O Gerenciamento de recuperação usa uma parte da capacidade declarada
do disco rígido como espaço de backup dedicado.
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Botão liga/desliga
Teclado
Touchpad
Sáida de audio/som
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Porta USB 3.1 Gen 1
Porta USB Type-C ™
Trava Kensington

Queda livre de até 122cm (MIL-STD 810G)

Pequenas variações nas dimensões do sistema são possíveis devido ao processo de fabricação.
O peso pode variar dependendo da configuração do produto, componentes do fornecedor, variabilidade de fabricação e opções
selecionadas.
A duração da bateria listada é testada pelo Google de acordo com esta fórmula (o teste é repetido e continua em execução até
que a bateria seja descarregada): Os primeiros 60% do período de teste são 1) Navegação: Uma nova página da Web é carregada
a cada minuto. A página da Web é rolada para baixo até a primeira "dobra de página" (a parte inferior da parte da página da Web
que é visível em uma tela média - uma profundidade de cerca de 600 pixels) a cada 10 segundos, depois é rolada de volta na
mesma taxa. Os próximos 20% do período de teste são 2) E-mail: o Gmail é carregado na guia primeiro plano e o áudio é
transmitido a partir de uma guia em segundo plano. Os próximos 10% são 3) Documentos: vários documentos do Google estão
carregados. Os 10% finais são 4) Vídeo on-line: um vídeo do YouTube em tela cheia de 480p é reproduzido.

In a continuing effort to improve the quality of our products, information in this document is subject to change without notice. Images shown are only representations of some of the configurations available for this model. Availability may
um esforço contínuo para melhorar a qualidade de nossos produtos, as informações neste documento estão sujeitas a alteraçõ es sem aviso prévio. As imagens mostradas são apenas representações de algumas das configurações disponíveis para este modelo. A disponibi lidade pode variar
varyEmdepending
on region.
dependendo da região.
As aComo
phenomenon
known to thin-film transistors (TFTs), liquid crystal displays (LCDs) commonly exhibit a small number of discoloration dots, as so-called "non-conforming pixels." This phenomenon is a limitation of TFT LCD technology, not
um fenômeno conhecido em transistores de película fina (TFTs), os monitores de cristal líquido (LCDs) geralmente exibem um pequeno número de pontos de descoloração, como os chamados "pixels não conformes". Esse fenômeno é uma limitação da tecnologia LCD TFT, não um defeito
a product
defect, and as such is not covered by Acer's warranty.
do produto e, como tal, não é coberto pela garantia da Acer.
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Fundada em 1976, a Acer é agora uma das principais empresas de TIC do mundo e está presente em mais de 160 países. À medida q ue a Acer se lança no futuro, ela se concentra em permitir que um mundo em que hardware, software e serviços se fundam entre si para abrir novas
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with one another to open up new possibilities for consumers and businesses alike. From service-oriented technologies to the
Internet of Things to gaming and virtual reality, Acer’s 7,000+ employees are dedicated to the research, design, marketing, sale, and support of products and solutions that
break barriers between people and technology. Please visit www.acer.com for more information.

