
2

Acer for Education
CHROMEBOOK VOOR HET ONDERWIJS

ONTDEK. LEER. DEEL.
Een breed aanbod van volledige, aanpasbare oplossingen.

Chromebook voor het onderwijs
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Chromebook 14 (CP5-471)
Versterkt en toch strak en krachtig

Met een morsbestendig toetsenbord, een versterkt 
bovendeksel en een robuust chassis is de Chromebook 14 
(CP5-471) gebouwd voor duurzaamheid. Door de krachtige 
processoren kunnen de leerlingen multi-tasken zonder aan 
snelheid te verliezen terwijl de USB 3.1 Type-C aansluiting 
borg staat voor data, voeding en ondersteuning voor hoge 
resolutie beeldschermen. Het bovendeksel is omgeven met 
een slanke en toch stevige coating van Vibrant Corning® 
Gorilla glas en kan worden aangepast.

• Deksel van helder Corning® Gorilla® glas 
• Morsbestendig toetsenbord (330 ml)
• USB 3.1 Type-C aansluiting
• Batterijduur tot 12 uur
• Tot 8 Gb RAM en 64 GB opslag
• Optioneel docking-station

LAPTOP TABLETDEEL PRESENTATIE

Chromebook R 11 (C738T)
Ontworpen voor veelzijdig leren

De Acer Chromebook R 11 C738T is een veelzijdig apparaat 
met een 11.6” aanraakscherm dat over het toetsenbord kan 
worden gevouwen zodat het op vier verschillende manieren 
kan worden gebruikt. Het zorgt ook voor snellere draadloze 
verbindingen, een heldere ervaring bij videogesprekken en 
profiteert van de kracht van Intel® processoren. Dankzij 
deze veelzijdigheid en draagbaarheid is dit een uitstekende 
keuze voor leerlingen en scholen.

• 360° dubbele scharmier voor eenvoudige conversie
• Premium aluminium boevendeksel met metal-look
• Ultrasnelle USB 3.0 aansluiting
• Webcam met HDR voor ultraheldere videogesprekken
• Tot 64 GB eMMC opslagruimte

Chromebook R 13 (CB5-312T)
All-round te gebruiken

Door de combinatie van een ruim 13.3” scherm met 
een handige 360° scharnier biedt de Chromebook R 13 
leerlingen de mogelijkheid om de meest comfortabele 
positie te vinden voor werken of om te genieten van 
multimedia content. De Chromebook R 13 is een stille 
lichtgewicht door ventilatorloos ontwerp en is voorzien van 
twee sets luidsprekers.

• Full-HD beeldscherm met IPS-technologie
• USB 3.1 Type-C aansluiting met ondersteuning voor data, 

voeding en ondersteuning voor HD-beeldschermen
• Design met 360° scharnieren
• Batterijduur tot 12 uur
• HD Wide Field-of-View (FOV) webcam met HDR-

technologie

CHROMEBOOK VOOR HET ONDERWIJS
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De specificaties kunnen variëren per model en configuratie. Accessoires zijn optioneel verkrijgbaar.

CHROMEBOOK VOOR HET ONDERWIJS

Chromebook Spin 11 (R751T)
Robuust, krachtige prestaties en flexibel

Dankzij de 360° dubbele schanier kan de Chromebook 
Spin 11 op verschillende manieren worden gebruikt 
om tegemoet te komen aan de behoeften van de 
leerlingen. De robuuste constructie met een mors- en 
scholierbestendig toetsenbord voldoet aan de strenge 
eisen van het Amerikaanse leger en staat borg voor extreme 
betrouwbaarheid en duurzaamheid. Bovendien ondersteunt 
dit apparaat de meest natuurlijke styluservaring ooit.

• 11.6” Robuust 2-in-1 design
• Optioneel ondersteuning voor EMR stylus
• Tweede camera voor gebruik in tabletmodus
• 360° scharnier
• HD IPS-touchscherm 
• Morsbestendig toetsenbord (330 ml)

Beter bestand tegen vallen

De hoeken zijn versterkt waardoor 
dit notebook een val van 122 cm 
onbeschadigd kan doorstaan.

Beter bestand tegen druk

Het bovenste deksel is dikker zodat 
je er 60 kg aan boeken op kunt 
leggen zonder het notebook te 
beschadigen.

Beter bestand tegen torsie

Het bovenste deksel is robuust en 
ontworpen om betere bescherming 
te bieden tegen draaien en 
torsiekrachten.

LAPTOP TABLETDEEL PRESENTATIE

Chromebook 11 N7 (C731)
Ruggedized. Robuust. Ontworpen voor het 
onderwijs

Met een versterkt chassis, een morsbestendig toetsenbord 
en moeilijk te verwijderen toetsen is de Chromebook 11 
N7 (C731) een uitzonderlijk goede keus voor scholen. 
Daarnaast zorgen de lange werkduur op accu, stille werking 
zonder ventilator, goede draagbaarheid en een 180° 
scharnier voor eenvoudig delen en samenwerken.

• 11.6” versterkte constructie
• Batterijduur tot 12 uur
• Rubberen grip op de onderkant
• 180° scharnier
• Optie voor HD IPS-touchscherm (C731T)
• Morsbestendig toetsenbord (330 ml)



1

Acer for Education

© 2017 Acer Inc. Alle rechten voorbehouden. Acer en het Acer-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Acer Inc.
Andere handelsmerken, geregistreerde handelsmerken en/of servicemerken, aangegeven of anders, zijn eigendom van hun resp. eigenaars. Januari 2017
De schermen zijn gesimuleerd en kunnen worden gewijzigd. Apps afzonderlijk verkrijgbaar, de beschikbaarheid kan variëren.

CHROMEBOOK VOOR HET ONDERWIJS

CHROMEBOOK VOOR HET ONDERWIJS
De voordelen van Chrome OS

Miljoenen apps
Naast Google Apps voor het onderwijs biedt een set hulpmiddelen voor hogere productiviteit de mogelijkheden 
voor docenten en leerlingen om te communiceren, samen te werken en te delen en nu Play Store op Chromebooks 
beschikbaar is, kunnen docenten en leerlingen kiezen uit miljoenen apps voor leren en plezier. Google Play apps werkt 
zowel online als offline.

Google Apps voor het onderwijs
• Klaslokaal • Gmail • Drive • Agenda

• Documenten • Sheets • Slides • Site

Acer Chromebooks starten binnen 7 seconden op en de prestaties nemen niet af.

De interface is eenvoudig in gebruik en er zijn geen grote veranderingen bij een update van het 
besturingssysteem.

Chromebooks maken voordelig gebruik van de ingebouwde beveiligingsmogelijkheden. Bovendien 
wordt Chrome OS elke 6 weken automatisch bijgewerkt.

Omdat alles zich in de cloud bevindt, verloopt delen van content via Google Drive naadloos.

Samen werken
Chromebooks ondersteunt active directory zodat verbinding met Windows netwerken mogelijk is. 
Ook VPN wordt ondersteund en uitvoeren va de meest populaire apps, incl. Office, is mogelijk.

Uitstekend beheer
Met de webgebaseerde Google Management Console kan een groot aantal apparaten en gebruikers 
eenvoudig worden beheerd.

Voldoet aan MIL-STD 810
Acer Chromebooks zijn ontworpen met een robuust design dat zware tests heeft doorstaan om te 
voldoen aan de U.S. MIL-STD 810F&G militaire standaard.


