
 

COM PUC COMPRAR L’ORDINADOR? 

Els ordinadors que es fabriquen específicament per a l’entorn educatiu tenen un preu força 
més assequible que els models que trobareu en les botigues minoristes i només es poden 
adquirir mitjançant una comanda agrupada. 

Per això l’AMPA us ofereix la possibilitat de comprar l’ordinador a través de l’empresa 
FLYTECH, homologada per a la Generalitat de Catalunya des del 2009 per a l’eduCAT. 

ACER Travelmate B117 
Intel Celeron Quad Core N3160 (1.6/2.24 GHz 2MB 
Cache) 

4GB Memòria RAM DDR3L Baix voltatge 

Disc dur d’estat sòlid de 128GB SATA 6Gb/s  

Pantalla d’11,6”  LED (1366x768) 16:9 Antireflexos 

Gràfics INTEL HD 320/640MHz/ Webcam 720P HD 

WLAN 802.11 ac INTEL + Bluetooth 4.0 

Bateria de 4 Cel·les  3220mAh  12:00 hores 

1xUSB 2.0 + 1xUSB 3.0 

Sortida HDMI 

Lector de targetes  SD (MMC/SD/SDHC/SDXC) 

291 x 211 x 22,3 mm/ 1,4 Kg. 

2 Anys de garantia recollida i lliurament inclòs 

Windows 10 ProEdu 

PREU: 296 €  

FORMA DE PAGAMENT 
Haureu de fer el pagament al compte corrent següent: 
ES20 2100 3019 1022 0056 0915 
 
COGNOMS I NOM del alumne com a CONCEPTE del ingrés 
 
Cal conservar els comprovants del ingrés per presentar-los en el moment de la recollida 
de l’ordinador. Data màxima per fer el pagament 5 de setembre. 

LLIURAMENT 
El lliurament s’efectuarà en el mateix institut. La data i l’horari de lliurament serà confirmat 
amb antelació a l’inici del curs. 
 
POSSIBILITAT DE FINANÇAMENT (Sol·licitar abans del 20 de juliol) 
Per a més informació i per sol·licitar finançament truqueu al Tel. 93.265.54.62 (FLYTECH) 
o bé a través del correu electrònic educat@flytech.es  
 

AMPLIACIONS DE GARANTIA I ASSEGURANÇA 

Les famílies tindran la possibilitat de contractar ampliacions de garantia i assegurança 
de dany accidents i de robatori. També facilitarem a les famílies l’adquisició d’accessoris 
per l’ordinador (Bossa + ratolí). 
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