
Acer Chromebook CB514 14”  
Mundu mailan hezkuntzarako Chromebooken salmentan 1. fabrikatzailea.  

Hezkuntzan Google-eko 1. kolaboratzailea 2016-2017 eta 2018 urteetan  

Bezeroen arreta zerbitzu onena. 

  

Aluminiozko txasisa  
Erresistentzia, iraunkortasuna, itxura dotorea... aluminiozko txasisaren bitartez eskaintzen da. 

Metalezko txasis hau, arina eta erresistentea da, berau doblatzea edo deformatzea gertagarri 

egitea zailtzen du, beste materialeko produktuetan ez bezala.  

Txasisaren tamaina txikitu da, pantailaren ertzen zati handiena kenduz, 14”ko gailua dugu 

horren emaitza. 

  

Ikusteko diseinatua  
Alaka estuen espazioa txikiago denez, 14”ko pantailak isla eza bermatzen du, 6 mm-ko marko 

estua eta HD ComfyVieweko pantailak ikuste angeluarekin, dokumentuez, bideoez eta 

multimedia bitartekoez gozatzeko kalitatea bermatzen dute, gainera, 1766x786 erresoluzio 

dun pantailan bideoak kontrola daitezke.  

 

Ukitu gogorragoa eta leunagoa  
Ukitu, igaro, mugitu eta hurbiltzearen keinuak inoiz baino leunagoak dira. Corning® Gorilla® 

panelak, plastikozko panelak baino sentsazio natural eta atseginagoa eskaintzen du. 

Atzamarkada eta kolpeak jasateko gai da eta erositako egunean bezain dotore egongo da.  

Iraupen luzeko bateria  
12 ordurainoko iraupena bateria. Aldi batez kargatutako gailu honek, egun oso bateko lanaldia 

lan egiteko, denbora libreko jokoetan jolasteko edo ikasteko gailu egokia da. Kargatzaileaz ez 

duzu gehiago arduratu beharko, gailuak behar duzuna emango dizu. 

  

Argitasun gehiagoko kamera  
HDR kamerak jendarteari argitasun gehiagoko ikustea eskaintzen dio. Gardentasunezko 

argitasuna zein HDRaren garbitasuna.  



Nekea murriztu, isla ezarekin  
Acer Chromebook 14-ak duen pantaila, Acer ComfyViewduna, panel itsugarriaren kontrakoak 

bertan islatzen den argia gutxitzen du. Ordu luzeen ostean ere, pantailako distira gutxiak 

begietako tentsioa gutxitzen du.  

 

USB-C 3.1  
CB541 Acer Chromebookak USB 3.1, Generazioa 1eko C motakoa, honek berehalako 

kargaren transferentzia onartzen du, baita datu eta bereizmen handiko transferentzia ataka 

bakarretik.  

● Datuak: USB 3.1aren datuen transferentziaren abiadura 5 Gb/s, USB 2.0ren 
errendimendua 10 aldiz hobetuz.  

● Indarra: Gailua, USB 3.1ren bitartez karga daiteke. Chromebookaren energia beste 
gailuei ere pasa daiteke.  

● Pantaila: Pantaila bikoiztua izan daiteke baita beste monitore batera zabaldua ere, USB 
3.1ren bidez.  

 

Sistema Eragilea Chrome OS  

Pantaila 
14” HDSUP, 1366 x 768, ComfyView  

Prozesadorea 
Intel Celeron N3350  

Dual Core 2.4 GHz – 4 MB  

RAM Memoria 4 GB DDR4  

Biltegiratzea eMMC 16/32 GB  

Audio 
Estereo bozgorailuak eta mikrofono erantsia  

Kamera HD FOV y web HDR  

Konektagarritasuna 
Wifi 

Bluetooth 
802.11ac 

4.0  

Sarrera-irteerak  

2x USB 3.0 2x USB 3.1 Tipo-C 1x Micro SD txartel irakurlea  

Bateria 3 zelda, 45 Wh - 12 ordu  

Neurria eta pisua  

323 x 232 x 17 mm 1,50 Kg  

Ezaugarri teknikoak  


