SMART STUDENT DEALS EDUCATIE: ZEKERHEID EN GEMAK
In dit document vind u het aanbod dat in samenwerking met het Erfgooiers College
speciaal voor u hebben samengesteld. Hiermee is uw zoon of dochter perfect uitgerust
voor het werken op school of voor het huiswerk, terwijl u profiteert van de zekerheid
en gemak van een all-in oplossing voor een klein bedrag per maand.
Hardware
Asus Chromebook C214MA-BU0584 Touch Flip
•

Speciale educatie Chromebook met extra sterke behuizing, rubberen stootrand en
waterdicht.

•

Juiste draadloze communicatie kaart voor snel en stabiel Wifi gebruik.

•

Inclusief speciaal ontwikkelde work-in tas voor de beste bescherming.

•

Tas en Chromebook voldoen aan de hoogste teststandaarden (Military grade).

Specificaties
Processor:

Intel® Celeron® Dual-Core
N4020 Processor, 1.1 GHz (4 M Cache)

Besturings
systeem:

Chrome OS

Werkgeheugen: 4 GB LPDDR4 Onboard memory

11,-/maand
incl. btw

Opslag:

32GB

Videokaart:

Intel UHD Graphics 600

Display:

11.6” (16:9) HD+ (1366x768) Anti Spiegel
Flip Touchscreen

Card reader:

Multi-formaat card reader (SD/SDHC/SDXC)

WebCam:

HD Webcam

Wifi:

Integrated Wi-Fi 5

Bluetooth:

Bluetooth® 5.0

Aansluitingen:

1 x audio jack, 2 x Type-A USB 3.0, 2 x
USB-C 3.0 met beeld -en stroom support

Audio:

Ingebouwde 2 Watt stereo speakers en
microfoon

Gewicht:

c.a. 1.2 kg

Tas:

Max Work-In Slim 11 inch tas, voor veilig
gebruik en transport

Service en ondersteuning
•
•

•

Asus Chromebook + een kwalitatief hoogwaardige

•

Er geldt een volledige dekking voor schades (een

work-in tas voor de beste bescherming.

ongelukje kan gebeuren): Bij elke schade geldt

Inclusief 48 maanden volledige uitgebreide

een eigen bijdrage van € 40,- incl. btw. Er geldt

service garantie, ook op de accu.

een maximum van 2 incidenten.

Aanmelden van storingen loopt via één aanspreekpunt op school. De leerling ontvangt altijd

€ •

direct een vervangende Chromebook (via school)

Voortijdige beeindiging: Dit kan alleen als uw kind
de school verlaat, u dient een uitschrijvingsbewijs
te overleggen en de laptop in te leveren.

bij benodigde herstelwerkzaamheden die niet
door de ICT coördinator opgelost kunnen

•

Er vind geen BKR registratie plaats.

worden.
•

Tijdens de zomervakantie meldt u een storing bij
onze helpdesk en wordt de laptop thuis opgehaald en teruggebracht.

U gaat de Chromebook huren:
Aan het eind van de huurperiode heeft u 3 opties: Het product inleveren, het product overnemen (tegen de
koopoptie prijs) of een nieuwe laptop uitzoeken voor de leerling die op dat moment het b
 este bij de situatie past.
Dit alles wordt v
 erzorgd door een eigen reparatiedienst en serviceorganisatie.

Bestellen, hoe werkt het?
Bestellen kan van 1 mei t/m 30 juni 2022
1. Ga naar de webshop via de link.
2. Log in met de unieke code: SSDECH2022
Vul de gevraagde gegevens in.
3. U ontvangt digitaal de huurovereenkomst en SEPA
machtiging. Zodra u ondertekend heeft, kunnen
wij de order verwerken en ontvangt u per mail
een bevestiging.
4. Wij maken alle Chromebooks volledig klaar voor
gebruik en overhandigen deze op school aan de

Hulp nodig of andere vragen?
Hulp nodig of andere vragen?
Neem gerust contact met ons op:
Klantenservice
088 - 712 9010

leerlingen op de met het Erfgooiers afgestemde
datum (eerste schoolweek).

Ma t/m vrij 08:30 - 20:00 uur
(op vrijdag tot 18:00 uur)
of mail naar klantenservice@smartstudentdeals.nl

