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Chromebook 11 N7 
• Resistência a queda de até 122 cm; 

• Design único no teclado e touchpad para escoamento de até 330 ml de água; 

• Resiste até 60 Kg de pressão na tampa devido a sua estrutura interna de favo de mel; 

• Certificação militar de resistência e durabilidade MIL-STD 810G; 

• Autonomia da bateria de até 12 horas* (depende das condições de uso); 

• Dobradiça para abertura de 180°. 

 



 

 Especificações                                                    Chromebook                                           C731-C9DA  

Visão do produto  1. Webcam 
2. Microfone 
3. Tela 11.6" LCD 
4. Entrada para a fonte 

carregadora de bateria 

5. Porta HDMI 
6. Porta USB 3.0 
7. Leitor de cartão SD  
8. Porta padrão combo para 

microfone e fones de ouvido 

9. Botão liga/desliga 
10. Teclado 
11. Touchpad 
12. Porta USB 3.0  

13. Trava Kensington  

Sistema Operacional Chrome OS 

CPU e chipset 

Intel® Celeron® N3060 
Dual Core (Dois núcleos físicos) 
Frequência: 1,6 GHz (mínima) a 2,48 GHz (máxima) 
Cache: 2 MB 
Chipset: Não aplicável 

Memória 4 GB LPDDR3 frequência de 1600 MHz 

Tela 

11.6" com resolução HD 1366 x 768, Acer ComfyView™, LED-backlit TFT LCD 
• Abertura de 180 graus 
• Tratamento Anti-glare 

• Taxa de contraste: 400:1 
• Taxa de atualização: 60 Hz 
• Tipo de painel: TN 

• Design ultrafino 
• Livre de mercúrio  

 

Placa de vídeo Intel® HD Graphics (integrado a CPU) com memória compartilhada com a memória RAM com alocação dinâmica 

Áudio 

Suporte de áudio de alta definição 
2 caixas de som internas 
Microfone 
1 porta padrão combo para microfone e fones de ouvido 

Armazenamento 32 GB  eMMC 

Leitor de cartão  SD e SDXC (suporta cartão até 128 GB) 

Webcam Câmera com resolução HD 1280 x 720 e gravação áudio/vídeo 720p HD  

Wireless e rede 

Wireless 
• Wireless Intel® 802.11ac 
• Opera tanto em 2.4 GHz quanto em 5 GHz 
• Bluetooth 4.0. 

 

Segurança e 
privacidade 

Trusted Platform Module (TPM) 
Trava Kensington 

Dimensões e peso Dimensões: 297.6 (L) x 210 (P) x 22 (A) mm                              Peso: 1.35 kg  

Alimentação e 
Bateria 

Fonte de Alimentação 
• Adaptador AC de 3 pinos (45W) bivolt (100V-240V)   

Bateria: 
• Bateria de 3 células (Li-Íon) -45 Wh, 4090 mAh, 11,1 V 

Autonomia da bateria de até 12 horas (depende das condições de uso) 

Teclado e Controle 
Teclado: 
• Teclado tipo membrana em português (Brasil ABNT2) com tecla “Ç” e com sistema de drenagem de água até 330 ml. 

Touchpad: Touchpad multi-gestual com sistema de drenagem de água até 330 ml. 

Certificações 

ANATEL 
FCC 
ROHS 
ENERGY STAR® 
EPEAT® 

Garantia Garantia limitada de 1 (um) ano 

Testes de qualidade 
e confiabilidade  

Alta Temperatura (MIL-STD 810G)                                                  Humidade (MIL-STD 810G) 
Baixa Temperatura (MIL-STD 810G)                                                Vibração (MIL-STD 810G) 
Chuva (MIL-STD 810G)                                                                           Resistente a queda de até 122 cm  
Resistência de até 60 Kg de pressão na tampa (parte A)        Resistente a derramamento de água até 330 ml no teclado e touchpad 

Cor Cinza 

PN NX.H0HAL.001 

UPC 191114579695 

EAN 4713883726337 

  

1. As especificações podem variar de acordo com o modelo. 
2. O software de 64 bits é necessário para aproveitar as vantagens do processamento de 64 bits. 
3. A memória do sistema compartilhado pode ser alocada para suportar gráficos, dependendo do tamanho da memória do sistema e outros fatores. A memória do sistema real disponível 

para o sistema operacional será reduzida por qualquer memória usada pela solução gráfica e os recursos necessários para o ambiente operacional. 
4. A velocidade da memória pode variar dependendo da CPU, chipset ou memória instalada. 
5. Todas as marcas e nomes de produtos mencionados neste documento incluindo marcas registradas de suas respectivas empresas e são usadas exclusivamente para descrever ou 

identificar os produtos. 
1 GB é de 1 bilhão de bytes. A capacidade real formatada é menor e pode variar de acordo com os materiais pré-carregados e o ambiente operacional. O Acer Recovery Management usa uma 
parte da capacidade do disco rígido declarada como espaço de backup dedicado. 
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