
 

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 a les botigues minoristes i només es 

poden adquirir mitjançant una comanda agrupada. 

Per això l’Institut Badalona VII 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’eduCAT1x1/2.0. 

ACER TravelMate B3 B311-31 

Intel Celeron Quad Core N4120 

4GB Memòria RAM DDR4 

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

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

Gràfics INTEL UHD 600/640MHz/ Webcam 720P HD 

WLAN 802.11 ac INTEL + Bluetooth 4.0 

Bateria de 3 Cel·les  12 hores 

1xUSB 2.0 + 1xUSB 3.0 + 1xEthernet (RJ45) 

Sortida HDMI + MiniJack Audio/Micro 

Lector de targetes  SD  

295 x 215 x 20,95 mm/ 1,4 Kg. 

2 Anys de garantia recollida i lliurament inclòs 

Microsoft Windows 10 Pro 

Education

PREU: 299 €  

FORMA DE PAGAMENT BOTIGA ONLINE 

 

Aneu a la web www.serviflytech.es, accediu a “El meu compte”, 

registreu les vostres dades i poseu el codi de centre 012 

Amb aquest codi visualitzareu l’ordinador que el centre ha escollit. També des de la botiga  

en línia podreu adquirir el pack de maleta i ratolí. 

Les dades que heu de posar al Registre seran per a la factura, per tant, han de ser 

exactament les mateixes que al DNI/NIE, no es podran realitzar canvis a les dades de 
factura. 

En aquest enllaç trobareu la guia de compra: https://bit.ly/Educat20 

Data màxima per fer el pagament 30 de juliol. 

LLIURAMENT 

El lliurament dels ordinadors es farà a l’institut el proper dia 10 de setembre de 9 a 14h 
al vestíbul del centre. El dia del lliurament les famílies heu de portar el codi de la 

comanda que rebreu al correu electrònic que hàgiu posat al registre web, un cop 
finalitzada la compra. 
POSSIBILITAT DE FINANÇAMENT (Sol·licitar abans del 10 de juliol) 

Si alguna família vol finançar el portàtil (6 o 11 mesos), ha de trucar al 93 265 54 62 o 

enviar un correu electrònic a educat@serviflytech.es . El finançament és un tràmit que 

es realitzarà fora de la botiga en línia. 
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