
O Chromebook é um dispositivo concebido pela Google com grande foco no contexto da educação. Apesar de 

assemelhar-se muito a um notebook, existem diferenças importantes que tornam o Chromebook um dispositivo 

único e muito apropriado para o uso em sala de aula. 

Acesse infográfico com os benefícios do Chromebook: https://www.geekie.com.br/blog/beneficios-do-chromebook/ 

Recomendações para a compra de Chromebook

O que é o Chromebook?

Observação: Dispositivos com especificações inferiores às descritas acima podem impactar diretamente a experiência de 

uso e estudo por conta de eventuais limitações de hardware e configurações defasadas.

A Geekie recomenda a utilização dos Chromebook com as seguintes especificações mínimas:

• 4GB de RAM

• 16 Gb de armazenamento interno

• 11.6" de tela

• Suporte a aplicativos Android (app Google Play Store instalado no dispositivo)

• Sistema Operacional: Google Chrome OS



Buscando facilitar a compra do Chromebook pelas famílias dos estudantes, a Geekie está disponibilizando dois 

canais de compras online com voucher de desconto exclusivo para Escolas parceiras. As compras podem ser feitas 

nos seguintes canais:

Recomendações para a compra de Chromebook

Como adquirir o Chromebook?

Canal Fast Shop

Canal Fast Shop: https://education.fastshop.com.br/geekie  

Voucher de Desconto: 015190EF373764

• Dispositivo: Samsung, 4 GB de memória RAM e 16 GB de armazenamento interno.

• Preço com desconto Geekie: R$ 1.199,00 à vista sem frete*.

• Formas de pagamento: Cartão de crédito (até 12x com juros) ou Boleto bancário (à vista).

• 12 meses de garantia pelo Fabricante.

• Seguro não incluso.

Canal Acer

• Dispositivo: ACER N7, 4 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento interno.

• Preço com desconto Geekie: R$ 1.398,98 à vista com frete incluso*.

• Formas de pagamento: Cartão de crédito (até 10x sem juros) ou Boleto bancário (À vista com desconto: $ 1.231,11)

• 12 meses de garantia pelo Fabricante

• Seguro não incluso

Canal Acer: http://www.geekieacer.com.br

Voucher de Desconto: Geekieone

Observação: Os Chromebooks podem ser encontrados em outras lojas online de varejo, porém a Geekie só garante estoque dos 

dispositivos nos canais de venda acima. 


