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Microsoft Surface Pro 
 
Výbavou notebook, mobilitou tablet. Vlajková loď pro 
náročné zákazníky, kteří vyžadují výkon a kvalitu bez 
kompromisů. Microsoft Surface Pro je totiž chloubou 
perfekcionistů.

Vytříbený design, důraz na výkon a přitom 
kompaktní rozměry jsou doménou těchto 
zařízení, která jsou určena pro zákazníky 
vyžadující eleganci a exkluzivitu.

Celá série Microsoft Surface nabízí:
•	 nejmodernější dotykový displej 

PixelSense o poměru stran 3:2
•	 operační systém MS Windows 10 Pro
•	 nejmodernější procesory Intel
•	 velkokapacitní SSD disky
•	 baterie s výdrží až 17 hodin
•	 konektivitu WiFi 802.11ac a BT 4.1
•	 magnetický konektor pro nabíjení
•	 podporu Surface Pen pro kreativní práci 

s dotykovým perem
•	 kameru s obličejovým senzorem 

k bleskurychlému odemykání zařízení…

Elitní mobilní výkon a dokonalá symbióza 
SW a HW pod hlavičkou identického výrobce

Elegantně zdůrazněný výkon s dlouhou výdrží baterie, 
který reprezentuje špičku jak mezi tablety, tak mezi 
notebooky. 12,3 nebo 13 palců přes displej a třičtvrtě kila 
výkonu pod blyštivým kabátkem předurčují zařízení do 
vyšších sfér businessu i zábavy.

Microsoft Surface Go 

Mobilita a všestrannost. Se svou váhou jen půl kilogramu 
je  toto zařízení určeno pro zábavu i práci v pohybu.

Oddělitelná klávesnice, která slouží zároveň jako ochrana 
displeje, desetipalcový displej, zadní stojan a dlouhá výdrž 
baterie s plnohodnotným výkonem jsou atributy zařízení 
jak pro prezentaci obchodních manažerů, tak jako mobilní 
zařízení pro práci v terénu (výroba, kiosky…).

Microsoft vyvinul hardware, který plně využije potenciálu Windows
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Výhody pořízení od nás

Rozšiřující příslušenství pro efektivní a příjemnou práci

MS Surface Studio

•	 Oficiální certifikované zastoupení prodeje Microsoft Surface pro firemní zákazníky
•	 MS Windows 10 Pro na každém zařízení

•	 Bezproblémové záruční reklamace a podpora
•	 Volitelná konfigurace na přání zákazníka

•	 Možnost projektových cen dle individuální zakázky

Alternativa klasických notebooků – 
laptop s dotykovým displejem o 13,5 
nebo 15 palcích, výborným skleněným 
touchpadem a speciální textilií 
potaženou klávesnicí nabízí komfort 
práce s počítačem jako v pohádce. 
Komfort (po)tažený na maximum. 
To vše s výdrží až 11,5 h.

MS Surface Laptop MS Surface Book 

All-In-One PC pro kreativní tvůrce. 
Prostorný 28palcový dotykový displej 
s výkonem ukrytým ve svém vlastním 
stojanu. Maximálně polohovatelné, 
maximálně přizpůsobivé. Stvořeno 
pro graficky pestrou práci bez 
kompromisů.

Surface 
Adapters

Surface Dial Surface Mouse Surface Type 
Cover

Surface 
Headphones

Surface Pen

Nejvýkonnější řada notebooků pro 
náročnou práci: 13,5 palců odnímatel-
ného displeje, nejmodernější proce-
sory Intel, SSD až 1 TB, dedik. grafické 
karty nVidia, dvě nezávislé baterie… 
 
Výkon nad úrovní fyzických možností 
– jako klasické stolní PC v těle přenos-
ného zařízení.

Surface Dock

Rodina hardware Microsoft Surface, OS Windows a moderní kanceláře O365 funguje nejlépe dohromady.


