
Seznamte se 
se Surface Go 3 
Flexibilita pro vaši první linii 

Odmítnutí zodpovědnosti

*Prodává se samostatně. Pro některé funkce je vyžadována softwarová licence.
1Surface Go 3 s LTE Advanced bude k dostání v roce 2022. Aktuální informace o dostupnosti na vašem trhu najdete na webu Surface.com. Dostupnost se může u jednotlivých konfigurací a na jednotlivých trzích lišit. 
Dostupnost a výkonnost služby závisí na síti jejího poskytovatele. Podrobnosti, kompatibilitu, ceny, SIM kartu a aktivaci získáte od poskytovatele služeb. Kompletní specifikaci a frekvence najdete na surface.com.
2Výdrž baterie se výrazně liší v závislosti na využití, konfiguraci sítě a funkcí, na síle signálu, nastavení a na dalších faktorech. Podrobnosti najdete na aka.ms/SurfaceBatteryPerformance.

Buďte připraveni posloužit svým zákazníkům lépe už v první linii. Rychlejší, extrémně 
všestranný a vždy připojený Surface Go 3 přináší při práci na cestách možnost 
přechodu mezi kompaktním tabletem a notebookem, díky procesoru Intel® Core™ i3 
má nyní vyšší rychlost, navíc integrované zabezpečení od společnosti Microsoft a 
volitelný LTE Advanced.1

Zkonstruován pro práci na 
cestách 

Úkoly spojené s tabletem a digitálním 
perem zrychlete využitím pera Surface 
Pen.* Na 10,5“ displeji PixelSense™ si 
zobrazíte virtuální schůzky i videa s 
návody. Surface Go 3 je kompaktní, pro 
práci na cestách a poskytuje celodenní 
výdrž baterie2. 

Vaše spojení se zákazníky  

Surface Go 3 vám umožňuje udržovat 
komunikační kanály se zákazníky stále 
průchozí díky rychlejšímu procesoru, 
stabilní konektivitě s volitelným a 
zabezpečeným LTE Advanced, rychlé Wi-Fi 
6 a bezproblémové interakci se základními 
aplikacemi Microsoft 365.* 

Flexibilita pro jakýkoliv úkol 

Pracovníci v první linii potřebují pro svou 
práci flexibilitu. Tou může být potřeba 
psát ručně poznámky na obrazovku, v 
režimu tabletu pořizovat fotografie, v 
režimu notebooku psát zprávy přímo z 
terénu nebo poskytovat video konzultace 
přes v Microsoft Teams* i mimo kancelář. 

Nasaďte, spravujte a zůstávejte 
v bezpečí, ať jste kdekoli 

Díky integrovanému zabezpečení a 
moderní správě uchovávejte data v 
bezpečí a trvale v souladu s předpisy. 
Zjednodušte složitost práce IT využitím 
bezdotykového nasazení, správy zařízení 
jedním kliknutím a ochrany od společnosti 
Microsoft. 
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Odmítnutí zodpovědnosti

*Prodává se samostatně.
1Značný úložný prostor zabírají systémový software a aktualizace. Dostupný prostor úložiště závisí na systémovém softwaru, aktualizacích a používaných aplikacích. 1 GB = 1 miliarda bajtů. 1 TB = 1000 GB. Další informace 
na stránkách Úložiště systému Surface.
2Výdrž baterie Surface Go 3: Při typickém využívání zařízení Surface je výdrž baterie až 11 hodin. Testování proběhlo v Microsoftu v srpnu 2021 na předvýrobní konfigurací Surface Pro 8?? a předvýrobním softwaru. 
Testování spočívalo v úplném vybití baterie kombinací aktivního používání a moderního pohotovostního režimu. Aktivní používání sestává z (1) testu procházení webu s návštěvou 8 populárních stránek na několika 
otevřených kartách, (2) testu produktivity pracujícího s programy Microsoft Word, PowerPoint, Excel a Outlook a (3) času, kdy zařízení běží s nečinnými aplikacemi. Všechna nastavení byla ponechána na výchozích 
hodnotách kromě jasu obrazovky, který byl nastaven na 150 nitů a měl vypnutou funkci automatického jasu. Wi-Fi bylo připojeno k síti. Testováno s Windows verze 11.0.22000.9 (21H2). Výdrž baterie se výrazně liší v 
závislosti na nastaveních, způsobu používání a dalších faktorech.
3Pro aktivaci a používání je nutná licence nebo předplatné.
4Je vyžadována aktivace. Pokud správu vašeho zařízení zajišťuje IT oddělení vaší organizace, požádejte o aktivaci správce IT. Po 30 dnech vám bude účtováno příslušné měsíční nebo roční předplatné. Je vyžadována 
kreditní karta. Možnost kdykoliv zrušit a ukončit tak účtování dalších poplatků. Viz https://aka.ms/m365businesstrialinfo.
5Surface Go 3 s LTE Advanced bude k dostání v roce 2022. Aktuální informace o dostupnosti na vašem trhu najdete na webu surface.com. Dostupnost se může u jednotlivých konfigurací a na jednotlivých trzích lišit. 
Dostupnost a výkonnost služby závisí na síti jejího poskytovatele. Podrobnosti, kompatibilitu, ceny, SIM kartu a aktivaci získáte od poskytovatele služeb. Kompletní specifikaci a frekvence najdete na webu surface.com.
6Omezená záruka společnosti Microsoft existuje navíc k vašim právům na ochranu spotřebitele.
7Hmotnost bez krytu s klávesnicí

Technická specifikace 

Rozměry 245 × 175 × 8,3 mm 
(9,65” × 6,9” × 0,33”)

Ukládání dat1 Úložiště eMMC: 64 GB 
Jednotka SSD: 128 GB, 256 GB (LTE) 

Displej Obrazovka: 10,5” displej PixelSense™
Rozlišení: 1920 × 1280 (220 PPI)
Poměr stran: 3:2
Kontrastní poměr: 1500:1 
Citlivost na dotyk: Desetibodový, vícedotykový 
Corning® Gorilla® Glass 3 

Výdrž baterie2 Wi-Fi: Při typickém používání až 11 hodin 

Paměť 16 nebo 8 GB LPDDR3 Grafika Intel® UHD Graphics 615 

Procesor Dvoujádrový Intel® Core™ i3-10100Y 10. generace
Dvoujádrový Intel® Pentium® Gold 6500Y (pouze 
školství, státní správa a instituce veřejného sektoru)

Připojení 1 × USB-C®

3,5 mm konektor pro sluchátka 
1 × port Surface Connect 
Port pro kryt Surface Type Cover 
Čtečka karet MicroSDXC 
LTE Advanced: Držák karty nanoSIM 

Zabezpečení Čip TPM 2.0 pro firemní zabezpečení
Ochrana na firemní úrovni s přihlašováním rozpoznáním 
tváře ve Windows Hello 
Zvýšené zabezpečení hardwaru systému Windows 

Kamery, video 
a audio

Kamera pro ověřování obličeje v systému Windows Hello 
(čelní) 
Čelní kamera 5,0 MP pro HD video 1080p 
Zadní kamera 8,0 MP s autofokusem pro HD video 1080p 
Vylepšená dvojice studiových mikrofonů citlivých na velkou 
vzdálenost 
2W stereofonní reproduktory s technologií Dolby® AudioTM

Software Windows 10 Pro nebo Windows 11 Pro 
Předinstalované aplikace Microsoft 3653

30-denní zkušební verze4 Microsoft 365 Business 
Standard, Microsoft 365 Business Premium nebo 
Microsoft 365 Apps

Bezdrátové 
prvky

Wi-Fi 6: kompatibilní s IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 
Technologie Bluetooth® Wireless 5.0 
LTE Advanced: Modem Qualcomm® Snapdragon™ X16 LTE 
LTE Advanced: LTE Advanced5 s rychlostí až 600 Mb/s a 
podporou nanoSIM. Podporovaná pásma: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 
12, 13, 14, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66 
LTE Advanced: Asistovaná podpora GPS a GLONASS 
LTE Advanced: Podpora eSIM 

Senzory Senzor okolního světla 
Akcelerometr 
Gyroskop 
Magnetometr
NFC

Vnější povrch Kryt: hořčíkový 
Barva: Platinová 
Fyzická tlačítka: Vypínač, hlasitost 

Co je obsahem 
balení

Surface Go 3 for Business
Napájení 
Rychlý návod 
Bezpečnostní a záruční dokumenty 

Záruka6 Dvouletá omezená záruka na hardware 

Hmotnost7 Wi-Fi: 544 g (1,2 lb) bez krytu klávesnicí 
LTE Advanced: 553 g (1,22 lb) bez krytu klávesnicí 

Kompatibilita s 
perem

Surface Go 3 podporuje Microsoft Pen Protocol (MPP) 

Kompatibilita s 
klávesnicemi

Kryt s klávesnicí Surface Go Signature Type Cover 
Kryt s klávesnicí Surface Go Type Cover

Surface Go 3 s LTE Advanced nebyl dosud vydán, jeho funkce se mohou změnit, mohou se lišit i podle země a regionu. Prodej a dodání produktů a funkcí podléhajících certifikaci 
nebo schválení regulačními orgány je podmíněno splněním příslušných požadavků.
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