
Ultralehký a všestranný
S naším ultralehkým zařízením 2 v 1 můžete 
pracovat, jak se vám zlíbí. Surface Pro 7+ je 
se svou hmotností začínající na 0,77 kg1

dostatečně přenosný, abyste si ho mohli vzít 
kamkoli, přesto ale dostatečně výkonný, aby 
zvládl všechny vaše obchodní aplikace. 
Porty USB-C® a USB-A vám umožňují 
nabíjet různá zařízení nebo připojit 
příslušenství k udržení vaší produktivity.

Přizpůsobí se způsobu vaší práce
Surface Pro 7+ for Business má několik 
režimů, které uživatelům nabízejí maximální 
všestrannost. Spojte se se zákazníky v 
režimu tabletu s dotykovým ovládáním, 
otevřete stojánek, připojte klávesnici 
Surface Pro Signature Keyboard* a získáte 
plnohodnotný notebook, nebo zařízení 
sklopte do režimu Studio, který nabízí 
perfektní patnáctistupňový úhel pro psaní a 
kreslení perem Surface Pen.*

Ještě víc toho, co už u Pro znáte
Procesor 11. generace Intel® Core™ zvládá 
náročné úkoly 2,1× rychleji než dřív, navíc si 
užijete vylepšenou celodenní výdrž baterie2. 
Nový vyjímatelný pevný disk SSD vám umožní 
mít kontrolu nad citlivými informacemi. Faktor 
známého formátu zajišťuje, že budete moci i 
nadále využívat své příslušenství Surface Pro z 
různých generací.

Dělejte to 
po svém

Seznamte se: nový Surface Pro 7+ for Business

Zůstávejte ve spojení díky LTE Advanced3

Volitelná funkce LTE Advanced3 vám zajistí 
připojení k práci a zákazníkům, i když budete 
mimo dosah Wi-Fi, a to téměř ve všech 
zemích. Vaše firma ocení, když budou 
zaměstnanci trvale produktivní, aniž by byli 
závislí na rychlosti místního internetu. Vyhněte 
se bezpečnostním rizikům spojeným s 
nezabezpečenými veřejnými Wi-Fi a udržujte 
citlivé informace v bezpečí.
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Technická specifikace

Rozměry 11,5” × 7,9” × 0,33”
(292 × 201 × 8,5mm)

Displej Obrazovka: 12,3” displej PixelSense™
Rozlišení: 2736 × 1824 (267 PPI) 
Poměr stran: 3:2 
Citlivost na dotyk: desetibodový, vícedotykový 

Paměť 8 nebo 16 GB LPDDR4x RAM (Wi-Fi nebo LTE)
32 GB LPDDR4x RAM (Wi-Fi)

Procesor Dvoujádrový Intel® Core™ i3-1115G4 11. 
generace (Wi-Fi)
Čtyřjádrový Intel® Core™ i5-1135G7 11. generace 
(Wi-Fi nebo LTE)
Čtyřjádrový Intel® Core™ i7-1165G7 11. generace 
(Wi-Fi)

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

Software Windows 10 Pro 
Předinstalované aplikace Microsoft 3654

30-denní zkušební verze5 Microsoft 365 Business 
Standard, Microsoft 365 Business Premium nebo 
Microsoft 365 Apps

Senzory Senzor okolního světla
Akcelerometr 
Gyroskop 
Magnetometr

Co je 
obsahem 
balení

Surface Pro 7+ for Business
Napájení
Rychlý návod
Bezpečnostní a záruční dokumenty

Hmotnost 
(bez krytu s 
klávesnicí)1

i3, i5 (Wi-Fi): 770 g
i5 (LTE): 796 g
i7 (Wi-Fi): 784 g

Ukládání dat6 Možnosti vyjímatelné jednotky SSD: 128 nebo 256 
GB (Wi-Fi nebo LTE); 512 GB nebo 1 TB (Wi-Fi)

Výdrž baterie2 Wi-Fi při typickém používání až 15 hodin
LTE Advanced3 při typickém používání až 13,5 
hodin

Grafika Intel® UHD Graphics (i3)
Intel® Iris® Xe Graphics (i5, i7)

Připojení 1 × USB-C®
1 x USB-A plné velikosti
3,5 mm konektor pro sluchátka
1 × port Surface Connect
Port pro kryt Surface Type Cover7

Čtečka karet MicroSDXC (Wi-Fi)
1 × nano SIM (LTE)
Kompatibilní s rotačním ovladačem Surface Dial*

Kamery, video 
a zvuk

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 plné HD 
video 1080p
Dvojice studiových mikrofonů citlivých na velkou 
vzdálenost 
1,6 W stereofonní reproduktory s technologií 
Dolby Atmos®

Bezdrátové 
prvky

Wi-Fi 6: kompatibilní s 802.11ax
Technologie Bluetooth® Wireless 5.0
LTE Advanced3 s vyměnitelnou SIM a podporou 
eSIM
Modem Qualcomm® Snapdragon™ X20 LTE
Podporovaná pásma LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 
14, 19,  20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66

Vnější povrch Kryt: Značkový samonosný hořčíkový design se 
skrytým odvětráváním po obvodu
Barvy: Platinová, matná černá8

Fyzická tlačítka: Vypínač, hlasitost

Záruka9 Dvouletá omezená záruka na hardware*Prodává se samostatně.
1 Hmotnost bez krytu s klávesnicí
2 Surface Pro 7+: Při typickém využívání zařízení Surface je výdrž baterie až 15 hodin. Testováno společností Microsoft v listopadu 2020 (Surface Pro 7+ s procesorem 11. generace Intel® Core™ i5-1135G7 na 2,40 GHz, 256 GB SSD, 8 GB DRAM) za použití předvýrobního softwaru a předvýrobních konfigurací 
Surface Pro 7+. Testování spočívalo v úplném vybití baterie kombinací aktivního používání a moderního pohotovostního režimu.  Aktivního 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. Výdrž baterie se výrazně liší v závislosti 
na nastaveních, způsobu používání a dalších faktorech.
Surface Pro 7+ s LTE Advanced: Při typickém využívání zařízení Surface je výdrž baterie až XX hodin. Testováno společností Microsoft v prosinci 2020 (Surface Pro 7+ s procesorem 11. generace Intel® Core™ i5-1135G7 na 2,40 GHz, 256 GB SSD, 8 GB DRAM) za použití předvýrobního softwaru a předvýrobních 
konfigurací Surface Pro 7+. Testování spočívalo v úplném vybití baterie kombinací aktivního používání a moderního pohotovostního režimu.  Aktivního 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.   Povolena funkce LTE a zařízení připojeno k síti LTE. WiFi
a Bluetooth zapnuté. Výdrž baterie se výrazně liší v závislosti na nastaveních, způsobu používání a dalších faktorech. 
3 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.
4 Pro aktivaci a používání je nutná licence nebo předplatné.
5 Je 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.
6 Značný úložný prostor zabírají systémový software a aktualizace. Dostupný prostor úložiště závisí na systémovém softwaru, aktualizacích a používaných aplikacích. 1GB = 1 miliarda bajtů. 1TB = 1000 GB. Další informace na stránkách Úložiště systému Surface.
7 Kompatibilní pouze s krytem s klávesnicí Surface Pro Type Cover a Surface Pro Signature Type Cover (prodávají se samostatně).
8 Dostupné barvy pro kryt s klávesnicí (prodává se samostatně) a Surface Pro 7+ se mohou na jednotlivých trzích a v různých konfiguracích lišit.
9 Omezená záruka společnosti Microsoft existuje navíc k vašim právům na ochranu spotřebitele.

Surface for Business odemyká další 
hodnoty
Uživatelům systému Surface šetří čas i peníze 
streamované nasazování, moderní správa 
zařízení a vestavěné zabezpečení ošetřované z 
cloudu. Propojení přináší další možnosti 
lidem, datům i systémům, abyste ze své 
investice do Microsoft 365 získali co nejvíce.
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