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Microsoft 
Surface

Rozšiřte možnosti svých 
zaměstnanců pomocí 
Microsoft Surface

Portfolio zařízení Surface pro firmy nabízí 
bezpečnou a moderní správu, která umožní vašim 
zaměstnancům připojit se, spolupracovat a pracovat 
odkudkoli.

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 nebo 11
• nejmodernější procesory Intel
• velkokapacitní SSD disky
• baterie s výdrží až 17 hodin
• konektivitu až WiFi 802.11ax a BT 5.0
• 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

3Microsoft Surface

Sestaven pro firmy, 
inspirován tím, jak 
pracujete

2 Microsoft Surface
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Zařízení 2 v 1

Legendární stojan přemění 
každé zařízení Surface 2 v 1 
z kompletního přenosného 
počítače s dotykovou 
obrazovkou a klávesnicí, 
přenosného tabletu, digitální 
platformy na pracovní stanici 
s dokem. Volitelná funkce 
LTE vám zajistí připojení 
a zabudované zabezpečení 
zvýší vaši ochranu.

Více výkonu než kdy dříve díky procesoru 
Intel® Core™ 11. generace v kombinaci 
s integrovaným aktivím chlazením. 
Nejpokročilejší zážitek s digitálním perem 
v zařízeních Pro - dobíjecí pero Surface 
Slim Pen 2 je bezpečně uloženo v Signature 
Keyboard. Elegantní a kompaktní klávesnice 
Surface Pro Signature Keyboard slouží jako 
plnohodnotná klávesnice notebooku. Až 
120Hz obnovovací frekvence pro ještě 
plynulejší práci s perem a citlivější dotyk.

Microsoft 
Surface Pro 8
Nejvýkonnější Pro zaručující 
bezprecedentní funkčnost 
a volitelné připojení LTE 
na 13palcové obrazovce.

0,89
ultralehký 
a tenký

11. 
generace 
procesorů 
Intel® Core™

16 
výdrž 
baterie (h)

13" 
PixelSenseTM 
displej

váha (kg)Firemní 
zařízení 2 v 1, 
které sa vám 
přizbůsobí
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Microsoft 
Surface Pro 7+

Microsoft 
Surface Go 3
Nejkompaktnější počítač Surface 
vás podpoří při náročné práci díky 
flexibilní přeměně z tabletu na 
laptop. Nyní rychlejší než dřív.

Tento klasický Pro nabízí vyso-
korychlostní výkon, volitelnou 
funkci LTE a kompatibilitu 
s příslušenstvím, které vaši 
zaměstnanci potřebují.

Vyzkoušejte dokonalou 
rovnováhu mezi výkonem 
notebooku a mobilitou tabletu 
v jednom výkonném přenosném 
zařízení. Surface Pro 7+ je určen 
pro pracovníky, co potřebují 
zařízení, které se přizpůsobí 
jakémkoli prostředí. Je vybaven 
dotykovou obrazovkou, 
digitálním inkoustem a volitelnou 
technologií LTE Advanced Pro.

Zcela nový Microsoft Surface Go 
3 je náš nejpřenosnější počítač 
Surface. Dejte svému pracovníkům 
v první linii výkon, rychlost 
a flexibilitu, aby mohli vyniknout 
kdekoli. Umožněte svým hybridním 
týmům plnit potřeby zákazníků, 
poskytovat služby a technické 
povinnosti s lehkým, všestranným 
zařízením, které je vybaveno 
integrovaným zabezpečením od 
společnosti Microsoft.

0,77
ultralehký 
a tenký

11. 
generace 
procesorů 
Intel® Core™

15 
výdrž 
baterie (h)

12,3" 
PixelSenseTM 
displej

váha (kg)

0,54
ultralehký 
a tenký

8,3 

11 
výdrž 
baterie (h)

10,5" 
PixelSenseTM 
displej

váha (kg)

tloušťka (mm) 

Flexibilita pro všechny vaše způsoby práce
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Microsoft 
Surface Go 2
Lehký, všestranný  
a perfektně přenosný  
počítač vhodný pro 
každodenní úkoly

S 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 

10,5" 
PixelSenseTM 
displej

0,54
ultralehký 
a tenký

váha (kg)

m3
8. generace
procesorů 
Intel® Core™

4G LTE 
Advanced

vždy připojeni pomocí

baterie spolu s plnohodnotným 
výkonem jsou atributy zařízení jak pro 
prezentaci obchodních manažerů, 
tak jako mobilní zařízení pro práci 
v terénu (výroba, kiosky…).

9Microsoft Surface
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Notebooky

Zařízení Surface Laptop spojují 
výkon dostačující pro jakoukoli 
činnost s prémiovým designem. 
Vyberte si z řady velikostí 
obrazovky, pohodlných klávesnic, 
které představují špičku v oboru, 
a zabudovaného zabezpečení.

Surface 
Laptop Studio
Dosud nejvýkonnější Surface Laptop 
lze lehce přeměnit z přenosného 
počítače do nakloněné pozice 
a na kreativní platformu.

Surface Laptop Studio nabízí 
neuvěřitelný výkon a poskytuje 
nejvyšší grafický výkon ze všech 
notebooků Surface. Bezproblémový 
multitasking a zvládání 

náročných pracovních postupů 
díky čtyřjádrovému procesoru 11. 
generace. Intel® Core™ řady H, 
nesmírně výkonným GPU NVIDIA® 
RTX™ A2000 a porty USB 4.0 
a Thunderbolt™ 4.

19 
výdrž 
baterie (h)

14,4" 
PixelSenseTM 
displej

A2000 
pro přenosné 
počítače

grafika Nvidia® RTX™

32 GB
paměti RAM

až 2 TB SSD a

10 Microsoft Surface

Pracujte podle svých představ 
díky třem režimům: laptop, stage 
nebo studio mód



12 13Microsoft Surface Microsoft Surface

Surface 
Laptop 4

Surface 
Laptop Go

Model oblíbený u zaměstnanců 
nabízí styl, rychlost a funkčnost. 
K dispozici máte elegantní ultratenký 
design a výběr ze dvou velikostí.

Nejlehčí a nejkompaktnější 
Surface Laptop spojuje funkčnost 
a krásu a zajistí vám nástroje pro 
každodenní činnosti.

Surface Laptop Go nabízí 
rovnováhu mezi výkonem, výdrží 
baterie a krásou. Je k dispozici 
v úžasné škále barev, má 
ultratenký profil a je vybaven 
aplikacemi, na které vaši 
zaměstnanci spoléhají. Surface 
Laptop Go je základní notebook 
pro každodenní použití.

Ultratenký notebook s procesorem 
Intel® Core™ 11. generace nebo 
přizpůsobeným procesorem 
AMD. Vypadejte co nejlépe při 
videohovorech v rámci Microsoft 
Teams díky kameře, která 
funguje i v náročných světelných 
podmínkách. Buďte dobře slyšet 
díky Studio mikrofonům, které 
snímají váš hlas, nikoliv šum 
v pozadí. 19 

výdrž 
baterie (h)

32 GB
paměti RAM

až 1 TB SSD a

11. 
generace 
procesorů 
Intel® Core™

1,26
ultralehký 
a tenký

váha (kg)

Přihlášení jedním dotykem

Připojte svůj Surface k displejům a dokům 
a proměňte jej tak ve stolní počítač

13 
výdrž 
baterie (h)

10. 
generace 
procesorů 
Intel® Core™

1,11
ultralehký 
a tenký

váha (kg)

12,4" 
PixelSenseTM 
displej

Tenký a lehký. Na výběr ze dvou velikostí: 
13,5“ nebo 15“
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Rozšiřující příslušenství 
pro efektivní práci s MS Surface pro Microsoft Teams

Certifikované příslušenství

Surface
Headphones 2+

Vysoce kvalitní zvuk pro 
hovory přes Microsoft 
Teams a další služby

Surface
Arc Mouse

Získejte přesnou navigaci
s možností scrollovat 
vertikálně i horizontálně

Surface Earbuds

Poslouchejte 
s neuvěřitelnou 
čistotou 
a prvotřídním 
zvukem

Surface Dock 2

Přeměňte svůj 
Surface na 
stolní počítač

Adaptive Kit

Jednoduchá 
identifikace 
důležitých 
kláves, přiřazení 
portů a kabelů

Surface
Ergonomic Keyboard

Snižte únavu a napětí, 
při psaní na klávesnici

Surface
Slim Pen 2

Dělejte si ručně psané 
poznámky a zažijte 
stejný pocit jako při 
psaní na papír

Microsoft Modern
USB-C® Speaker

Zvukový společník pro 
Váš pracovní den a pro 
lepší hovory a hudbu Microsoft Modern 

USB Headset

Vysoce kvalitní zvuk 
pro hovory přes 
Microsoft Teams 
a další služby

Microsoft Modern 
Webcam

Vysoce kvalitní 
videokonference
pro Microsoft Teams

Microsoft Modern 
Wireless Headset

Rychlé připojení 
a dokonalé soustředění

Komfortní design, skvělá kvalita zvuku, intuitivní 
ovládání a mikrofon s redukcí okolního hluku

15Microsoft Surface
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ict.nwt.cz
www.nwt.cz

NWT a.s., tř. Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín

Kontakt
Tomáš Ševčík 
+420 607 089 773 
tomas.sevcik@nwt.cz


