Pięć powodów, dla których warto posiadać
komputer Microsoft Surface w firmie
Wszechstronność

Najlepsze od Microsoft

Od ultraprzenośnego laptopa, przez tablet,
po twórcze urządzenia 2 w 1 rodzina produktów
Surface dostosowuje się do sposobu, w jaki
pracujesz i bawisz się.

Doskonała współpraca z usługami
Microsoft 365, zaprojektowana i przetestowana od etapu tworzenia produktu.

Wydajność

Pięknie
zaprojektowane

Ułatwia korzystanie z najbardziej wymagających i profesjonalnych aplikacji, a także gier
i rozrywki w rozdzielczości 4K - wszystko na
wspaniałych ekranach PixelSense™.

Bezpieczeństwo
Komputery Surface są wyposażone w moduł
TPM 2.0, który w połączeniu z najnowszym
systemem Windows 10 Pro chronią Twoje dane
przed współczesnymi zagrożeniami.

Precyzja wykonania widoczna w każdym
szczególe, rewelacyjne ekrany dotykowe
i najwyższa jakość materiałów sprawia, że
technologia znika, a wszystko, co pozostaje
to Twoja twórcza kreatywność.

Surface Go 3 dla firm
Najbardziej przenośne urządzenie Surface
2 w 1 z ekranem dotykowym idealnie
sprawdzi się w wykonywaniu codziennych
zadań podczas pracy w terenie. Urządzenie
Surface Go 3 wykorzystuje wszystko, co
najlepsze w systemie Windows 11, jest
zoptymalizowane pod kątem obsługi dotykowej i za pomocą pióra cyfrowego, a do tego
ma szybszy procesor Intel® Core™ i umożliwia
całodzienną pracę na baterii. Może być
tabletem lub laptopem i ma wbudowane
zabezpieczenia Microsoft.

Ekran dotykowy o przekątnej 10,5”
Pisz i rysuj naturalnie na ekranie za pomocą pióra Surface*. Ekran dotykowy o przekątnej 10,5” został zoptymalizowany pod kątem obsługi
w postaci tabletu oraz sterowania dotykiem i piórem. Tablet biznesowy
do pracy w dowolnym miejscu. Prezentuj treści klientom i oglądaj filmy
instruktażowe w jakości HD na wyświetlaczu PixelSense™ o rozdzielczości
220 ppi.

Opcjonalna funkcja LTE Advanced
zapewnia łączność nawet wtedy, gdy nie ma
dostępu do sieci Wi-Fi.

Mobilność do pracy w terenie
Więcej mocy do codziennych zadań
Możliwość
wyboru
szybkiego
procesora
Intel® Pentium® Gold lub Intel® Core™ i3.
Do 8 GB pamięci RAM. Jeszcze szybciej wysyłaj
e-maile, odrabiaj prace domowe, przeglądaj
strony, rób zakupy i nie tylko.

Zawsze gotowe urządzenie
Najbardziej przenośne urządzenie Surface 2 w 1 z ekranem
dotykowym o masie już od 544 g bez klawiatury Type Cover.*
Wszechstronne jak laptop i przenośne jak tablet,
z wbudowaną podpórką i klawiaturą Type Cover.* Cały dzień
pracy baterii: nawet 11 godz.**

Wbudowane zabezpieczenia
Zdalne zarządzanie na poziomie oprogramowania układowego
dzięki interfejsowi UEFI firmy Microsoft.
Podłączaj akcesoria, których używasz już teraz, dzięki
portowi USB-C®
* S przedawane oddzielnie.
** C zas pracy baterii różni się znacznie w zależności od wykorzystania, konfiguracji
sieci i funkcji, siły sygnału, ustawień i innych czynników. Więcej szczegółów na
stronie poświęconej wydajności baterii urządzenia Surface.

Surface Pro 7+ dla firm
Moc nowej generacji
Najnowsze procesory Intel® Core™ 11. generacji
zapewniają jeszcze wiekszą wydajność w realizacji
zadań, które masz przed sobą.

Wszechstronność nowej generacji

Ty jesteś hasłem
Funkcja Windows Hello z technologią
rozponawania twarzy umożliwia szybkie
i bezpieczne logowanie bez użycia haseł.
4 tryby pracy
Dzięki stacji dokującej, innowacyjnej wbudowanej
podstawce i odłączanej klawiaturze Type Cover*
możesz z łatwością przekształcić Surface Pro 7+
z laptopa w tablet lub przenośne studio do pracy
artystycznej.

Opcjonalna funkcja LTE Advanced zapewnia
łączność nawet wtedy, gdy nie ma dostępu do sieci
Wi-Fi.
Olśniewający ekran dotykowy
Dotykowy ekran PixelSense™ o przekątnej 12,3” i rozdzielczości
2736 x 1824 (267 PPI) zapewnia wspaniały kontrast i czyste kolory.

Łącz, dopasowuj, personalizuj
Surface Pro 7+ jest dostępny w kolorze platynowym
oraz matowej czerni. Aby w pełni wykorzystać
potencjał komputera i dopasować go do siebie,
dobierz kolorowe akcesoria: klawiaturę Surface Pro
Signature Type Cover*, pióro Surface* i mysz Surface
Arc*.

Zaprojektowany do obsługi pióra Surface* i dotyku
Szkicuj, pisz i wymazuj w naturalny sposób, korzystając z precyzyjnej końcówki do pisania.
Ponadto Pióro Surface Pen* można przechylić w celu cieniowania, a opóźnienie jego działania
praktycznie nie istnieje - tak jak w przypadku rysowania na kartce papieru.

Gotowy, kiedy zechcesz
Wyposażony w funkcję szybkiego ładowania
(naładowanie wyczerpanego akumulatora z poziomu
5% do 80% trwa mniej niż godzinę**). Ponadto, gdy
otworzysz klawiaturę Type Cover* wrócisz szybciej do
pracy dzięki funkcji natychmiastowego włączania
i wybudzania poprzez otwarcie.

Smukły i lekki
Zaledwie 8,5 mm grubości, waga urządzenia już od
770 g, a także klawiatura, którą można złożyć lub odpiąć,
sprawiają, że Surface Pro 7+ nie zajmuje dużo miejsca
w torbie i możesz mieć go zawsze ze sobą.
Długi czas pracy na baterii
Bateria Surface Pro 7+ wystarcza do 15 godzin***
pracy, więc śmiało możesz oderwać się od biurka.
Dodatkowo możesz skorzystać z trybu wstrzymania,
który wydłuża czas pracy baterii, gdy nie korzystasz
z komputera.

* A kcesoria sprzedawane osobno.
** Rzeczywisty czas ładowania różni się w zależności od warunków pracy. Dowiedz się więcej na https://www.microsoft.com/pl-pl/surface/business/surface-pro-7-plus
*** Do 15 godz. czasu pracy baterii (wersja Wi-Fi) przy typowym korzystaniu z urządzenia. Czas pracy baterii różni się znacząco w zależności od ustawień, sposobu
użytkowania i innych czynników. Dowiedz się więcej na https://www.microsoft.com/pl-pl/surface/business/surface-pro-7-plus

Surface Pro X dla firm
Ultrasmukły
Eleganckie i smukłe urządzenie Surface Pro X jest stworzone
z myślą o tych, którzy sporo czasu spędzają w drodze, a chcą
mieć komputer zawsze ze sobą. Urządzenie ma zaledwie
7,3 mm grubości i waży już od 774 g.
Imponujący ekran
Praktycznie bezramkowy 13” ekran dotykowy PixelSense™
o charakterystycznym współczynniku proporcji 3:2 gwarantuje
maksimum przestrzeni roboczej.

Surface Pro X występuje w konfiguracjach tylko z Wi-Fi
oraz konfiguracjach z LTE Advanced Pro* z obsługą kart
nanoSIM i eSIM.

Ultrasmukły i mobilny z LTE
Gotowy, kiedy go potrzebujesz
Surface Pro X wyposażono w funkcję szybkiego
ładowania (80% w niecałą godzinę)***, a czas pracy
komputera na baterii wynosi nawet 15 godzin****.
Dodatkowo możesz skorzystać z trybu wstrzymania,
który wydłuża czas pracy baterii, gdy nie korzystasz
z komputera.
Instant On
Wróć do pracy szybciej z funkcją natychmiastowego
włączenia i wznawiania działania po otwarciu.

Innowacyjne akcesoria
Dedykowana klawiatura Surface Pro X Signature
Keyboard** posiada specjalny schowek na cyfrowe
pióro Surface Slim Pen, zapewniający jego jednoczesne
indukcyjne ładowanie.

Wydajność nowej generacji
Procesor Microsoft SQ1™ oraz nowy Microsoft SQ2™
opracowany we współpracy z firmą Qualcomm
oferuje najlepszą w swojej klasie graficzną moc
obliczeniową 2 teraflopów*****. Szybko działające aplikacje Office** i przeglądarka, a także wysokiej
jakości wideorozmowy czy streamowanie w jakości 4k
umożliwiają realizację codziennych zadań.

3 tryby pracy
Dzięki wbudowanej podstawce i odłączanej klawiaturze Surface Pro X Keyboard** możesz z łatwością
przekształcić Surface Pro X z laptopa w tablet lub przenośne studio do pracy artystycznej.

*

Dostępność i wydajność usług jest zależna od sieci usługodawcy. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zgodności, cen, karty SIM i aktywacji, należy
skontaktować się z dostawcą usług.
** Akcesoria i orpogramowanie są sprzedawane osobno.
*** Rzeczywisty czas ładowania różni się w zależności od warunków pracy. Dowiedz się więcej na aka.ms/SurfaceProX-pl

**** Do 13 godz. czasu pracy baterii przy typowym obciążeniu urządzenia Surface. Czas pracy baterii różni się znacząco w zależności od ustawień, sposobu użytkowania
i innych czynników. Dowiedz się więcej aka.ms/SurfaceProX-pl
***** Porównanie z istniejącymi komputerami PC opartymi na architekturze ARM.

Surface Pro 8 dla firm

Najpotężniejsza odsłona Pro

Wymagaj więcej od swojego komputera
Pracownicy są bardziej wszechstronni niż kiedykolwiek.
Tak jak Surface Pro 8. Pisz w trybie komputera przenośnego,
prezentuj na wielu ekranach w trybie stacjonarnym lub
podpisuj umowy w trybie tabletu. Surface Pro 8 to laptop
biznesowy 2 w 1, który poradzi sobie w każdej sytuacji.

Większy ekran, większa szybkość
Dzięki indywidualnej kalibracji i powierzchni ekranu od
krawędzi do krawędzi 13-calowy wyświetlacz dotykowy
PixelSense™ o częstotliwości odświeżania 120 Hz to
najbardziej zaawansowany wyświetlacz Pro. Dokładniejsza
reakcja na pióro i dotyk.

Doskonały laptop dzięki technologii Thunderbolt™ 4
Podłącz laptop do wielu monitorów 4K dzięki
portom Thunderbolt™ 4 i systemowi Windows. Przenoś
szybko duże twórcze pliki dzięki zewnętrznemu dyskowi
twardemu i wspomagaj modelowanie 3D za pomocą
zewnętrznego procesora graficznego.*

Więcej mocy niż kiedykolwiek
Procesor Intel® Core™ 11. generacji zapewnia moc
wymaganą do obsługi znacznych obciążeń - takich jak
wykonywanie wielu zadań podczas wideorozmowy lub
pracy nad arkuszem. Surface Pro 8 to nasze najbardziej
zaawansowane urządzenie 2 w 1.

Bateria, która starcza na cały dzień
Skoncentruj się na pracy, a nie na baterii. Nie trać
przez cały dzień z oczu tego, co istotne, dzięki baterii
wystarczającej na 16 godz.** oraz funkcji szybkiego
ładowania, dzięki której szybciej naładujesz baterię.

Ultrasmukły i przenośny
Surface Pro 8 waży nawet 891 g,*** co czyni go ultralekkim
i przenośnym urządzeniem, idealnym do podpisywania
dokumentów lub szkicowania w aplikacji Microsoft
Whiteboard za pomocą pióra cyfrowego.*

Bezpieczna i stabilna łączność dzięki 4G LTE
Dzięki wbudowanym rozwiązaniom eSIM**** lub Nano
SIM to od Ciebie zależy, czy Twój zespół zawsze i wszędzie
będzie mógł korzystać z bezpiecznego i stabilnego
połączenia.

Stałe połączenie w HD
Wbudowana kamera 5,0 MP 1080p zapewnia lepszą
jakość w słabo oświetlonym otoczeniu, jasność oraz
precyzyjnie oddany odcień skóry. Dzięki dwóm
mikrofonom studyjnym każdy wyraźnie usłyszy Twój
głos.

* W oddzielnej sprzedaży. W przypadku niektórych funkcji wymagane są licencje na oprogramowanie.
** Czas pracy baterii różni się znacznie w zależności od wykorzystania, konfiguracji sieci i funkcji, siły sygnału, ustawień i innych czynników. Szczegóły można znaleźć
w witrynie aka.ms/SurfaceBatteryPerformance.

*** Masa nie uwzględnia urządzeń Klawiatura Signature do Surface Pro ani Surface Pro X Keyboard.
**** Obsługa eSIM może się różnić zależnie od operatora.

Surface Laptop Go dla firm
Najlższejszy laptop przeznaczony do codziennej pracy. Zrób wrażenie dzięki Surface
Latop Go – łączącym wydajność, czas pracy baterii i piękny wygląd, dzięki któremu
zrealizujesz wszystkie zadania.

Funkcja szybkiego ładowania
Naładowanie rozładowanego akumulatora do
poziomu 80% trwa niewiele ponad godzinę.*
Akumulator wystarcza na cały dzień pracy
do 13 godzin. **

Najlżejszy laptop
System operacyjny Windows 10 Pro
Zawiera zaawansowane zabezpieczenia i narzędzia
zwiększające
produktywność
oraz
umożliwia
zarządzania na poziomie przedsiębiorstwa.

Porty USB-C® i USB A do podłączania
monitorów, stacji dokujących i innych
urządzeń

Wygodne pisanie na pełnowymiarowej klawiaturze
i łatwe nawigowanie precyzyjnym trackpadem

Przedni aparat 720p HD.

Ekran dotykowy PixelSense™ o przekątnej 12,4
cala*** i funkcjonalnych proporcjach obrazu 3:2.

Optymalna wydajność za sprawą najnowszych
procesorów Intel® Core ™ dziesiątej generacji.

Funkcja natychmiastowego włączania
Umożliwia kontynuowanie pracy od tego
miejsca, w którym została przerwana.

Wygodne zabezpieczenia
Przycisk zasilania z czytnikiem linii papilarnych,
Windows Hello i logowanie jednym dotknięciem.

** Czas pracy akumulatora w urządzeniu Surface Laptop Go: Czas pracy akumulatora w urządzeniu Surface Laptop Go dla firm: Do 13 godzin pracy akumulatora przy
* Testy przeprowadzono w firmie Microsoft we wrześniu 2020 r. na przedprodukcyjnych wersjach urządzeń i oprogramowania. Przetestowano ze skrzynką odbiorczą SurfLink
39W PSU, w warunkach kontrolowanych, z urządzeniem w stanie hibernacji lub wyłączenia. Urządzenie zostało włączone w trybie ekranu desktop z domyślnymi ustawieniami
jasności wyświetlacza. Rzeczywisty czas ładowania zmienia się w zależności od warunków użytkowania. Zmierzono w typowej dla biura temperaturze otoczenia 23 °C.

typowym użytkowaniu urządzenia Surface. Testy przeprowadzone przez firmę Microsoft we wrześniu 2020 r. na przedprodukcyjnych konfiguracjach urządzeń Surface
Laptop Go Intel® Core™ i5, 128 GB, 8 GB RAM Microsoft Surface® Edition. Testowanie polegało na całkowitym rozładowaniu akumulatora przy kombinacji aktywnego
użytkowania i nowego trybu gotowości. Czas pracy baterii znacznie się zmienia w zależności od ustawień, sposobu użytkowania i innych czynników.

*** Wyświetlacz Surface Laptop Go ma zaokrąglone rogi w obrębie standardowego prostokąta. Jeśli mierzy się ekran jako standardowy prostokąt, jego przekątna wynosi
12,45 cala (rzeczywista widoczna powierzchnia jest mniejsza).

Surface Laptop 4 dla firm

Styl i wydajność

Styl, wydajność i szybkość działania - teraz możesz mieć wszystko
Teraz nawet o 70% szybszy niż wcześniej, z baterią pracującą znacznie dłużej, bo przez nawet 19 godzin w przypadku
13,5-calowego modelu z procesorem AMD Ryzen™ 5 Microsoft Surface® Edition.* Wyróżnij się podczas rozmów wideo
w jakości HD, przelej pomysły na ekran dotykowy PixelSense™ i ciesz się niesamowitym dźwiękiem Dolby Atmos®.**

Smukła, elegancka konstrukcja
Ultrasmukła i lekka konstrukcja, wyposażona w niewidoczny zawias, który można otworzyć nawet jednym
palcem. Wybierz wersję z ekranem 13.5” lub 15” cali oraz
jeden z dwóch trwałych materiałów wykończeniowych
klawiatury: ciepłą w dotyku tkaninę Alcantara® albo
przyjemnie chłodny metal.
Znakomity dźwięk i obraz
Nawet w warunkach słabego oświetlenia wyglądasz
fantastycznie dzięki kamerze HD. A dwa mikrofony
studyjne sprawią, że inni będą słyszeć Cię głośno
i wyraźnie podczas spotkań w Microsoft Teams.***
Prawdziwa wielozadaniowość
Możliwość wyboru między procesorami Intel® Core™
jedenastej generacji oraz AMD Ryzen™ Microsoft
Surface® Edition.
Wyjątkowy komfort pisania
Duży trackpad to gwarancja precyzyjnej nawigacji.
Z kolei optymalny skok i responsywność klawiszy
przekładają się na szybsze i bardziej dokładne pisanie.

Nawet 19 godzin czasu pracy baterii
Do 19 godzin pracy na baterii w przypadku 13,5-calowego modelu
z procesorem AMD Ryzen™ 5 Microsoft Surface® Edition, do 17,5
godzin w przypadku 15-calowego modelu z procesorem AMD
Ryzen™ 7 Microsoft Surface® Edition, do 17 godzin pracy na baterii
w przypadku 13,5-calowego modelu z procesorem Intel® Core™ i5
i do 16,5 godziny w przypadku 15-calowego modelu z procesorem
Intel® Core™ i7.*

Kinowy dźwięk
Doświadczaj rozrywki na zupełnie nowym
poziomie, oglądając ulubione programy
i filmy w technologii Dolby Atmos®.** Daj
się pochłonąć zniewalającemu, kinowemu
dźwiękowi, który otacza Cię z każdej strony.
Wyraźnie słysz swoich współpracowników.
Wsłuchuj się w rozmowy i bardziej angażuj
w spotkania dzięki głośnikom Omnisonic.

Zabezpieczenia, którym można ufać
Chroń pliki i zdjęcia za pomocą zintegrowanej usługi pamięci masowej w chmurze
OneDrive. Pracuj bezpiecznie na różnych
urządzeniach z systemem Windows 10
i usługą Microsoft 365***

Połącz się na więcej sposobów
Podłącz posiadane akcesoria, wykorzystując porty USB- C i USB-A
i użyj złącza Surface Connect do ładowania. W naszym urządzeniu
znajdziesz również tradycyjne gniazdo słuchawkowe.

* Czas pracy baterii różni się znacząco w zależności od ustawień, sposobu użytkowania i innych czynników. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie microsoft.com/surface
** Wymagane treści/dźwięki zakodowane w technologii Dolby.
*** Sprzedawane osobno.

Surface Laptop Studio dla firm
Stworzony do wydajnej pracy
Sprawnie renderuj obszerne treści, obsługuj złożone
bazy danych i szkicuj oszałamiające wizualizacje 3D.
Ten laptop biznesowy o dużej wydajności to
najbardziej
zaawansowane
urządzenie
Surface
w historii, wyposażone w najszybszy procesor graficzny.

Odmień oblicze pracy
Pracuj tak, jak chcesz - kompilując kod na
zaawansowanym laptopie biznesowym,
wykonując wiele zadań w dostosowanym
trybie sceny za pomocą stacji dokującej lub
szkicując swoje pomysły na najwyższym
poziomie twórczości.

Uruchamiaj wymagające oprogramowanie
Zaawansowany laptop biznesowy umożliwiający
bezproblemowe korzystanie z oprogramowania
takiego jak Adobe® Premiere® Pro, Photoshop®,
Lightroom®, Autodesk® AutoCAD®, Dassault
SOLIDWORKS™ i nie tylko.**

Laptop o dużej wydajności
Pracuj wygodnie w trybie komputera
przenośnego z pełną klawiaturą i płytką
dotykową wyposażoną w precyzyjne funkcje
haptyczne zapewniające komfortowe reakcje
urządzenia.

Praca w podróży przez cały dzień
Ciesz się nawet do 19-godzinnym czasem pracy baterii*
i wracaj do swoich obowiązków, kiedy tylko zechcesz,
dzięki ulepszonemu trybowi czuwania, który wydłuża
czas pracy baterii, gdy nie korzystasz z urządzenia.
Szybka i niezawodna technologia Wi-Fi 6 gwarantuje
lepszą wydajność w zatłoczonych obszarach.

Najwyższy poziom twórczości

Tryb sceny pod idealnym kątem
Zaprezentuj ekran w trybie sceny pod odpowiednim
kątem - dzięki zawiasowi Dynamic Woven Hinge
bez trudu podłączysz stację dokującą, przedstawisz
prezentację i obsłużysz urządzenie dotykowo.

Twórz arcydzieła dzięki sprawnej komunikacji
Rób notatki, szkicuj podczas burzy mózgów i rysuj, co tylko zechcesz, na ekranie dotykowym o przekątnej 14,4”
i częstotliwości odświeżania 120 Hz — zupełnie jak na papierze.*** Podczas każdego spotkania w Microsoft Teams wypadniesz świetnie,** co ułatwi bezproblemową współpracę i pokazanie się od najlepszej strony.
*

Czas pracy baterii różni się znacznie w zależności od wykorzystania, konfiguracji sieci i funkcji, siły sygnału, ustawień i innych czynników. Szczegóły można znaleźć
w witrynie aka.ms/SurfaceBatteryPerformance.

** W oddzielnej sprzedaży. W przypadku niektórych funkcji wymagane są licencje na oprogramowanie.
*** Wyświetlacz urządzenia Surface Laptop Studio ma zaokrąglone rogi wpisujące się w kształt regularnego prostokąta. Przyjmując, że powierzchnia ekranu jest regularnym
prostokątem, jego przekątna wynosi 14,36” (faktyczny obszar wyświetlania jest mniejszy).

Surface Studio 2

Najwyższy poziom twórczości

Nasz najpotężniejszy Surface
Urzeczywistniaj swoje pomysły. Edytuj fotografie. Swobodnie
renderuj sceny. Twórz bogatą grafikę 3D na potrzeby każdej
rzeczywistości. Szybsze, potężniejsze procesory Intel® Core™,
układ graficzny NVIDIA® GeForce® i ultraszybka pamięć SSD
wspierają oprogramowanie, którego wymaga Twoja kreatywność.

Zaprojektowany, żeby inspirować
Czyste, nowoczesne wzornictwo dopełnia Twoją kreatywną przestrzeń,
a uderzająco duży i niezwykle cienki ekran inspiruje do nieprzerwanego
skupienia. Jedną ręką możesz przestawić ekran z pozycji pionowej do kąta
idealnego do szkicowania.
Twórz w zupełnie nowy sposób
Surface Studio 2 został wyposażony w dynamiczny
mechanizm zawiasowy, który pozwala łatwo przekształcić
komputer w pracownię kreślarską. Ustaw wyświetlacz pod
kątem 20 stopni, aby pracować w trybie studio, lub pionowo
- w trybie komputera stacjonarnego.

Imponujący wyświetlacz
Niezależnie od tego, czy ilustrujesz książkę, czy projektujesz
wirtualny świat, masz pole do popisu na 28-calowym
ekranie dotykowym PixelSense™ z 13,5 mln pikseli
o naturalnych barwach.

Uwolnij energię twórczą
Z piórem Surface wszystkie Twoje kreski i pociągnięcia pędzla będą dokładnie takie, jak chcesz. Wyrażaj
pomysły w naturalny sposób. Rysuj praktycznie bez
opóźnień tak, jak na kartce papieru, przechylając
pióro podczas cieniowania.

Obsługa profesjonalnego oprogramowania
Przekształć swój komputer w cyfrową pracownię i obsługuj
wymagające oprogramowanie, takie jak SolidWorks*,
Adobe Creative Cloud* i Autodesk*.

Skrót do wyobraźni
Dogoń swoją wyobraźnię jednym obrotem
pokrętła Surface Dial*. Zapewnia twórczą
swobodę dzięki intuicyjnym skrótom do
narzędzi rysunkowych, takich jak koła kolorów,
przezroczystość i rozmiar pędzla.
*W osobnej sprzedaży.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
• Surface Studio 2
• Zasilacz
• Mysz
• Klawiatura i pióro Surface

• Przewodnik Szybki start
• Karta gwarancyjna
•D
 okument z zasadami
bezpieczeństwa.

Surface Hub 2S

Praca zespołowa bez ograniczeń

Surface Hub 2S to urządzenie all-in-one, które jest
platformą do pracy zespołowej wykorzystującą w pełni
możliwości systemu Windows 10 i Microsoft 365.
Dostępne w wersji 50-calowej lub 85-calowej.

Dane techniczne

Praca zespołowa w każdym miejscu
To połączenie wszystkich cech docenianych przez
klientów podczas pracy z Surface Hub (w wersji 1)
w formie lżejszego (o 40% od poprzednika), smuklejszego
i nowocześniejszego urządzenia, które przy pomocy
dedykowanych akcesoriów można swobodnie przenosić,
a dzięki temu każde miejsce może stać się przestrzenią do
wspólnej pracy.
Wspólna praca w rozproszonym zespole
Surface Hub 2S to proste dołączanie do spotkania
prowadzonego przez Microsoft Teams (lub Skype for
Business) za pomocą jednego dotknięcia, to również
idealny komfort pracy dzięki ekranowi 4K+, nowoczesnej
kamerze o kącie widzenia 90 stopni oraz 3 kanałowym
głośnikom i mikrofonom.
Współpraca jeszcze bardziej efektywna
Dedykowane pióro Surface Hub 2 Pen oraz w pełni
dotykowy ekran to funkcje, dzięki którym praca staje się
jeszcze bardziej naturalna, a logowanie do Surface Hub
2S pozwala na szybki dostęp do zasobów w OneDrive czy
bezprzewodowe połączenie przez Miracast.
To wreszcie możliwość skrócenia spotkań - wykorzystanie
Microsoft Whiteboard (czyli cyfrowej tablicy) pozwala
wszystkim członkom zespołu na dopisywanie swoich pomysłów
w czasie rzeczywistym niezależnie od tego gdzie się znajdują
i niezależnie od tego na jakich urządzeniach pracują.
Surface Hub 2S natywnie jest zintegrowany z aplikacjami
Office 365, przeglądarką Edge oraz ważnymi aplikacjami
firm trzecich.

Wymiary

50”: 741 mm x 1097 mm x 76 mm
85”: 1130 mm x 1959 mm x 85,6 mm

Waga

50”: 28 kg
85”: 84 kg

Rozdzielczość

50” / 85”: 3840 x 2560 pikseli

Ekran

50”: wyświetlacz PixelSense™, proporcje
3:2, kolor 10-bitowy, ramka 15,5 mm,
przeciwodblaskowy, IPS LCD
85”: wyświetlacz PixelSense™, proporcje
16:9, 10-bitowy kolor, ramka 30,5 mm,
przeciwodblaskowy, IPS LCD

Moc
obliczeniowa

50” / 85”: Procesor Intel® Core™ i5
czterordzeniowy ósmej generacji,
8 GB RAM, dysk SSD 128GB*

Karta graficzna

50” / 85”: Intel® UHD 620

Łączność
bezprzewodowa

50” / 85”: Wi-Fi 5 (IEEE 802.11
a/b/g/n/ac), technologia Bluetooth
Wireless 4.1, Miracast Display

Wejścia

USB-A, Mini-DisplayPort Video,
RJ45 Gigabit Ethernet, HDMI Video,
USB-C™ z DisplayPort,
50”: 4 x USB-C™ (na wyświetlaczu)
85”: 3 x USB-C™ (na wyświetlaczu)

Sensory

50”: Sensor dopplera, akcelerometr,
żyroskop
85”: Sensor dopplera

Audio/Video

50” / 85”: Trójdrożne głośniki
o pełnym zakresie, Macierz 8
pełnozakresowych mikrofonów
MEMS, Kamera 4K Microsoft
Surface Hub, połączenie USB-C™,
duży kąt widzenia 90 stopnii

Pióro

50” / 85”: Pióro Microsoft
Surface Hub 2 Pen (aktywne),
zgodność z piórem Surface Slim

Oprogramowanie

Windows 10 Team Edition,
Microsoft Teams dla Surface
Hub**, Skype dla firm**,
Microsoft Whiteboard,
Microsoft Office (Mobile),
Microsoft Power BI**

Wykonanie

Obudowa: Precyzyjnie obrabiane
aluminium z elementami z żywicy
mineralno - kompozytowej.
Kolor platynowy. Przyciski
fizyczne: włącznik, głośność,
źródło obrazu.

Opakowanie
zawiera

1 Surface Hub 2S,
1 Surface Hub 2 Pen,
1 kamera Surface Hub 2,
50” / 85”: 3m / 4m kabel zasilający,
Instrukcja “Szybki start”

* Oprogramowanie systemowe używa znaczącej ilości miejsca na dysku. Dostępne miejsce na dysku może ulec zmianie w zależności od uaktualnień oraz używanych
aplikacji. 1 GB= 1 miliard bajtów. Więcej na Suńace.com/Storage.
** Aby dostępne były niektóre funkcje wymagana jest licencja. Sprzedawana oddzielnie.

Surface w nowoczesnym miejscu pracy
Inspiracją do tworzenia urządzeń Surface są potrzeby Twoich pracowników i metody ich pracy, dzięki czemu na naszych
komputerach mogą pracować wydajniej i na swoich warunkach.

Urządzenia, które pracownicy
uwielbiają, na platformie cieszącej
się zaufaniem firm
Urządzenia Surface i usługa Microsoft
365 - zaprojektowane specjalnie z myślą
o zmieniających się sposobach pracy
- oferują swobodę pracy na swój
sposób, zapewniając ochronę gwarantowaną przez najlepszą nowoczesną platformę do zabezpieczania
i zarządzania firmy Microsoft.

Nowoczesne bezpieczeństwo i łatwość zarządzania od firmy Microsoft
Dzięki maksymalnie uproszczonemu procesowi wdrożenia, nowoczesnemu zarządzaniu urządzeniami i najlepszym
rozwiązaniom firmy Microsoft w zakresie zabezpieczeń, urządzenia Surface i usługa Microsoft 365 umożliwiają
użytkownikom bezpieczną pracę na swój własny sposób w każdym miejscu.
Rozwiązanie AutoPilot
Wdrażanie, resetowanie i zmiana przeznaczenia nowych urządzeń dzięki rozwiązaniu, które ze strony pracowników IT nie
wymaga żadnej obsługi. Dla Twojej firmy oznacza to tylko same korzyści.

Dopasowany do Twojego stylu pracy
Gama urządzeń Surface dla firm oferuje pracownikom ulubione funkcje, a także możliwości wyboru i elastyczność, których
potrzebują, aby pracować na swoich warunkach.

Rozwiązanie Surface Enterprise Management Mode
Blokowanie urządzeń i zarządzanie nimi na etapie rozruchu dzięki rozwiązaniu sterującemu funkcjami sprzętowymi, w tym
aparatem, portami USB i modułem Bluetooth®.

Wybierz idealne urządzenie dla siebie
Począwszy od ultracienkich, zawsze
połączonych urządzeń przenośnych,
przez wydajne komputery, aż po najlepszą w swojej klasie współpracę - u nas
zawsze masz wybór.

Windows Hello
Zapewnienie bezpieczeństwa danych dzięki łatwemu w obsłudze i profesjonalnemu logowaniu biometrycznemu, bez
konieczności korzystania z mniej wygodnych haseł i kodów PIN.

Pracuj naturalnie, aby zrobić więcej
Ekrany dotykowe, pisanie odręczne,
przekształcane urządzenia 2 w 1. Technologia zaimplementowana w urządzeniach Surface pomaga Ci znaleźć najefektywniejszy sposób pracy,
by była ona jeszcze bardziej
wydajna.

Zakochaj się w Surface
Osoby decyzyjne w firmie, osoby
decyzyjne w sprawach IT, osoby
pracujące z informacjami oraz
pracownicy szeregowi - wszystkie
te grupy wyrażają wysoki poziom
zadowolenia z urządzeń Surface*.

* Źródło: Badanie „State of Surface Commercial” zlecone przez firmę Microsoft, Ipsos, maj 2019 r.

Surface Go 3

Surface Pro 7+

Surface Pro X

Również z LTE Advanced

Również z LTE Advanced

W standardzie z LTE Advanced

10,5 -calowy wyświetlacz dotykowy
z obsługą pióra
Corning® Gorilla® Glass 3

12,3-calowy wyświetlacz
dotykowy z obsługą pióra1

13-calowy wyświetlacz
dotykowy z obsługą pióra1

Mobilność do pracy w terenie

Wyświetlacz
PixelSenseTM

Kolory

Platynowy

Wszechstronność nowej generacji

Ultrasmukły i mobilny z LTE

Surface Pro 8

Najpotężniejsza odsłona Pro

13-calowy wyświetlacz
dotykowy z obsługą pióra1
Akceleracja pisma odręcznego za pomocą procesora
graficznego

Platynowy

Platynowy

Platynowy

Czarny

Czarny

Czarny

Procesor

Dwurdzeniowy Intel® Pentium® Gold 6500Y
Dwurdzeniowy Intel® Core™ i3-10100Y 10.
generacji

Intel® Core™ i7, i5, i3 11. gen.

Microsoft® SQ1™
Microsoft® SQ2™

Dwurdzeniowy Intel® Core™ i3-1115G4 11. generacji
Czterordzeniowy Intel® Core™ i5-1145G7 11. generacji
Czterordzeniowy Intel® Core™ i7-1185G7 11. generacji

Pamięć

4 GB
8 GB (LPDDR3)

Wi-Fi: 8, 16 lub 32 GB
LTE: 8 lub 16 GB

16 GB
8 GB

8 GB, 16 GB
albo 32 GB pamięci RAM LPDDR4x

Dysk2

Dysk eMMC: 64 GB
Dysk SSD: 128 GB

Wi-Fi: 128, 256, 512 GB lub 1 TB
LTE: 128 lub 256 GB

Dysk 512 GB SSD
Dysk 265 GB SSD
Dysk 128 GB SSD

128 GB SSD lub 256 GB SSD
512 GB SSD lub 1 TB SSD

Grafika

Intel® UHD Graphics 615

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

Procesor graficzny
Microsoft SQ® 1 Adreno™ 685
Procesor graficzny
Microsoft SQ® 2 Adreno™ 687

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

System
operacyjny

Windows 11 Home w S mode

Windows 10 Pro

Windows 10 Pro

Windows 11 Pro lub Windows 10 Pro

Czas pracy
baterii3

Do 11 godz.

Wi-Fi: do 15 godz.
LTE: do 13,5 godz.

Do 15 godz.

Do 16 godz.

1
Klawiatura Type Cover i pióro są sprzedawane oddzielnie. 2 Oprogramowanie systemowe zajmuje znaczną ilość przestrzeni dyskowej. Dostępna przestrzeń dyskowa może się zmienić w zależności
od aktualizacji oprogramowania systemowego i używanych aplikacji. 1 GB = 1 miliard bajtów. Więcej informacji można znaleźć na stronie surface.com/storage. 3 Czas pracy baterii różni się znacząco
w zależności od ustawień, sposobu użytkowania i innych czynników. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie microsoft.com/surface

Surface Laptop Go

Surface Laptop 4

Surface Laptop Studio

Surface Studio 2

Ekran dotykowy PixelSense™
o przekątnej 12,4 cala

13,5-calowy wyświetlacz dotykowy
z obsługą pióra1

14,4-calowy wyświetlacz
dotykowy z obsługą pióra¹

28-calowy wyświetlacz dotykowy
z obsługą pióra¹

Najlżejszy laptop

Wyświetlacz
PixelSenseTM

Styl i wydajność

Najwyższy poziom twórczości

Najwyższy poziom twórczości

15-calowy wyświetlacz dotykowy
z obsługą pióra1
Kolory

Platynowy

13,5”:

Platynowy z Alcantarą®

Czarny mat

15”:

Platynowy metaliczny

Czarny mat

Platynowy

Platynowy

Procesor

Procesor Intel® Core™
i5-1035G1 10. gen.

Intel® Core™ i7 (13,5” i 15”), i5 (13,5”) 11. gen.
AMD Ryzen™ 5 4680U Mobile (13,5”)
AMD Ryzen™ 7 4980U Mobile (13,5” i 15”)

Czterordzeniowy Intel® Core™ H35 i5-11300H 11. generacji
Czterordzeniowy Intel® Core™ H35 i7-11370H 11. generacji

Intel® Core™ i7, 7. gen.

Pamięć

4 GB
8 GB

8, 16 lub 32 GB

16 GB lub 32 GB LPDDR4x RAM

32 GB
16 GB

Dysk2

eMMC: 64 GB
SSD: 128 GB, 256 GB

Dysk 265 GB, 512 GB lub 1 TB SSD

Dysk 256 GB, 512 GB, 1 TB lub 2 TB SSD

Dysk 2 TB SSD
Dysk 1 TB SSD

Grafika

Intel® UHD Graphics

Urządzenia z procesorami Intel:
Intel® Iris® Xe Graphics
Urządzenia z procesorami AMD:
AMD Radeon™ Graphics

Modele z procesorem (i5): Intel® Iris® Xe Graphics
Modele z procesorem (i7): Procesor graficzny NVIDIA®
GeForce RTX™ 3050 Ti, 4 GB GDDR6 lub NVIDIA® RTX™
A2000, 4 GB GDDR6

NVIDIA® GeForce® GTX 1070 (i7)
NVIDIA® GeForce® GTX 1060 (i5)

System
operacyjny

Windows 10 Pro

Windows 10 Pro

Windows 10 Pro lub Windows 11 Pro

Windows 10 Pro

Czas pracy
baterii3

Do 13 godz.

13,5”: do 19 godz. (AMD), do 17 godz. (Intel)
15”: do 17,5 godz. (AMD), do 16,5 godz. (Intel)

Do 19 godz.

Nie dotyczy

1
Klawiatura Type Cover i pióro są sprzedawane oddzielnie. 2 Oprogramowanie systemowe zajmuje znaczną ilość przestrzeni dyskowej. Dostępna przestrzeń dyskowa może się zmienić w zależności
od aktualizacji oprogramowania systemowego i używanych aplikacji. 1 GB = 1 miliard bajtów. Więcej informacji można znaleźć na stronie surface.com/storage. 3 Czas pracy baterii różni się znacząco
w zależności od ustawień, sposobu użytkowania i innych czynników. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie microsoft.com/surface

Akcesoria Surface
Klawiatura Surface Pro Signature Type Cover

Połącz klawiaturę z Surface Pro 7 i pisz wygodnie. Ultrasmukła
i kompaktowa, ale działająca jak tradycyjna klawiatura
laptopa, jest wyposażona w najlepsze rozwiązania techniczne
firmy Microsoft, takie jak podświetlane klawisze, optymalnie
rozmieszczone do szybkiego i płynnego pisania oraz duży
szklany trackpad do precyzyjnego sterowania i nawigacji.

Pióro Surface Slim Pen 2

Surface Slim Pen 2 to nowa generacja pióra od
Microsoft, która została specjalnie zaprojektowana
z myślą o urządzeniach: Surface Pro 8, Pro X oraz Laptop
Studio. Pióro można ładować w klawiaturze Surface Pro
Signature Keyboard dostępnej w 4 kolorach.

Klawiatura Surface Pro X Signature Keyboard
+ Surface Slim Pen

Możesz wybrać klasyczną czarną klawiaturę bądź wersję pokrytą luksusową włoską tkaniną Alcantara®
w jednym z trzech kolorów: platynowym, błękitnym bądź czerwonym. Stwórz zestaw z piórem Surface
i myszą Surface Arc Mouse w tym samym odcieniu.

Przekształć urządzenie Surface Pro X* w pełnego laptopa
i przenośne studio dzięki klawiaturze Surface Pro X Keyboard
z piórem Slim Pen. Klawiaturę pokryto luksusową tkaniną
Alcantara®, którą cechuje odporność na zaplamienie
i łatwość czyszczenia. Pióro Surface Slim Pen można bezpiecznie przechowywać i ładować w schowku
klawiatury.

Pióro Surface Pen

Pisz, zaznaczaj, rysuj w najbardziej naturalny sposób
bezpośrednio na ekranie komputera. Precyzyjnie szkicuj
i cieniuj dzięki 4096 punktom nacisku, które odpowiadają
na najlżejszy dotyk. Atrament spływa z końcówki pióra
Surface na ekran praktycznie bez opóźnień, a gumka
usuwa pomyłki.

Klawiatura Surface Pro X Keyboard
Klawiatura Surface Go Type Cover

Klawiatura Surface Type Cover w połączeniu z Surface
Go 2 umożliwia korzystanie w pełni z urządzenia
w każdym miejscu. Ultrakompaktowa klawiatura mechaniczna w pełnowymiarowym układzie, z podświetlanymi
klawiszami i dużym touchpadem. Po zamknięciu klawiatury urządzenie wygląda jak elegancko oprawiona
książka, chroni ekran i wyłącza go, oszczędzając baterię.

Ultrasmukła i kompaktowa, działająca jak tradycyjna
klawiatura laptopa. Dzięki użyciu najnowocześniejszych
technologii firmy Microsoft, mechanicznym podświetlanym
klawiszom oraz idealnie dostosowanym odległościom
między nimi możesz pisać szybko i płynnie, a duży trackpad
zapewnia precyzyjne sterowanie i nawigację.

* Sprzedawane osobno.

Akcesoria Surface

Mysz Surface Arc

Mysz Surface Mobile Mouse

Lekka i przenośna, ergonomicznie wyprofilowana
z nowym kółkiem ułatwiającym przewijanie i obsługą
Bluetooth bez klucza sprzętowego - nowa mysz
Surface Mobile Mouse działa na niemal każdej
powierzchni* dzięki technologii BlueTrack. Dostępna
w różnych kolorach. Świetnie sprawdza się w warunkach
pracy mobilnej.

Smukła, lekka i poręczna Surface Arc Mouse
idealnie pasuje do dłoni i łatwo mieści się w torbie
po wyprostowaniu. Posiada płytkę dotykową,
dzięki której możliwe jest przewijanie zarówno
w pionie jak i w poziomie. Podłączana przez
Bluetooth. Teraz jest dostępna w kilku wersjach
kolorystycznych, aby dopasować się do Twojego stylu.

Surface Dial - nowe narzędzie dla twórców

* Nie działa na przezroczystym szkle ani na powierzchniach lustrzanych.

Surface Dial to całkowicie nowy sposób interakcji
z technologią, dzięki któremu możesz tworzyć w sposób
najbardziej naturalny i realistyczny. Korzystaj z fizycznych narzędzi w przestrzeni cyfrowej jak nigdy dotąd
- od pomysłu do efektu końcowego. Aluminiowa
obudowa delikatnie wibruje pod palcami, zapewniając
poczucie pełnej kontroli nad efektami Twojej pracy.

Mysz Surface Mouse

Obudowa idealnie dopasowuje się do kształtu dłoni, a metalowe
kółko przewijania jest solidne pod palcem. Prosto i elegancko
zaprojektowana mysz jest świetnym uzupełnieniem klawiatury
Surface. Podłączana za pomocą technologii Bluetooth.

Surface Keyboard
Mysz Surface Precision

Pozwala wydajnie pracować i płynnie wykonywać
zadania, a opatentowany magnetyczny mechanizm
przewijania zapewnia precyzyjną kontrolę. Mysz jest
ponadto wyposażona w trzy przyciski, które można
zaprogramować i spersonalizować według własnych potrzeb.

Miękkie wykończenie, dźwięk klawiszy, sztywność i tekstura zapewniają komfort pisania.
Odpowiedni skok klawiszy, wysokość, przechył
i odstępy między nimi pozwalają pisać
szybko i dokładnie. A właściwie dobrany opór
zapobiega przypadkowym naciśnięciom oraz
zapewnia płynne i spójne działanie.

Akcesoria Surface

Głośnik Microsoft Modern USB-C Speaker

Słuchawki Microsoft Surface
Headphones 2+

Zapewnij swojemu zespołowi możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych o doskonałej
jakości oraz korzystania z intuicyjnych elementów
sterujących i dotykowych, dzięki którym Microsoft
Teams* znajduje się w centrum uwagi.
Słuchaj i daj się usłyszeć dzięki krystalicznie
czystemu dźwiękowi, zanurz się w muzyce lub
skup się, wyciszając rozpraszające dźwięki za
pomocą funkcji 13-poziomowej aktywnej redukcji
szumów. Nie musisz się martwić, że bateria
rozładuje się w ciągu dnia pełnego spotkań
- wystarcza ona nawet na 15 godzin rozmów
głosowych.**

Dodaj do swojego laptopa wysokiej klasy dźwięk, aby cieszyć się lepszą
jakością spotkań w usłudze Microsoft Teams*, wyraźnymi rozmowami
telefonicznymi oraz doskonałym brzmieniem muzyki.
Dzięki intuicyjnym elementom sterującym, wielokierunkowemu
mikrofonowi z funkcją redukcji szumów tła oraz głośnikowi
zoptymalizowanemu pod kątem głosu możesz zachować skupienie
podczas spotkań.

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy
Microsoft Modern Wireless Headset

Płynnie i bezprzewodowo łączy się z urządzeniem Surface lub innym
komputerem z systemem Windows 10*, zapewniając dodatkową mobilność
dzięki intuicyjnym elementom sterującym umieszczonym na słuchawkach.
Komfortowe prowadzenie rozmów i większa produktywność dzięki doskonałej jakości dźwięku - a wszystko to w wyjątkowo korzystnej cenie.
Zestaw zapewni Ci nawet do 50 godzin słuchania muzyki** lub do 30 godzin
rozmów głosowych w usłudze Microsoft Teams.*

Kamera internetowa Microsoft Modern Webcam

Przenieś rozmowy twarzą w twarz i konferencje w usłudze
Microsoft Teams* na wyższy poziom, dodając do Twojego
miejsca pracy kamerę HD, która zapewnia niezawodny, wysokiej
jakości przekaz wideo.
Prezentuj się jak najlepiej dzięki trybowi HDR i technologii True
Look, która umożliwia retusz twarzy i stałą korektę jasności,
lub chroń swoją prywatność za pomocą zintegrowanej osłony
obiektywu.
Kamerę można przymocować do monitora, laptopa, biurka
lub statywu* za pomocą uniwersalnego i łatwego w montażu
systemu, który zapewnia szerokie pole widzenia, do 78 stopni.
* Do korzystania z niektórych funkcji wymagana jest licencja na oprogramowanie. Sprzedawane osobno.
** Czas pracy baterii zależy od ustawień urządzenia, środowiska pracy, sposobu użytkowania i wielu innych czynników

Zestaw słuchawkowy Microsoft Modern USB Headset

Łącz się szybko i zachowaj koncentrację dzięki wysokiej
jakości dźwięku podczas połączeń, mikrofonowi z redukcją
szumów oraz intuicyjnym elementom sterującym.
Dołączaj do spotkań Microsoft Teams* za jednym naciśnięciem
przycisku, korzystaj z możliwości łatwego konfigurowania
i zarządzania oraz bezproblemowej integracji z komputerami
Surface i innymi komputerami z systemem Windows 10.*
Zestaw, zaprojektowany z myślą o całodziennym użytkowaniu,
ma wygodne, lekkie, wyściełane nauszniki, mikrofon z redukcją
szumów tła i wysokiej jakości głośniki stereo, zoptymalizowane
do odtwarzania głosu.

Akcesoria Surface
Adapter USB-C do DisplayPort

Stacja dokująca Surface Dock 2

Wyświetlanie w kilka sekund. Podłącz Surface do
wyświetlaczy, monitorów lub projektorów zgodnych
z DisplayPort, aby udostępniać zdjęcia, filmy, prezentacje
i nie tylko. Adapter jest zgodny z wszystkimi modelami
urządzeń Surface z wbudowanym portem USB-C*.

Zwiększ możliwości swojego laptopa. Stacja dokująca
Surface Dock 2 przekształca urządzenie Surface w komputer stacjonarny. Jej zasilacz o mocy 199 W wystarcza
dla większości urządzeń Surface, a porty USB-C® umożliwiają
podłączenie dwóch monitorów o rozdzielczości 4K
z częstotliwością odświeżania ekranu 60 Hz. Aby
naładować urządzenie i podłączyć zewnętrzne monitory,
klawiaturę, mysz i inne akcesoria, wystarczy podłączyć
kabel Surface Connect.

Adapter Mini DisplayPort do HDMI 2.0

Umożliwia on podłączenie urządzenia Surface do
dowolnego wyświetlacza obsługującego technologię
HDMI. Jest to adapter formatu aktywnego zgodny ze
standardami HDMI 2.0 i 4K, obsługujący technologie
AMD Eyefinity i NVIDIA oraz urządzenia Surface Pro,
Surface Book i Surface Dock.

Adapter USB-C do USB 3.0

Adapter rozszerza możliwości portu USB-C, umożliwiając
połączenie laptopa z zewnętrznymi monitorami, dyskami
USB, klawiaturami itp. Adapter jest kompatybilny ze
wszystkimi modelami Surface i innymi urządzeniami
z wbudowanym portem USB-C.

Surface USB-C Travel Hub
®

Ten elegancki adapter podróżny ma wiele portów, w tym
USB-C®, dzięki czemu Twój laptop może stać się wszechstronnym towarzyszem zapewniającym świetną wydajność.
Obsługuje ładowanie zgodnych akcesoriów. Nie umożliwia
ładowania laptopa.
* USB Type C i USB-C są znakami towarowymi USB Implementers Forum.

www.microsoft.com/pl-pl/surface/business

