
Zoznámte sa

s Microsoft

Surface Go 3
Úplne flexibilný prístup pre vašich 

zamestnancov v prvej línii

* Predáva sa samostatne. Pre niektoré funkcie je potrebná softvérová licencia.
1Surface Go 3 s LTE Advanced sa objaví v roku 2022. Najnovšie informácie o dostupnosti na vašom trhu nájdete na stránke Surface.com. Dostupnosť sa môže líšiť podľa trhu a konfigurácie. Dostupnosť a výkon služby 

závisí od siete poskytovateľa služieb. Podrobnosti, kompatibilitu, ceny, SIM kartu a aktiváciu si overte u svojho poskytovateľa služieb. Všetky špecifikácie a frekvencie nájdete na stránke surface.com.
2Výdrž batérie sa výrazne líši v závislosti od používania, konfigurácie a funkcií siete, sily signálu, nastavení a ďalších faktorov. Podrobnosti pozri aka.ms/SurfaceBatteryPerformance.

Obsluhujte svojich zákazníkov lepšie v prvej línii. Rýchlejší, mimoriadne univerzálny a 

vždy pripojený Surface Go 3 prináša kompaktnú flexibilitu tabletu a notebooku na prácu 

na cestách, teraz s vyššou rýchlosťou vďaka procesoru Intel® Core™ i3, zabudovanému 

zabezpečeniu Microsoft a voliteľnej technológii LTE Advanced.1

Navrhnuté na prácu na cestách 

Rýchlo dokončite úlohy navrhnuté pre 

dotyk a digitálne pero vďaka dotykovej 

obrazovke a Surface Pen.* Sledujte 

virtuálne stretnutia a videonávody s 10.5” 

PixelSense™ displejom. Surface Go 3

kompaktný a ponúka celodennú výdrž 

batérie2 na prácu na cestách.

Vaše spojenie so zákazníkmi  

Surface Go 3 vám umožní udržiavať 

komunikáciu so zákazníkmi otvorenú 

vďaka rýchlejšiemu procesoru, stabilnému 

pripojeniu s voliteľnou a bezpečnou 

technológiou LTE Advanced, rýchlej Wi-Fi 

6 a bezproblémovej interakcii so 

základnými aplikáciami Microsoft 365.* 

Flexibilita pre každú úlohu 

Pracovníci v prvej línii potrebujú flexibilitu, 

aby mohli vykonávať prácu, či už robením 

poznámok rukou na obrazovke alebo 

fotografovaním v režime tabletu, písaním 

správ z terénu v režime notebooku alebo 

videokonferencie mimo pracoviska v 

službe Microsoft Teams.* 

Nasadenie, správa a 

zabezpečenie odkiaľkoľvek

Udržujte svoje údaje v bezpečí a zároveň v 

súlade s predpismi vďaka integrovanému 

zabezpečeniu a pokročilej správe.

Znížte zložitosť pre IT oddelenia vďaka 

Zero-touch nasadeniu, možnosti správy 

zariadení jedným kliknutím a ochrane od 

spoločnosti Microsoft.

https://aka.ms/SurfaceBatteryPerformance


Technické špecifikácie 

Rozmery 245 mm x 175 mm x 8.3 mm

(9.65” x 6.9” x 0.33”)

Úložisko1 eMMC: 64 GB

SSD: 128 GB,alebo 256 GB (LTE)

Zobrazenie Obrazovka: 10.5” PixelSense™ displej

Rozlíšenie: 1920 x 1280 (220 PPI)

Pomer strán: 3 : 2

Kontrastný pomer: 1500 : 1

Dotykové ovládanie: 10 bodové viacdotykové ovládanie

Sklo Corning® Gorilla® Glass 3

Výdrž 

batérie2

Wi-Fi: Až 11 hodín bežného používania zariadenia

Pamäť 4GB alebo 8GB LPDDR3 Grafika Intel® UHD Graphics 615

Procesor Procesor Dual-core 10th Gen Intel® Core™ i3-10100Y

Procesor Dual-core Intel® Pentium® Gold 6500Y (Len 

vzdelávacie, vládne alebo verejné inštitúcie)

Pripojenie 1 x USB-C®

3,5mm konektor pre slúchadlá

1x port Surface Connect

Port pre klávesnicu Surface Type Cover

Čítačka kariet MicroSDXC

LTE Advanced: Slot pre karty Nano SIM

Zabezpečenie TPM 2.0 pre podnikové zabezpečenie

Ochrana na podnikovej úrovni prostredníctvom 

prihlasovania tvárou cez Windows Hello 

Vylepšené zabezpečenie hardwaru systému Windows

Kamery, video 

a zvuk

Kamera pre prihlasovanie cez Windows Hello (predná)

Predná kamera s rozlíšením 5,0MP pre video s rozlíšením 

1080p HD

Zadná kamera s automatickým ostrením a rozlíšením 8,0MP 

pre video s rozlíšením 1080p HD 

Vylepšené duálne štúdiové mikrofóny s veľkým dosahom 

Stereofónne reproduktory o výkonu 2W s technológiou 

Dolby® Audio™

Software Windows 10 Pro alebo Windows 11 Pro 

Predinštalované aplikácie Microsoft 365 Apps3

Microsoft 365 Business Standard, Microsoft 365 Business 

Premium, alebo Microsoft 365 Apps 30-day trial4

Bezdrôtové 

pripojenie

Wi-Fi 6: kompatibilné s IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth 5.0

LTE Advanced: Qualcomm® Snapdragon™ X16 LTE modem 

LTE Advanced: Až 600 Mb/s LTE Advanced5 s podporou 

nanoSIM. Podporované 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: Podpora asistovanej GPS a GLONASS

LTE Advanced: podpora eSIM

Senzory Senzor okolitého svetla

Akcelerometer

Gyroskop

Magnetometer

NFC

Vonkajšok Telo: Horčíkové

Farba: Platinum

Fyzické tlačidlá: Hlasitosť, Napájanie

Obsah balenia Surface Go 3 pre firmy

Napájanie

Stručný návod na použitie

Bezpečnostné a záručné dokumenty

Záruka6 Jednoročná záruka obmedzená na hardware

Hmotnosť7 Wi-Fi: 544 g (1.2 libry), bez Type Cover 

LTE Advanced: 553 g (1.22 libry), bez Type Cover 

Kompatibilita 

pera

Surface Go 3 podporuje Microsoft Pen Protocol (MPP) 

Kompatibilita 

klávesnice

Surface Go Signature Type Cover 

Surface Go Type Cover

Surface Go 3 s technológiou LTE Advanced je produkt pred uvedením na trh a jeho funkcie sa môžu meniť a môžu sa líšiť v závislosti na zemi/oblasti. 

Produkty a funkcie podliehajú certifikácii/schválení regulačnými orgánmi; skutočný predaj a dodanie je podmienené splnením príslušných požiadavok.

* Predáva sa samostatne.
1Systémový software a aktualizácie využívajú značný úložný priestor. Dostupné úložisko sa môže meniť v závislosti na používaní systémového softwaru a aktualizáciách a aplikáciách. 1 GB = 1 miliarda bajtov. 1 TB = 1 000 

GB. Podrobnosti pozri Surface Storage.
2Výdrž batérie Surface Go 3: Výdrž batérie až 11 hodín pri bežnom používaní zariadenia Surface. Testovanie vykonala spoločnosť Microsoft v auguste 2021 s použitím predprodukčného softwaru a predprodukčných 

konfigurácii zariadenia Surface Go 3. Testovanie pozostávalo z úplného vybitia batérie so zmesou aktívneho používania a moderného pohotovostného režimu. Časť aktívneho používania pozostávala z (1) testu 

prehliadania webových stránok s prístupom na 8 populárnych webových stránok prostredníctvom viacerých otvorených kariet, (2) testu produktivity s použitím aplikácií Microsoft Word, PowerPoint, Excel a Outlook a (3) 

časti času s nečinnými spustenými aplikáciami. Všetky nastavenia boli predvolené okrem jasu obrazovky nastaveného na 150 nitov s vypnutým automatickým jasom. Wi-Fi bolo pripojené k sieti. Testované s operačným 

systémom Windows verzie 11.0.22000.9 (21H2). Výdrž batérie sa výrazne líši v závislosti od nastavení, používania a ďalších faktorov.
3Aktivácia a používanie vyžaduje licenciu alebo predplatné.
4Je potrebná aktivácia. Ak vaše zariadenie spravuje oddelenie IT vašej organizácie, obráťte sa na správcu IT a požiadajte o aktiváciu. Po uplynutí 30 dní vám bude účtovaný príslušný mesačný alebo ročný poplatok za 

predplatné. Vyžaduje sa kreditná karta. Zrušením kedykoľvek zastavíte budúcu fakturáciu. Pozri https://aka.ms/m365businesstrialinfo.
5Surface Go 3 s LTE Advanced sa objaví v roku 2022. Navštívte surface.com, kde nájdete aktuálne informácie o dostupnosti na vašom trhu. Dostupnosť sa môže líšiť podľa trhu a konfigurácie. Dostupnosť a výkonnosť 

služby závisí od siete poskytovateľa služieb. Podrobnosti, kompatibilitu, ceny, SIM kartu a aktiváciu si overte u svojho poskytovateľa služieb. Všetky špecifikácie a frekvencie nájdete na surface.com.
6Obmedzená záruka spoločnosti Microsoft dopĺňa vaše spotrebiteľské práva.
7Hmotnosť bez klávesnice Type Cover.

https://support.microsoft.com/en-us/surface/surface-storage-options-and-hard-drive-sizes-9915981d-3e38-f06c-4706-82b5dedf33bc
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/commerce/try-or-buy-microsoft-365?view=o365-worldwide
https://aka.ms/m365businesstrialinfo.
http://www.surface.com/
http://www.surface.com/

