
Zoznámte sa: nový Surface Laptop Go for Business

Pracujte štýlovo,

nech ste kdekoľvek

Zjednodušenie základných 

každodenných činností

Ide o doposiaľ najľahší notebook série Surface, má ale funkcie, 

ktoré pri notebooku na každodennú prácu čakáte.

• Najnovší procesor pre beh profesionálneho softvéru aj bežných 

aplikácií.

• Celodenná výdrž baterie1 a rýchle nabíjanie2 z prázdneho až do 

úplne plného stavu.

• Okamžité zapnutie, zapínacie tlačidlo s čítačkou odtlačkov prstov a 

prihlasovanie cez Windows Hello a One Touch, aby ste sa čo 

najrýchlejšie dostali k práci.

• Výrazné reproduktory Omnisonic, dva štúdiové mikrofóny citlivé na 

veľkú vzdialenosť a predná kamera HD 720p pre jasný obraz i zvuk 

virtuálnych schôdzok.

• Najvyššie pohodlie pri písaní na nezmenšenej klávesnici a 

jednoduchá navigácia presným trackpadom.

Surface for Business 

odomyká ďalšie hodnoty
Šetrí čas aj peniaze. Vášmu IT týmu dopraje pokoj. Surface 

umožňuje streamovanú distribúciu, jednoduchú správu 

zariadenia a môžete sa spoľahnúť na dôveryhodné 

zabezpečenie spoločnosti Microsoft.

• Zodolnený firmvér prevzatý z opensourcového rozhrania UEFI 

spoločnosti Microsoft4 a zabezpečenia, ktoré sa postará o 

operačný systém aj cloud.

• Zo svojej investície do Microsoft 365,* Windows 10 Pro a Office 

365 získajte čo najviac.*

• Využite službu Rozšírená výmena5 ponúkajúcu zrýchlenú 

výmenu zariadenia bez ďalších nákladov.

• Preneste distribuovanú správu zariadenia z cloudu do svojho IT 

ekosystému pomocou Microsoft Endpoint Manager* a rozhrania 

DFCI.4 Zredukujte zložitosť IT pomocou autopilota Windows a 

svojim zamestnancom nasadzujte všetko priamo.

Štýl a produktivita si 

vzájomne pristanú

Preneste svoj štýl aj na notebook a vyberte si z 

ohromujúcich moderných farieb. Na veľkej dotykovej 

obrazovke toho uvidíte viac a zvládnete viac.

• S hmotnosťou len 1110 g budete brať Surface Laptop Go všade 

so sebou.

• Vyberte si z farieb, ktoré vyjadria váš štýl, a povrchovú úpravu, 

ktorá zvládne každodenné používanie. Dodáva sa v ľadovej 

modrej, farbe platiny a pieskovca.6

• Užite si viac priestoru na obrazovke a pracujte prirodzene a 

produktívnejšie na žiarivom 12,4”dotykovém displeji7

PixelSense™ s úzkym rámčekom a pomerom strán 3:2, ktorý je 

pre sériu Surface typický. 



Technická špecifikácia

Rozmery 287,18 × 205,67 × 15,69 mm

Displej

Obrazovka: 12,4” displej PixelSense™ 7

Rozlíšenie: 1536 × 1024 (148 PPI)

Pomer strán: 3:2

Citlivosť na dotyk: Desaťbodová, viacdotyková

Pamäť 8 GB alebo 16 GB LPDDR4x RAM

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

Zabezpečenie

Samostatný hardvérový zabezpečovací modul 

TPM

Ochrana na firemnej úrovni s prihlasovaním cez 

Windows Hello

Prihlasovanie jediným dotykom zapínacím 

tlačidlom s čítačkou odtlačkov prstov

Softvér Windows 10 Pro

Senzory Senzor okolitého svetla

Čo je obsahom 

balenia

Surface Laptop Go 
Napájací zdroj 39 W
Príručka Ako začať
Bezpečnostné a záručné dokumenty

Hmotnosť 1110 g

Ukladanie dát8 Jednotka SSD 

Možnosti: 128 GB, 256 GB

Výdrž batérie1 Pri typickom používaní zariadenia1 až 13 hodín

Grafika Intel® UHD Graphics

Pripojenie

1 × USB-C®

1 × USB-A

3,5 mm konektor pre slúchadlá

1 × port Surface Connect

Kamery, video a 

audio

Kamera HD 720p f2.0 (predná)

Dvojica štúdiových mikrofónov citlivých na veľkú 

vzdialenosť

Reproduktory Omnisonic s Dolby® Audio™ 

Premium

Bezdrôtové prvky
Wi-Fi 6: kompatibilné s 802.11ax

Technológia Bluetooth® Wireless 5.0

Vonkajší povrch

Horný kryt: Hliník

Dolný kryt: Systém polykarbonátovej kompozitnej 

živice a sklenených vlákien, z 30 % recyklovateľný 

Farby6: Ľadovo modrá, pieskovec a platina

Záruka9 Dvojročná obmedzená záruka na hardvér

*Predáva sa samostatne.
1 Výdrž batérie Surface Laptop Go: Pri typickom využívaní zariadenia Surface je výdrž batérie až 13 hodín. Testovanie vykonané spoločnosťou Microsoft v septembri 2020 s využitím predprodukčného softvéru a 

predprodukčných konfigurácií zariadenia Surface Laptop Go, Intel® Core™ i5, 128 GB, 8 GB RAM a zariadenia série Microsoft Surface®. Testovanie spočívalo v úplnom vybití batérie kombináciou aktívneho 

používania a moderného pohotovostného režimu. Aktívne používanie pozostáva z (1) testu prechádzania webu s návštevou 8 populárnych stránok na niekoľkých otvorených kartách, (2) testu produktivity 

pracujúceho s programami Microsoft Word, PowerPoint, Excel a Outlook a (3) času, kedy zariadenie beží s nečinnými aplikáciami. Všetky nastavenia boli ponechané na východiskových hodnotách okrem jasu 

obrazovky, ktorý bol nastavený na 150 nitov a mal vypnutú funkciu automatického jasu. Wi-Fi bolo pripojené k sieti. Výdrž batérie sa výrazne líši v závislosti na nastaveniach, spôsobe používania a ďalších 

faktoroch.
2 Z vybitého stavu do nabitia na 80 % sa dostanete za trocha viac ako za hodinu. Testovanie sa uskutočnilo v Microsofte v septembri 2020 na predvýrobnom zariadení a softvéri. Testované s jednotkou SurfLink 

39 W PSU v riadených podmienkach a so zariadením v režime hibernácie alebo vypnutým. Zariadenie bolo zapnuté s východiskovým nastavením jasu displeja. Skutočná doba nabíjania sa bude líšiť v závislosti 

na prevádzkových podmienkach. Merané pri typickej kancelárskej teplote 23 °C.
4 Surface Go a Surface Go 2 používajú UEFI iného výrobcu a nepodporujú DFCI. Rozhranie DFCI je aktuálne k dispozícii pre Surface Laptop Go, Surface Book 3, Surface Laptop 3, Surface Pro 7 a Surface Pro X. 

Ďalšie informácie o nastavení Surface UEFI.
5 Služba Rozšírená výmena je k dispozícii bez príplatku pre nasledujúce produkty série Surface for Business: Surface Laptop Go, Surface Book 3, Surface Go 2, Surface Laptop 3, Surface Pro 7, Surface Pro X, 

Surface Pro 6 a Surface Laptop 2. Je dostupná len na podporovaných trhoch. Platia určité obmedzenia. Zmluvné podmienky služby a zoznam podporovaných trhov nájdete na záručnej stránke Surface for 

Business.
6 Dostupné farby sa môžu na jednotlivých trhoch líšiť.
7 Displej Surface Laptop Go má v štandardnom obdĺžniku zaoblené rohy. Pri meraní štandardného obdĺžnikového tvaru má obrazovka uhlopriečku 12,45” (skutočná zobrazovacia plocha je menšia).
8 Značný úložný priestor zaberá systémový softvér a aktualizácie. Dostupný priestor úložiska závisí na systémovom softvéri, aktualizáciách a používaných aplikáciách. 1 GB = 1 miliarda bajtov. Ďalšie informácie 

na stránkach Surface.com/Úložisko.
9 Obmedzená záruka spoločnosti Microsoft existuje navyše k vašim právam na ochranu spotrebiteľa.

https://docs.microsoft.com/en-us/surface/manage-surface-uefi-settings

