X

Zcela nový pohled na verzi Pro

Představujeme Surface Pro X

Design, který ohromí
Naše nejtenčí zařízení 2 v 1 vám zajistí ty nejlepší možnosti.
Prakticky bezrámečkový 13” displej vám umožňuje prezentovat
vaše nápady bez omezení. Přenositelnost dosahuje nové úrovně
díky novému peru Surface Slim Pen*, které se bezpečně ukládá
a dobíjí v nové klávesnici Surface Pro X Signature Keyboard.*

Práce kdekoli a bez omezení
Nyní můžete pracovat kdekoli a podle svého. Maximální
mobilita doplňuje úžasnou všestrannost díky nové generaci
vysokorychlostního připojení přes LTE¹ v zařízení, které se
přizpůsobí každému stylu i místu práce – dokáže se totiž
proměnit z notebooku na tablet nebo třeba přenosné
grafické studio. Díky dvěma portům USB-C™ a Surface Docku
umožňuje připojení k displejům, dokovacím stanicím
a dalšímu vybavení.*

Výkonná grafika podněcující kreativitu
Užijte si ohromujících prezentací, krásných obrázků a videa
ve vysokém rozlišení. Výkon na úrovni stolního počítače
podpoří vaši kreativitu i na cestách díky neskutečné grafice,
celodenní výdrži baterie² a rychlému nabíjení. Technologie
jako Instant On a vylepšený úsporný režim vám umožní vrátit
se okamžitě k práci.*

X

Zařízení umožňuje plně využívat řešení
Microsoft 365.
Zařízení Surface ušetří zákazníkům čas a peníze díky
zjednodušenému nasazení, moderní správě zařízení
a integrovanému cloudovému zabezpečení. Kombinace
zařízení Surface a řešení Microsoft 365 umožňuje lidem,
datům a systémům komunikovat novými způsoby.

Technické specifikace
Rozměry

287 mm × 208 mm × 7,3 mm (1,3” × 8,2” × 0,28”)

Úložiště⁵

Volitelná vyjímatelná** jednotka SSD (Solid State
Drive): 128 GB, 256 GB nebo 512 GB

Displej

Obrazovka: 13” displej PixelSense™
Rozlišení: 2880 × 1920 (267 PPI)
Poměr stran: 3:2
Dotykové ovládání: 10bodové vícedotykové ovládání

Výdrž baterie²

Až 13 hodin běžného používání zařízení Surface

Paměť

8 GB nebo 16 GB LPDDR4x RAM

Grafika

Grafický procesor Microsoft® SQ1™ Adreno™ 685

Procesor⁶

Microsoft® SQ1™

Připojení

2× USB-C™
1× port Surface Connect
Port pro klávesnici Surface Keyboard
1× nanoSIM
Kompatibilní s ovladačem Surface Dial (interakce
mimo obrazovku)*

Zabezpečení

Virtuální čip TPM pro zabezpečení podnikové třídy
a podpora technologie BitLocker
Ochrana na podnikové úrovni prostřednictvím
přihlašování obličejem přes Windows Hello

Kamery, video
a zvuk

Kamera pro ověřování podle obličeje přes
Windows Hello (přední)
Přední kamera s rozlišením 5,0 MP a videem
v rozlišení 1080p Full HD
Zadní kamera s automatickým ostřením s rozlišením
10,0 MP a videem s rozlišením 1080p HD a 4k
Dva mikrofony Studio Mics s velkým dosahem
Stereofonní reproduktory 2W s technologií
Dolby® Audio™ Premium

Software

Windows 10 Pro
Zkušební předplatné služeb Microsoft Office 365
pro nové zákazníky na 1 měsíc

Bezdrátové
technologie¹

Wi-Fi 5: kompatibilní se standardem 802.11ac
Technologie Bluetooth Wireless 5.0
Až Gigabit LTE Advanced Pro4 s podporou nanoSIM
a eSIM Podporovaná pásma LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13,
14, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 66
Podpora technologií Assisted GPS a GLONASS

Senzory

Senzor okolního světla
Akcelerometr
Gyroskop
Magnetometr

Zevnějšek

Tělo: Charakteristická konstrukce z anodizovaného
hliníku s bezventilátorovým chlazením z uhlíkového
kompozitu
Barvy: Matná černá
Fyzická tlačítka: Hlasitost, napájení

Obsah balení

Surface Pro X
Napájecí zdroj
Nástroj pro přístup k SIM kartě
Úvodní příručka
Bezpečnostní a záruční dokumenty

Záruka

Roční omezená záruka na hardware

Hmotnost (bez
krytu s klávesnicí)

774 g (1,70 libry)

* Prodává se samostatně.
** Pevný disk není vyjímatelný uživatelem. Pevný disk může vyjmout pouze zaškolený technik podle
postupu určeného Microsoftem.
¹ Dostupnost a výkonnost služeb závisí na síti poskytovatele služeb. Podrobnosti a informace
o kompatibilitě, cenách, kartě SIM a aktivaci se dozvíte od poskytovatele služeb.
Veškeré specifikace a dostupné frekvence najdete na webu na adrese surface.com.
² Výdrž baterie zařízení Surface Pro X: 3 Výdrž baterie je až 13 hodin běžného používání zařízení.
Testování provedla společnost Microsoft v září 2019 pomocí předprodukčního softwaru a na
předprodukčních konfiguracích zařízení Surface X Pro. Výdrž baterie se výrazně liší podle nastavení,
používání a dalších faktorů. Další informace najdete na webu na adrese surface.com.

³ Systémový software zabírá významnou část úložiště. Dostupná kapacita úložiště podléhá změnám
na základě aktualizací systémového softwaru a používání aplikací. 1 GB = 1 miliarda bajtů.
1 TB = 1 000 GB. Další podrobnosti najdete na webu na adrese Surface.com/Storage.
⁴ Další informace o procesoru najdete na webu na adrese surface.com/business.

