
Tablety Microsoft Surface Go 3 jsou skvělými nástroji 
ve školní výuce. Jednoduchým „odtrhnutím“ magneticky 
připojené klávesnice z něj uděláte klasický tablet. Dnes již 
standardní dotyková obrazovka a aktivní pero umožňují 
psát a kreslit jako na tabuli či papír. 

Tablety firmy Microsoft jsou samozřejmě plně kompatibilní  
s Office 365 a dalšími nástroji Microsoftu. Integrované 
kvalitní přední i zadní kamery s integrovaným duálním 
studiovým mikrofonem se vzdáleným dosahem usnadňují 
výuku ve třídě i doma – učitel nemusí mluvit přímo u table-

tu, žáci snadno nafotí požadované materiály. Magnetické 
napájení zabrání strhnutí tabletu na zem při zakopnutí  
o kabel. Objevte sami další výhody Surface. 

Pro svoji výkonnost, velikost a nízkou váhu zařízení Surface Go 3 doporučujeme jako ideální 

nástroj pro výuku. Je to zařízení 2v1, kdy jednoduše z tabletu vytvoříte laptop nebo naopak.

Více na 
k.k-net.cz/surface-pro-skoly

Výhody a specifikace Surface Go 3
 – Dvoujádrový procesor Intel® Pentium®

Gold 6500Y
 – Operační paměť ve 2 variantách: 4 nebo 8 GB
 – Úložiště ve 2 variantách: 64 nebo 128 GB
 – Výkon je až o 60 % vyšší než u modelu Go 2
 – Vyšší kapacita baterie, až 11 hodin dle stylu 

používání
 – Duální studiové mikrofony se vzdáleným dosahem
 – Nabíjení pomocí magnetického konektoru
 – Magneticky připojitelná klávesnice
 – Práce s aktivním perem Surface PEN

JEDINEČNÝ POMOCNÍK PRO MODERNÍ VÝUKU

od 14 466 Kč vč. DPH



V posledním desetiletí stojí Surface v první linii – boří konvence, je průkopníkem nových zážitků a vytváří zcela 
nové kategorie zařízení. Co nového přináší v tomto roce?

Více na 
k.k-net.cz/Surface

VYBERTE SI DLE SVÝCH POŽADAVKŮ NA PRÁCI I ZÁBAVU

Nejvýkonnější Pro
Kombinace výkonu přenosného počítače s flexi-
bilitou tabletu. Pište jako na laptopu, prezentujte 
na několika obrazovkách jako na stolním počítači 
nebo pište perem po obrazovce v režimu tabletu.

Surface Pro 8
 – Procesor: až čtyřjádrový procesor 11. generace 

Intel® Core™ i7-1185G7
 – Úložný prostor pro pero v horní části klávesnice
 – Paměť: 8 GB, 16 GB, 32 GB (LPDDR4x RAM)
 – Úložiště: Možnosti výměnné jednotky SSD: 

128 GB nebo 256 GB; 512 GB nebo 1 TB
 – Výdrž baterie: až 16 hodin
 – 13” displej PixelSense™ Flow
 – Váha: 891 g

Nejlepší Pro s ohledem na konektivitu
Navržen tak, aby držel kdekoli a v jakémkoli úhlu 
a zvýraznil to nejlepší z Windows 11.

Surface Pro X
 – Procesor: Microsoft SQ® 1; Microsoft SQ® 2
 – Vlastní procesor Microsoft poskytuje rychlý  

8 jádrový výkon
 – Paměť: 8 GB nebo 16 GB LPDDR4x RAM
 – Úložiště: možnosti odpojitelné jednotky 

SSD: 128GB, 256GB nebo 512GB
 – Výdrž baterie: až 15 hodin
 – 13” displej PixelSense™
 – Váha: 774 g

Pro zastánce klasických notebooků
Nejlehčí Surface Laptop nabízí skvělý poměr výkonu, stylu, celodenní výdrže baterie a ceny.

Surface Laptop Go
 – Procesor Intel® Core™ i5 10. generace – 1035G1 
 – Úložiště: eMMC: 64 GB, SSD: 128 GB, 256 GB
 – Paměť: 4 GB nebo 8 GB LPDDR4x RAM
 – Výdrž baterie: až 13 hodiny

Stylový a rychlý
Design nové generace s vylepšeným výkonem, rychlostí a zvukem pro každodenní produktivitu, Microsoft 
Teams* a videohovory, Microsoft 365*, streamování hudby a pořadů a prohlížení internetu.

Surface Laptop 4
 – Procesor: až mobilní procesor AMD Ryzen™ 5 

4680U Microsoft Surface® Edition s grafikou 
Radeon™ (6 jader)

 – Úložiště: vyměnitelný solid-state disk (SSD)5 
možností3: 256 GB nebo 512 GB

 – Paměť: 8 GB, 16 GB nebo 32 GB LPDDR4x RAM

 – Výdrž baterie: až 19 hodin (dle procesoru)
 – 13,5” nebo 15” displej PixelSense™
 – Váha: od 1 265 g

 – 12,4“ displej PixelSense™
 – Váha: 1 110 g


