
Design podněcující nápady
Tenký, lehký a elegantní design, který udělá dojem. Můžete 
si vybrat z výrazných barev jako Platinová, Kobaltově 
modrá, Matná černá a nová Písková¹ a dvou odolných 
provedení klávesnic: příjemný materiál Alcantara®  
a elegantní matný kov. Nyní se nabízí s interaktivním 
dotykovým displejem PixelSense™ ve dvou velikostech 
– 13,5“ a 15“. Díky vysokému rozlišení oba poskytují
ohromující ostrý obraz a také zesílené sklo.

Perfektní notebook pro každý den
Špičkové zpracování zajišťující vysokou produktivitu

Surface Laptop 3 pro firmy

15”
13,5”

Výkon pro vaši produktivitu
Vyšší rychlost a výkon vám umožní splnit každý úkol. 
Díky nejnovějšímu procesoru Intel® Core™ 10. generace, 
vylepšenému grafickému subsystému a až 32 GB RAM  
a 1TB úložišti² můžete pracovat s profesionálním softwarem 
a obchodními aplikacemi, na které se vaše firma spoléhá. 
Celodenní výdrž až 11,5 hodiny³ a vylepšený úsporný režim 
prodlouží vaši práci při napájení z baterie, když jste na cestách. 
Rychlé nabíjení pak doplní vaši baterii na úroveň až 80 % 
přibližně za hodinu.

Více možností připojení
Nový Surface Laptop 3 vás propojuje se světem více způsoby 
než kdy dříve. Pomocí portů USB-C™ a USB-A se můžete 
připojit k displejům a dokovacím stanicím a také nabíjet 
nejrůznější příslušenství. Díky dvěma vylepšeným mikrofonům 
Studio Mics s velkým dosahem budete vždy zřetelně slyšet. 
Přední HD kamera s rozlišením 720p a světelností f2.0 vás při 
videohovorech ukáže v tom nejlepším světle.



Rozměry Surface Laptop 3 13,5“: 308 mm × 223 mm × 14,51 mm 
(12,1” × 8,8” × 0,57”)
Surface Laptop 3 15“: 339,5 mm × 244 mm × 14,69 mm 
(13,4” × 9,6” × 0,57”)

Záruka Roční omezená záruka na hardware

Úložiště² Volitelná vyjímatelná jednotka SSD (Solid State Drive):
128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB

Displej Surface Laptop 3 13,5“:
• Obrazovka: 13,5” displej PixelSense™
• Rozlišení: 2256 × 1504 (201 PPI)
• Poměr stran: 3:2
• Podpora pro Surface Pen*
• Dotykové ovládání: 10bodové vícedotykové ovládání

Surface Laptop 3 15“:
• Obrazovka: 15” displej PixelSense™
• Rozlišení: 2496 × 1664 (201 PPI)
• Poměr stran: 3:2
• Podpora pro Surface Pen*
• Dotykové ovládání: 10bodové vícedotykové ovládání

Výdrž baterie³ Surface Laptop 3 13,5“:
Až 11,5 hodiny běžného používání zařízení
Surface Laptop 3 15“:
Až 11,5 hodiny běžného používání zařízení

Grafika Intel® Iris™ Plus Graphics

Paměť Surface Laptop 3 13,5“: 8 GB nebo 16 GB  
LPDDR4x RAM
Surface Laptop 3 15“: 8 GB, 16 GB nebo 32 GB  
LPDDR4x RAM

Připojení 1× USB-C™
1× USB-A
3,5mm konektor pro sluchátka
1× port Surface Connect
Kompatibilní s ovladačem Surface Dial (interakce mimo 
obrazovku)*

Procesor Čtyřjádrový procesor Intel® Core™ i5-1035G7  
10. generace
Čtyřjádrový procesor Intel® Core™ i7-1065G7 
10. generace

Kamery, video 
a zvuk

Kamera pro ověřování podle obličeje přes Windows Hello 
(přední)
HD kamera s rozlišením 720p a světelností f2.0 (přední)
Dva mikrofony Studio Mics s velkým dosahem
Reproduktory Omnisonic s technologií Dolby® Audio™ 
Premium

Zabezpečení Čip TPM 2.0 pro podnikové zabezpečení
Ochrana na podnikové úrovni prostřednictvím 
přihlašování obličejem přes Windows Hello

Bezdrátové 
technologie

Surface Laptop 3 13,5“:
Wi-Fi 6: kompatibilní se standardem 802.11ax
Surface Laptop 3 15“:
Wi-Fi 6: kompatibilní se standardem 802.11ax
Technologie Bluetooth® Wireless 5.0

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

Senzory Senzor okolního světla Zevnějšek Tělo: Hliníkové
Vypínač a tlačítka ovládání hlasitosti na klávesnici
Barvy zařízení Surface Laptop 3 13,5“:¹
• Písková s kovovou dlaňovou opěrkou
• Matná černá s kovovou dlaňovou opěrkou
• Kobaltově modrá s dlaňovou opěrkou 

z materiálu Alcantara®
• Platinová s dlaňovou opěrkou z materiálu Alcantara®

Barvy zařízení Surface Laptop 3 15“:¹
• Matná černá s kovovou dlaňovou opěrkou
• Platinová s kovovou dlaňovou opěrkou

Obsah balení Surface Laptop 3
Napájecí zdroj
Úvodní příručka
Bezpečnostní a záruční dokumenty

Hmotnost  
 (bez krytu  
s klávesnicí)

Surface Laptop 3 13,5” v matné černé a pískové barvě: 
1288 g (2,84 libry)
Surface Laptop 3 13,5” v platinové a kobaltově modré 
barvě: 1265 g (2,79 libry)
Surface Laptop 3 15” v platinové a matně černé barvě: 
1542 g (3,40 libry)

Technické specifikace

Zařízení umožňuje plně využívat řešení Microsoft 365.
Zmodernizujte své pracoviště propojením toho nejlepšího v zařízení 
Surface a řešení Microsoft 365*, které představuje cloudové kancelářské 
služby. Tato kombinace umožňuje lidem, datům a systémům komunikovat 
novými způsoby. Pokročilé funkce pro správu zabezpečení ve Windows 10 Pro 
jsou integrovány se zařízeními Surface, která jsou proto spolehlivě chráněná  
a jejich nasazení a správa je jednoduchá.

* Kryt s klávesnicí Type Cover pro Surface Pro, zařízení Surface Dial, pero Surface Pen, Microsoft Office a některé softwarové produkty se prodávají samostatně.
1 Uvedené barvy jsou dostupné pouze pro vybrané modely. Dostupné barvy se mohou lišit podle obchodu, trhu a konfigurace.
2 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 = 1000 GB. 
Další podrobnosti najdete na webu na adrese Surface.com/Storage.
3 Výdrž baterie je až 11,5 hodiny běžného používání zařízení Surface. Testování provedla společnost Microsoft v září 2019 pomocí předprodukčního softwaru a na předprodukčních zařízeních 13,5” Intel® Core™ i5, 256 GB, 
8 GB RAM a 15” Intel® Core™ i7, 512 GB, 16 GB RAM. Výdrž baterie se výrazně liší podle nastavení, používání a dalších faktorů. Další informace najdete na webu na adrese Surface.com.
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