
Zařízení 2 v 1 pro každý styl práce
Protože Surface Pro 7 se umí proměnit z ultralehkého  
a všestranného notebooku na výkonný tablet nebo třeba 
přenosné grafické studio, můžete vždy pracovat podle svého. 
Porty USB-C™ a USB-A zajišťují nejlepší možnosti připojení 
displejů a doků a zároveň nabíjení nejrůznějších zařízení, jako 
jsou telefony a další příslušenství. Surface Pro 7 se dokáže 
přizpůsobit jakýmkoli nárokům vaší práce i života.

Ještě větší profesionál

Představujeme Surface Pro 7 pro firmy

Nejvyšší výkon kdykoli k dispozici
Nový Surface Pro 7 vždy poskytuje výkon, jaký vaše firma 
potřebuje pro používání nepostradatelných obchodních 
aplikací, a podporuje tak rychlejší multitasking a lepší grafiku. 
Nejnovější procesor Intel® Core™ 10. generace zajišťuje 
nejvyšší výkon a celodenní výdrž baterie.¹ Technologie jako 
Instant On, rychlé nabíjení a vylepšený úsporný režim vám 
umožní vrátit se okamžitě k práci.

Výkonná grafika podněcující kreativitu
Přestože jsme naše zařízení vybavili těmi nejmodernějšími 
technologiemi, které naši zákazníci žádají, zachovali jsme 
design, aby mohli dále používat dříve pořízené příslušenství 
a klávesnice Type Cover. Do své výbavy můžete nyní také 
přidat klávesnice Type Cover* v ohromujících nových 
barvách² platinové a matné černé.



Rozměry 292 mm × 201 mm × 8,5 mm (1,5” × 7,9” × 0,33”) Úložiště⁵ Volitelná jednotka SSD (Solid State Drive): 128 GB,  
256 GB, 512 GB nebo 1 TB

Displej Obrazovka: 12,3” displej PixelSense™
Rozlišení: 2736 × 1824 (267 PPI)
Poměr stran: 3:2
Dotykové ovládání: 10bodové vícedotykové ovládání

Výdrž baterie¹ Až 10,5 hodiny běžného používání zařízení Surface

Paměť 4 GB, 8 GB nebo 16 GB LPDDR4x RAM Grafika Intel® UHD Graphics (i3)
Intel® Iris™ Plus Graphics (i5, i7)

Procesor Dvoujádrový procesor Intel® Core™ i3-1005G1  
10. generace
Čtyřjádrový procesor Intel® Core™ i5-1035G4 
10. generace
Čtyřjádrový procesor Intel® Core™ i7-1065G7 
10. generace

Připojení USB-A
USB-C
3,5mm konektor pro sluchátka
Surface Connect
Port pro klávesnici Surface Type Cover⁴
Čtečka karet MicroSDXC
Kompatibilní s ovladačem Surface Dial (interakce 
mimo obrazovku)*

Zabezpečení Čip TPM 2.0 pro podnikové zabezpečení
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 
8,0 MP a videem v rozlišení 1080p Full HD 
Dva mikrofony Studio Mics s velkým dosahem
Stereofonní reproduktory 1,6 W s technologií Dolby® 
Audio™ Premium

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

Bezdrátové 
technologie

Wi-Fi 6: kompatibilní se standardem 802.11ax
Technologie Bluetooth Wireless 5.0

Senzory Senzor okolního světla
Akcelerometr
Gyroskop
Magnetometr

Zevnějšek Tělo: Charakteristická celohořčíková konstrukce se 
skrytými obvodovými ventilačními otvory
Barvy: Platinová, matná černá⁵
Fyzická tlačítka: Hlasitost, napájení

Obsah balení Surface Pro 7
Napájecí zdroj
Úvodní příručka
Bezpečnostní a záruční dokumenty

Záruka Roční omezená záruka na hardware

Hmotnost (bez 
krytu s klávesnicí)

S procesory i3, i5: 775 g (1,70 libry)
S procesorem i7: 790 g, (1,74 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.

* Prodává se samostatně.
¹ Výdrž baterie zařízení Surface Pro 7: Výdrž baterie je až 10,5 hodiny běžného používání zařízení. 
Testování provedla společnost Microsoft v září 2019 pomocí předprodukčního softwaru a na 
předprodukčním zařízení Intel® Core™ i5, 256 GB, 8 GB RAM. Výdrž baterie se výrazně liší podle 
nastavení, používání a dalších faktorů.
Další informace najdete na webu na adrese surface.com/business.
² Dostupné barvy pro kryt s klávesnicí Type Cover (prodává se samostatně) a zařízení Surface Pro 7 
se mohou lišit podle trhu a konfigurace.

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 Kompatibilní pouze s krytem s klávesnicí Type Cover pro Surface Pro a krytem s klávesnicí 
Signature Type Cover pro Surface Pro (prodávají se samostatně).
⁵ Dostupné barvy pro kryt s klávesnicí Type Cover (prodává se samostatně) a zařízení Surface Pro 7 
se mohou lišit podle trhu a konfigurace.
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