
Väčší, jasnejší, úžasnejší 
Teraz môžete pracovať na väčšom dotykovom displeji, 
pričom veľkosť samotného zariadenia zostala nezme- 
nená. Najľahšie zariadenie Surface 2 v 1 naďalej váží 
len 544 g1, ale ponúka väčší 10,5" displej s vyšším 
rozlišením 220 ppi.

Nástroje pre akúkoľvek úlohu 
Ak chcete dosiahnuť plnohodnotný zážitok ako  
s notebookom, zaobstarajte si príslušenstvo: kryt 
s klávesnicou Surface Go Type Cover, myš Surface 
Mobile Mouse alebo zariadenie spárujte s dotykovým 
perom Surface Pen pre písanie a kreslenie rukou.

Dostatok energie aj po odpojení  
Vďaka vylepšenej batérii s celodennou výdržou 
budete mať vždy dosť energie na neprerušované 
vzdelávanie. Vďaka systému rýchleho nabíjania nabije 
Surface Dock vašu batériu na 80 % už za hodinu.

Sprístupnite si neobmedzené možnosti učenia pomocou Surface Go 2

Dajte kreativite študentov šancu, dajte  
im Surface Go 2 – výkonné a všestranné  
zariadenie vytvorené pre vzdelávanie  
a objavovanie.

Žiadna Wi-Fi? Žiadny problém  
Okrem Wi-Fi zabezpečuje bezproblémové  
a bezpečné pripojenie aj voliteľný LTE Advanced, 
čo umožňuje študentom pracovať prakticky 
kdekoľvek.



Technické špecifikácie

Surface Go 2 poskytuje 
študentom vyšší komfort
Využite v triede každý okamih – s rýchlejším 
spoločníkom pre základné aplikácie, na ktoré 
sa študenti každý deň spoliehajú. Surface Go 
2 prináša študentom výkon, prenosnosť a 
vylepšenú celodennú výdrž batérie.3 

*Predáva sa samostatne.
1 Bez krytu s klávesnicou
2 Podľa výsledkov viacjadrového porovnávacieho testu Geekbench zariadenia Surface Go 2 a Surface Go  
  z februára 2020.
3 Výdrž batérie dosahuje až 10 hodín bežného používania zariadenia Surface. Testovanie vykonala 
spoločnosť Microsoft vo februári 2020 pomocou predprodukčného softvéru a na predprodukčnej 
konfigurácii zariadenia Surface Go 2. Testovanie zahŕňalo plné vybitie batérie kombináciou aktívneho 
používania a moderného pohotovostného režimu. Časť aktívneho používania pozostáva z (1) testu 
prechádzania webov, ktorý pristupuje k 8 obľúbeným webom prostredníctvom viacerých otvorených 
kariet, (2) testu produktivity využívajúceho aplikácie Microsoft Word, PowerPoint, Excel a Outlook 
a (3) doby, kedy je zariadenie spustené s nečinnými aplikáciami. Pre všetky nastavenia boli zachované 
východiskové hodnoty, iba jas obrazovky bol nastavený na 150 cd/m² po deaktivácii automatického 
nastavenia jasu. Bolo nadviazané pripojenie Wi-Fi k sieti. Výdrž batérie sa výrazne líši podľa nastavenia, 

používania a ďalších faktorov.
4 Testovanie vykonala spoločnosť Microsoft vo februári 2020 pomocou predprodukčných zariadení 
a softvéru. Pri teste bolo použité zariadenie Surface Dock za riadených podmienok. Zariadenie napájalo 
obrazovku, pre ktorú bolo zachované východiskové nastavenie jasu displeja. Skutočná doba nabíjania  
sa bude líšiť podľa prevádzkových podmienok. Meranie prebehlo pri typickej kancelárskej vonkajšej 
teplote 23 °C.
5 Dostupnosť a výkonnosť služieb závisí na sieti poskytovateľa služieb. Podrobnosti a informácie 
o kompatibilite, cenách, karte SIM a aktivácii sa dozviete od poskytovateľa služieb. Všetky špecifikácie 
a dostupné frekvencie nájdete na webe surface.com. 
6 Systémový softvér a aktualizácia zaberajú významnú časť úložiska. Dostupná kapacita úložiska podlieha 
zmenám na základe systémového softvéru, jeho aktualizácií a používaniu aplikácií. 1 GB = 1 miliarda bajtov. 
1 TB = 1 000 GB. Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke Úložisko zariadenia Surface.

Rozmery 245 × 175 × 8,3 mm
(9,65 × 6,9 × 0,33")

Zobrazenie Obrazovka: 10,5" displej PixelSense™
Rozlišenie: 1 920 × 1 280 (220 PPI)
Pomer strán: 3 : 2
Kontrastný pomer: 1 500 : 1
Dotykové ovládanie: 10bodové viacdotykové ovládanie
Sklo Corning® Gorilla® Glass 3

Pamäť 4 GB alebo 8 GB pamäti RAM

Procesor Procesory Intel® Core™ m3 8. generácie a Intel® 
Pentium® Gold 4425Y

Zabezpečenie TPM 2.0 pre podnikové zabezpečenie
Ochrana na podnikovej úrovni prostredníctvom 
prihlasovania tvárou cez Windows Hello

Softvér Windows 10 Pro 
Mesačná skúšobná verzia pre nových používateľov 
Microsoft Office 365

Senzory Senzor vonkajšieho svetla
Akcelerometer
Gyroskop
Magnetometer
NFC

Obsah balenia Surface Go 2, napájací zdroj, stručná úvodná príručka, 
bezpečnostné a záručné dokumenty

Hmotnosť  
(bez krytu  
s klávesnicou*)

Wi-Fi: 544 g (1,2 libry)
LTE Advanced: 553 g (1,22 libry)

Sieť Wi-Fi: Kompatibilná so štandardom IEEE 802.11 a/b/g/n/
ac/ax 
Technológia Bluetooth Wireless 5.0
Modem Qualcomm® Snapdragon™ X16 LTE
Až 600 Mb/s LTE Advanced5 s podporou kariet nanoSIM. 
Podporované pásma: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20, 25, 
26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66
Podpora systémov Assisted GPS a GLONASS
Podpora eSIM

Úložisko6 Jednotka eMMC: 64 GB (Wi-Fi)
Jednotka SSD (Solid-State Drive): 128 GB (Wi-Fi alebo LTE), 
256 GB (LTE)

Výdrž batérie3 Až 10 hodín bežného používania zariadenia

Grafika Intel® UHD Graphics 615

Pripojenie 1× USB-C®

3,5mm konektor pre slúchadlá
1× port Surface Connect
Port pre klávesnicu Surface Type Cover
Čítačka kariet MicroSDXC
Slot pre karty Nano SIM

Kamery, video 
a zvuk

Kamera pre overenie pri prihlasovaní cez Windows Hello 
(predná)
Predná kamera s rozlíšením 5,0 MP pre video s rozlíšením 
1080p HD
Zadná kamera s automatickým zaostrením a rozlíšením 8,0 
MP pre video s rozlíšením 1080p HD
Dva vylepšené mikrofóny Studio Mic s veľkým dosahom
Stereofónne reproduktory s výkonom 2 W s technológiou 
Dolby® Audio™ Premium

Vzhľad Telo: Horčíkové
Farba: Strieborná
Fyzické tlačidlá: Hlasitosť, napájanie

Záruka Dvojročná záruka obmedzená na hardvér


