
Maak kennis met de nieuwe Surface Laptop Go voor zakelijk gebruik

Krijg al het werk gedaan 
in stijl, waar je ook werkt

Essentiële dagelijkse 
ervaringen, maar dan simpel

Onze lichtste Surface laptop tot nu toe is groots als het 
gaat om de functies die je zoekt in een alledaagse laptop.

• De nieuwste processor, voor het uitvoeren van professionele 
software en voor jou essentiële apps

• Batterij die de hele dag meegaat1 en snel laden2, waarmee je in 
een mum van tijd weer helemaal oplaadt

• Instant On en Aan/uit knop met vingerafdrukscanner met 
Windows Hello en inloggen met één aanraking, zodat je snel 
weer aan het werk kunt

• Krachtige Omnisonic-luidsprekers, dual far-field Studio Mics en 
een 720p HD-camera aan de voorkant voor kristalheldere 
virtuele vergaderingen

• Toonaangevend typcomfort met een full-size toetsenbord en 
een nauwkeurig trackpad voor eenvoudigere navigatie

Surface voor zakelijk gebruik 
biedt nog meer waarde
Bespaar tijd en geld. Geef je IT-team gemoedsrust. Met 
Surface kun je de inzet van apparaten stroomlijnen en 
apparaten eenvoudig beheren. Daarnaast profiteer je van 
vertrouwde Microsoft-beveiliging.

• Hardened firmware van een Microsoft open-source UEFI4, en 
beveiliging van zowel besturingssysteem als cloud.

• Haal het meeste uit je investering in Microsoft 365*, Windows 
10 Pro en Office 365.*

• Gebruik Advanced Exchange,5 een serviceaanbod met versnelde 
vervanging van het apparaat, zonder extra kosten.

• Breng de inzet en het beheer van apparaten in de cloud naar je 
IT-ecosysteem met Microsoft Endpoint Manager* en DFCI.4

Gebruik Windows Autopilot om IT minder complex te maken 
doordat deze nu direct bij je werknemers ingezet kan worden.

Stijl en productiviteit gaan 
goed samen

Breid je stijl uit naar je laptop met een keuze aan 
verbluffende, moderne kleuren. Zie en doe meer op een groot 
touchscreen.

• Surface Laptop Go weegt slechts 1.110 g; je kunt hem dus altijd en 
overal met je meenemen.

• Kies uit kleuren die je stijl aanvullen en een afwerking die bestand is 
tegen dagelijks gebruik. Beschikbaar in platina, ijsblauw en 
zandsteen.6

• Werk natuurlijk op een groter scherm, zodat je het meest productief 
bent, met een levendig 12,4 inch7 PixelSense™ -touchscreen met 
smalle randen en onze Surface Signature 3:2-verhouding.



Technische specificaties

Afmetingen
10,95 x 8,10 x 0,62 inch
(278,18mm x 205,67mm x 15.69mm)

Beeldscherm

Scherm: PixelSense™-scherm7 van 12,4 inch
Resolutie: 1536 x 1024 (148 PPI)
Hoogte-breedteverhouding: 3:2
Aanraakmodus: 10-punts multi-aanraking

Geheugen
8 GB of 16 GB LPDDR4x in het geheugen

Processor
Intel® Core™ i5-1035G1-processor van de 10e 
generatie

Beveiliging

Discrete hardware TPM
Bescherming op bedrijfsniveau met Windows 
Hello-aanmelding
Inloggen met één aanraking met de aan/uit-
knop met vingerafdruklezer

Software Windows 10 Pro

Sensoren Omgevingslichtsensor

Wat zit er in de 
verpakking

Surface Laptop Go
39W-voeding
Aan de slag
Documenten voor veiligheid en garantie

Gewicht 2,45 lb (1.110 g)

Opslag8 Solid State Drive (SSD)-opties: 128GB, 256GB

Levensduur van 
de batterij1

Tot 13 uur bij normaal gebruik van het apparaat1

Grafische kaart Intel® UHD Graphics

Aansluitingen

1 x USB-C®
1 x USB-A
3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting
1 x Surface Connect-poort

Camera's, video 
en audio

720p f2.0 HD-camera (voorkant)
Dual far-field Studio Mics
Omnisonic-luidsprekers met Dolby® Audio™ 
Premium

Draadloos
Wi-Fi 6: 802.11ax-compatibel
Draadloze Bluetooth® 5.0-technologie

Buitenkant

Bovenkant: Aluminium
Basis: Polycarbonaat composietharssysteem met 
glasvezel en 30% content dat na de gebruiker 
gerecycled is
Kleuren6: IJsblauw, zandsteen en platina

Garantie9 1 jaar beperkte garantie op hardware

*Afzonderlijk verkrijgbaar.
1 Levensduur van de batterij van Surface Laptop Go: Tot wel 13 uur levensduur van de batterij bij normaal gebruik van het Surface-apparaat. Test uitgevoerd door Microsoft in september 2020 met pre-productie-
software en pre-productie-configuraties van Surface Laptop Go Intel® Core™ i5, 128 GB en 8 GB RAM Microsoft Surface® Edition-apparaten. De test bestond uit een volledige ontlading van de batterij met een 
mix van actief gebruik en moderne stand-by. Het actieve gebruiksgedeelte bestaat uit (1) een webbrowsertest waarbij 8 populaire websites worden bezocht via meerdere geopende tabbladen, (2) een 
productiviteitstest met behulp van Microsoft Word, PowerPoint, Excel en Outlook, en (3) een gebruikstijd van het apparaat met inactieve apps. Alle instellingen waren standaard, behalve dat de helderheid van het 
scherm was ingesteld op 150 nits met automatische helderheid uitgeschakeld. Wi-Fi was verbonden met een netwerk. De levensduur van de batterij is sterk afhankelijk van instellingen, gebruik en andere factoren.
2Laad de batterij in een mum van tijd op - 80% in iets meer dan een uurTest uitgevoerd bij Microsoft in september 2020 met pre-productie-apparaten en -software.Getest met de inbox Surflink 39W PSU onder 
gecontroleerde omstandigheden, met het apparaat in sluimerstand of uitgeschakeld.Het apparaat werd ingeschakeld op het bureaubladscherm met de standaardinstellingen voor de helderheid van het scherm.De 
werkelijke laadtijd zal, afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden, variëren.Gemeten bij een typische omgevingstemperatuur op kantoor van 23 °C.
4 Surface Go en Surface Go 2 hebben UEFI van derden, waarbij DFCI niet wordt ondersteund. DFCI is momenteel beschikbaar voor Surface Laptop Go, Surface Book 3, Surface Laptop 3, Surface Pro 7 en Surface Pro 
X. Lees meer over het beheren van UEFI-instellingen voor Surface.
5De Advanced Exchange-service is zonder bijkomende kosten beschikbaar in combinatie met de volgende producten van Surface voor zakelijk gebruik: Surface Laptop Go, Surface Book 3, Surface Go 2, Surface 
Laptop 3, Surface Pro 7, Surface Pro X, Surface Pro 6 en Surface Laptop 2. Advanced Exchange is alleen beschikbaar in ondersteunde regio's. Er gelden beperkingen. Raadpleeg de garantiepagina voor Surface voor 
zakelijk gebruik voor de voorwaarden voor AES en een lijst met ondersteunde regio's.
6 Beschikbare kleuren kunnen per regio verschillen
7Surface Laptop Go-beeldscherm heeft afgeronde hoeken binnen een standaard rechthoek. Gemeten als een standaard rechthoekige vorm is het scherm 12,45 inch diagonaal (het werkelijke weergavegebied is 
kleiner).
8 De systeemsoftware en updates gebruiken aanzienlijke opslagruimte. De beschikbare opslag kan variëren vanwege updates van de systeemsoftware en het gebruik van apps. 1 GB = 1 miljard bytes. Zie 
Surface.com/Storage voor meer details.
9 De beperkte garantie van Microsoft is een aanvulling op de wettelijke rechten waarover je als consument beschikt.

https://docs.microsoft.com/nl-nl/surface/manage-surface-uefi-settings

