
Lichtgewicht en draagbaar 
voor iedere taak

Maak kennis met de nieuwe Surface Go 2 voor Zakelijk gebruik

Groter, helderder, scherper

Hetzelfde compacte formaat, maar met een 
groter aanraakscherm. De lichtste Surface 
2-in-1 weegt nog steeds maar 540 gram1, 
maar heeft nu een groter 10,5-inch beeldscherm 
met een verbeterde resolutie van 220 ppi.

Een snellere partner

Voer de essentiële bedrijfsapps uit waarop je 
elke dag vertrouwt. Surface Go 2 is uitgerust 
met Pentium-processors of met een optionele 
nieuwe 8e generatie Intel® Core™ m3-processor,
die sneller is dan voorgaande generaties.2

Voldoende stroom zonder stekker

Accu met verbeterde levensduur waarmee je 
tot 10 uur lang3 door kunt gaan. Aangesloten 
op een Surface Dock wordt je accu in iets 
meer dan een uur opgeladen tot maximaal 
80%.4 Naast wifi zorgt het optionele LTE 
Advanced5 voor probleemloze en veilige 
connectiviteit, zodat je ultiem mobiel bent 
en praktisch overal kunt werken.



Surface voor Zakelijk 
gebruik biedt meer

Surface-klanten besparen tijd en geld 
met een gestroomlijnde implementatie, 
modern apparaatbeheer en ingebouwde 
beveiliging via de cloud. Geef mensen, 
gegevens en systemen de mogelijkheid 
om hun ervaringen met elkaar te 
verbinden met Surface en Microsoft 365.*

Technische specificaties

Afmetingen
9,65 x 6,9 x 0,33 inch
(245 x 175 x 8,3 mm)

Beeldscherm

Scherm: 10,5-inch PixelSense™-beeldscherm
Resolutie: 1920 x 1280 (220 PPI)
Beeldverhouding: 3:2
Contrastverhouding: 1500:1
Aanraakmodus: 10-punts multitouch
Corning® Gorilla® Glass 3

Geheugen 4 GB of 8 GB RAM

Processor
8e generatie Intel® Core™ m3-processor en Intel®

Pentium® Gold-processor 4425Y

Beveiliging
TPM 2.0 voor professionele beveiliging
Professionele bescherming met Windows 
Hello-gezichtsaanmelding

Software
Windows 10 Pro; 1 maand gratis proefversie voor 
nieuwe Microsoft Office 365-klanten

Sensoren

Omgevingslichtsensor
Versnellingsmeter
Gyroscoop
Magnetometer
NFC

Inhoud van 
de verpakking

Surface Go 2, netvoeding, Snelstartgids, documenten 
voor veiligheid en garantie

Gewicht (exclusief 
Type Cover*)

Wifi: 544 gram LTE Advanced: 553 gram

Netwerk

Wifi: Compatibel met IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Draadloze Bluetooth 5.0-technologie
Qualcomm® Snapdragon™ X16 LTE-modem
Tot 600 Mbps LTE Advanced5 met nanoSIM-
ondersteuning. Ondersteunde banden: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 
12, 13, 14, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66
Ondersteuning voor Assisted GPS en GLONASS
eSIM-ondersteuning

Opslag6 eMMC-station: 64 GB (wifi)
Solid State Drive (SSD): 128 GB (wifi of LTE); 256 GB (LTE)

Batterijduur3 De batterij gaat tot wel 10 uur mee bij normaal gebruik 
van het apparaat

Grafische kaart Intel® HD Graphics 615

Aansluitingen

1 x USB-C®

3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting 
1 x Surface Connect-poort 
Surface Type Cover-poort
MicroSDXC-kaartlezer
Nanosimlade

Camera's, video 
en audio

Windows Hello-gezichtsverificatiecamera (voorzijde)
5MP-camera met 1080p HD-video (voorzijde)
8MP-camera met autofocus met 1080p HD-video 
(achterzijde)
Verbeterde dubbele far-field Studio Mics
2 W-stereoluidsprekers met Dolby® Audio™ Premium

Buitenkant
Behuizing: Magnesium
Kleur: Zilver
Knoppen: Volume, Aan/uit

Garantie 1 jaar basisgarantie op hardware7

*Apart verkrijgbaar
1 Exclusief Type Cover.
2 Geekbench multi-core scorevergelijking van Surface Go 2 en Surface Go; februari 2020.
3 De batterij gaat tot wel 10 uur mee bij normaal gebruik van het Surface-apparaat. Getest door Microsoft in 
februari 2020 met preproductiesoftware en preproductieconfiguraties van de Surface Go 2. De test bestond 
uit volledige ontlading van de batterij met een mix van actief gebruik en moderne stand-by. Het gedeelte met 
actief gebruik bestond uit (1) een webbrowsingtest waarbij acht populaire websites in meerdere tabbladen 
werden geopend, (2) een productiviteitstest waarbij Microsoft Word, PowerPoint, Excel en Outlook werden 
gebruikt en (3) een test waarbij het apparaat werd gebruikt met inactieve applicaties. Alle instellingen waren 
standaard met uitzondering van de helderheid, die was ingesteld op 150 nits met automatische helderheid 
uitgeschakeld. Wifi was verbonden met een netwerk. De batterijduur varieert significant afhankelijk van 
instellingen, gebruik en andere factoren.

4 Getest bij Microsoft in februari 2020 met preproductieapparaten en preproductiesoftware. Getest met de 
Surface Dock onder gecontroleerde omstandigheden. Het apparaat werd ingeschakeld op het desktopscherm 
met standaardhelderheidsinstellingen voor het scherm. De werkelijke laadtijd varieert afhankelijk van de 
gebruiksomstandigheden. Gemeten bij een typische kantooromgevingstemperatuur van 23 °C.
5 Beschikbaarheid en prestaties van de service zijn afhankelijk van het netwerk van de serviceprovider. Neem 
contact op met je serviceprovider voor meer informatie, compatibiliteit, prijzen, simkaart en activering. Ga voor 
alle specificaties en frequenties naar surface.com.
6 Systeemsoftware en updates gebruiken een aanzienlijk deel van de opslagruimte. Beschikbare opslagruimte 
kan worden gewijzigd als gevolg van systeemsoftware en updates en gebruik van apps. 1 GB = 1 miljard bytes. 
1 TB = 1000 GB. Zie Surface Opslag voor meer informatie.
7 De basisgarantie van Microsoft is een aanvulling op je rechten als consument.

http://www.microsoft.com/nl-nl/surface

