Summering av tekniska specifikationer

6:e generationen av Intel® Core™ i5 och i7 processorer
och upp till 16GB RAM
•
•
•
•

Finns med tillvalet NVIDIA GeForce GPU
13.5 tums PixelSense™ skärm med touch
Surface Penna inkluderad
Inkluderar Windows Ink, ett sätt att snabbt
ta noteringar utan att behöva logga in**

Den mest kraftfulla laptopen i sin klass

Surface Book är byggd för att köra all professionell mjukvara du behöver
som exempelvis ingenjör, designer och allt där mellan. Perfekt för att vara
kreativ. Utnyttja 12 timmars batteritid för att hålla dig igång varje dag, hela
dagarna. Nu kan du ta med ditt jobb varsomhelst.

Minutiöst skapad och byggd för att hålla

Surface Book var noggrant designad för att vara en kraftfull laptop som
är lätt nog att ta med överallt utan att kompromissa på prestandan.
Designa och skapa med Surface pennan. Surface Pennan har 1024
nivåer av tryckkänslighet och ett sudd i ena änden. Vänd bara pennan
och sudda ut det du vill, precis som du skulle göra med en vanlig penna.
Löstagbar PixelSense™ skärm, med Penna & touch. 13.5” PixelSense™
skärmen ser fantastisk ut och fungerar perfekt med penna och touchskärm. 6 miljoner pixlar ger dig en oslagbar upplösning och färger som
kommer till liv.
Se, rita, eller designa. Koppla lös skärmen och snurra den 180 grader
och sätt fast den i tangentbordet igen för att kunna presentera, se på
filmer eller designa med Surface Pennan.
Skapad för att köra all mjukvara du behöver. Surface Book kör snabbt
intensiv professionell mjukvara, som till exempel SolidWorks 3D CAD,
AutoCAD Revit och Adobe Premiere Pro®(2). Du har kraften att köra
denna typen av mjukvara var du än är och är inte fast vid ett skrivbord.
Få det mesta möjliga ut av din Surface: Surface Dockningsstation
Förvandla din Surface Book till en desktop PC.
Office 365 Office ger dig nya möjligheter.

**Användaren behöver aktivera Windows Ink i inställningarna och ha en Bluetoothknapp på pennan.

