Microsoft har i dag et bredt sortiment af Surface produkter.
Der er altid en model som passer til dig og dine behov.
Lige nu er der en meget spændende kampagne på udvalgte
Surface produkter.
Surface Laptop 3
Er en kombination af et smukt design og nyeste teknologier.
Lige meget om du vælger 13.5" eller 15” modellen, giver den
interaktive touchskærm en fantastisk oplevelse.
Surface Laptop 3 er en meget elegant bærbar, som er nem at
have med, og med et batteri der giver dig strøm til hele
arbejdsdagen.
Surface Laptop findes i forskellige konfigurationer, så du kan få
lige præcis den version der passer dine behov.

Surface Pro 7
Giver en fleksibilitet som du ikke får ved en
normal bærbar computer, den er så tynd og
kompakt, at det er en fornøjelse at have den
med i hverdagen. Slip kreativiteten løs med
Surface Pen eller brug det elegante TypeCover.
Surface Pro 7 giver rammerne for at kunne
arbejde lige meget hvor du er.

Hvis du har spørgsmål til Surface produkterne, hjælper vi gerne med
at finde den rigtige model til dig, så kontakt os endelig
Kontakt os

Se Surface tilbehør

Se alle Surface produkter

Gør din arbejdsdag mere produktiv med Microsoft Surface og Microsoft Teams.
Surface produkterne fra Microsoft er optimeret til Teams, om du holder et
onlinemøde, chatter med en kollega eller arbejder i et af dine Teams, så er
oplevelsen helt i top.

Chat
Del din mening og din personlighed.
Send GIF-filer, klistermærker og
emojis i en gruppechat eller i private
beskeder.
Få mere at vide

Samarbejd
Find, del og rediger nemt filer i realtid
ved brug af velkendte apps som
Word, PowerPoint og Excel i Teams.
Få mere at vide

Hold møde
Gå direkte fra gruppechat til
videokonference med et tryk på en
knap. Teams på 2 eller 10.000 kan
mødes ét sted, uanset hvor mange
forskellige steder, de er.
Få mere at vide

