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Os dispositivos Microsoft Surface combinam um desempenho otimizado para enfrentar qualquer 
tarefa com um design premium. Encontre o dispositivo ideal para si com diversas opções de tamanho 
de ecrã, teclados avançados e confortáveis e segurança incorporada. 

O Surface fornece o melhor da Microsoft para satisfazer as necessidades do seu negócio.

E o que faz com que Microsoft Surface seja diferente? Essencialmente a sua integração natural:
• Com Microsoft 365

•  Desenhado para a forma como trabalha, permitindo que as equipas trabalhem com ferramentas de 
colaboração modernas.

• Inovação e habilidade, mantendo as ideias, fluindo entre seus colaboradores - onde quer que estejam.
• Segurança e capacidade de gestão modernas, desfrutando de uma plataforma unificada, com proteção 

moderna integrada - do chip à nuvem.

Flexibilidade 2-em-1 para trabalhar à sua maneira
O suporte Kickstand transforma os dispositivos 2-em-1 de 
portátil completo com ecrã tátil e teclado em tablet portátil, 
tela digital e estação de trabalho ancorada. A conectividade 
4G LTE opcional permite-lhe manter-se ligado e a segurança 
incorporada ajuda a mantê-lo protegido.

Colaboração em todos os tamanhos
Independentemente da forma como as suas equipas colaboram, 
existe um dispositivo ideal para a forma como trabalham. 
Conectividade 5G na palma da sua mão. Um estúdio criativo 
que dá vida às suas ideias à velocidade da luz. Ou um quadro 
digital e plataforma de reuniões tudo-em-um.

Bem-vindos ao mundo do 
trabalho híbrido

MICROSOFT SURFACE

Conheça as principais vantagens do Microsoft Surface

Portáteis que ajudam a realizar todas as suas tarefas, 
independentemente do setor de atividade
O Surface fornece o melhor da Microsoft para satisfazer as 
necessidades do seu negócio, combinando um desempenho 
otimizado para enfrentar qualquer tarefa com um design 
premium. Encontre o dispositivo ideal para si com diversas 
opções de tamanho de ecrã, teclados avançados e confortáveis 
e segurança incorporada. 

O ambiente de trabalho moderno começa com o Surface 
para Empresas
O Surface e o Microsoft 365 proporcionam a liberdade para 
trabalhar da forma que pretende, protegido pela segurança e 
gestão moderna da Microsoft.



Implementação simples e gestão unificada 

Surface for Business. Concebido para empresas.  
Inspirado pela sua forma de trabalhar.

Intercâmbio avançado

Configurações comerciais Eficiência Ambiental

Ferramentas familiares 
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Lisboa
Edifício Arcada
Rua da Eira, 18 D
1495-050, Algés
Telf: +351 253 200 320

Braga
Av. Robert Smith 
Centro de Serviços Domus Qualitas nº 31 
4715-249, Fraião
Telf: +351 253 200 320    

Vila Real
UTAD – P2 Edifício da Incubadora – 
Gab. 13 e 13A - Quinta dos Prados
5000-904, Vila Real
Telf: +351 253 200 320

Independentemente da forma como as suas equipas colaboram, existe um dispositivo ideal para a 
forma como trabalham. Conectividade 5G na palma da sua mão. Um estúdio criativo que dá vida às 
suas ideias à velocidade da luz. Ou um quadro digital e plataforma de reuniões tudo-em-um.

O Surface e o Microsoft 365 proporcionam a liberdade para trabalhar da forma que pretende, 
protegido pela segurança e gestão moderna da Microsoft.

Obtenha um dispositivo de substituição 
antes de enviar o original

Processadores mais poderosos e 
configurações exclusivas

Embalagem que protege o dispositivo e 
o meio ambiente

Como a caneta, que permite que se 
expresse com conforto
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