
Microsoft Surface Laptop Go i5/4GB/64GB 12" Platinum 

 
 

Características: 

• O portátil Surface Laptop mais leve de sempre: Obtenha o estilo e desempenho de 
que necessita e uma bateria que dura todo o dia. Tudo a um valor excecional. 

• Design Surface premium a um valor excecional: Ultra-leve e portátil. Com as 
Apps*2 que utiliza todos os dias e materiais de primeira qualidade, este dispositivo 
tornar-se-á no seu portátil de eleição. 

• Design elegante e valor excecional: Este Surface mais leve e portátil ajuda-o a fazer 
mais num ecrã táctil de 12,4" PixelSense™ , com materiais de primeira qualidade.6 

• Características conhecidas e segurança do Windows Hello de confiança: Inclui 
início/paragem de sessão com um toque em modelos selecionados, conforto de 
digitação durante todo o dia com teclado de tamanho normal e som envolvente 
Omnisonic, alimentado por Dolby® Audio. 

• Faça de tudo com as suas Apps favoritas: Colabore, conecte-se e faça o seu melhor 
trabalho. Voe através das suas aplicações favoritas*2 apoiadas por uma bateria para 
todo o dia1, processador Intel® de 10ª geração Core™ e até 8GB de RAM. Este é 
dispositivo portátil de Surface mais leve, com ecrã táctil interativo de 12,4" 
PixelSense™ 1536 × 1024 (148 dpi) 

• A escolha ideal para produtividade concentrada e streaming diário: Ligação 
instantânea e botão de início/paragem por impressão digital para início de sessão sem 
palavra-passe num só toque, em modelos selecionados. 

• Aprender, crescer, criar e relaxar: Jogue e escreva código, faça apresentações 
nítidas e de alta qualidade, relaxe com uma noite de cinema ou transforme as suas 
ideias em histórias visuais espantosas, com o Surface Laptop Go. 

Microsoft Surface Laptop Go Especificações: 

• Processador Intel Core i5 1035G1 



• Velocidade do processador 1 GHz 
• Velocidade máxima do processador: até 3,6 GHz 
• Memória Cache 6 MB 
• Sistema operativo Windows 10 S 
• Tipo de tela PixelSense 
• Tamanho da tela 12,45" 
• Resolução 1536x1024 pixels 
• Memória RAM LPDDR4 de 4 GB 
• Encontra as melhores ofertas na pccomponentes.pt 
• Tipo e capacidade do armazenamento: 64 GB eMMC 
• Tipo de placa Intel 
• Processador gráfico UHD Graphics 
• Tipo de drive ótica Não tem 
• Altifalantes Omnisonic Sound com Dolby Audio 
• Tipos de LAN sem fios Wi-Fi 6, 802.11ax 
• Bluetooth 5.0 
• Portas de entrada / saída 

o 1 USB-C 
o 1 USB 
o 1 Surface Connect 
o 1 auscultadores 3,5 mm 

• Câmara de alta definição 720p HD f2.0 (frontal) 
• Dois microfones de estúdio de campo distante 
• Dimensões 278,48 x 15,69 x 205,67 mm 
• Peso 1110 g 

• Sistema operativo Windows 10 S. O Windows 10 no modo S é uma versão do 
Windows 10 otimizada para segurança e desempenho que oferece uma experiência 
familiar do Windows. Só oferece suporte a Apps da Windows Store e requer o 
Microsoft Edge para uma navegação segura. 

 
 
 
 


