
Surface 2, Surface Pro 2 ja uusimmat oheislaitteet vihdoin
saatavilla – Suomi ensimmäisten joukossa
Microsoftin Surface-tablettien uusimmat versiot, Surface 2 ja Surface Pro 2, sekä laajennettu valikoima Surface-oheislaitteita
ovat tiistaista 22.10. alkaen saatavilla Microsoft Storessa, http://www.MicrosoftStore.fi sekä Microsoftin jälleenmyyjillä. Suomi on
ensimmäisten 21 maan joukossa, jossa laitteet tulevat myyntiin.

Keskiyöllä myyntiin tulevat Surface 2 ja Surface Pro 2 ovat markkinoiden monipuolisimmat tabletit. Kumpikin laite on saanut paljon uusia ja
parannettuja ominaisuuksia edelliseen Surface-sukupolveen nähden. Ne ovat tehokkaampia, akku kestää pidempään, näyttö on kirkkaampi ja
kamerat ovat tarkempia. Jopa laitteiden sisäänrakennettu jalusta on päivitetty. Katselukulman voi nyt valita kahdesta asennosta, joten
Surfacen käyttö sylissä ja työpöydällä on mukavampaa. Parannukset Windows 8.1 RT ja Windows 8.1 Pro -käyttöjärjestelmissä tekevät
Surface 2 ja Surface Pro 2 -laitteet entistä tehokkaammiksi ja muokattavammiksi.

Jälleenmyyjien osaava henkilökunta auttaa Surfacen laittamisessa käyttökuntoon, jotta asiakas saa mukaansa juuri hänelle mukautetun
laitteen. Laitteita kuluttajille myyvät Gigantti, Verkkokauppa.com sekä Expert-myymälät. Yritysasiakkaita palvelevat Atea ja BusinessForum.

Jotta uusista laitteista olisi helppo saada kaikki hyöty irti, tarjoaa Microsoft uuden Surfacen ostajalle vuodeksi ilmaiset Skype-puhelut
lankaverkkoihin 60 maassa, rajoittamattoman pääsyn Skype Wi-Fi -hotspoteihin vuodeksi sekä 200 gigatavun ilmaisen tallennustilan
SkyDrive-palvelussa kahdeksi vuodeksi.[1]

Surface 2 -tabletin kanssa ei tule tylsää hetkeä

Surface 2 on markkinoiden monipuolisin tabletti henkilökohtaiseen käyttöön. Se tarjoaa kaikki viihde- ja peliominaisuudet, joita tabletilta voi
odottaa ja lisäksi sillä saa sujuvasti hoidettua arjen tehtävät. Laitteessa on NVIDIA Tegra 4 -prosessori, minkä ansiosta sovellukset pyörivät
nopeammin, ja samalla akkukesto on kasvanut jopa 10 tuntiin videotoistotilassa. Teräväpiirtoisessa 10,6 tuuman ClearType Full HD -näytössä
on 1080 pikselin tarkkuus, mikä tekee videoiden ja elokuvien katsomisesta todellisen nautinnon. Laitteen USB-portti on päivitetty USB 3.0 -
versioon. Etukameran resoluutio on nyt 3,5 ja takakameran 5 megapikseliä. Molemmilla kameroilla pystyy tallentamaan 1080 pikselin
tarkkuudella videoita ja niiden hämäräkuvaus on aiempaa terävämpää. Uusien ominaisuuksien lisäksi Surface 2 on edeltäjäänsä kevyempi ja
ohuempi.

Surface 2 toimitetaan uudistuneella Windows RT 8.1 -käyttöjärjestelmällä. Tämä parantaa merkittävästi mukauttamismahdollisuuksia,
hakutoimintoa, ohjelmien moniajoa sekä sovellusten ja pilvipalvelujen hyödyntämistä. Päivitetty videosovellus ja upeat pelit Windows-kaupasta
varmistavat, ettei Surface 2:n kanssa tule tylsää hetkeä. Työskentelyä helpottaa esiasennettu Microsoft Office Home and Student 2013 RT -
ohjelmistopaketti, joka Windows 8.1 RT:n myötä sisältää myös Outlookin. Kiinnitä vain Touch Cover tai Type Cover -näppäimistö ja voit aloittaa
työskentelyn. Surface 2 on saatavilla 32 ja 64 gigatavun muistilla [2] ja sen suositushinta on alkaen 449 euroa.

Surface Pro 2 – tabletti tietokoneen suorituskyvyllä

Kuten edeltäjänsä Surface Pro, uusi Surface Pro 2 on täysiverinen kannettavan tietokoneen korvaaja. Laitteella voi käyttää käytännössä
kaikkia Windows-ohjelmistoja kuten esimerkiksi Microsoft Officea [3] ja Windows-kaupan sovelluksia. Surface Pro 2 tarjoaa yhdessä paketissa
tabletin yksinkertaisuuden ja liikuteltavuuden sekä kannettavan tietokoneen tehon ja joustavuuden. Laitteessa on neljännen sukupolven Intel
Core i5 -suoritin. Uusi suoritin yhdistettynä muihin parannuksiin tekevät siitä erittäin tehokkaan, mutta samalla energiapihin – akkukesto on
jopa 75 prosenttia parempi kuin Surface Pron.

Surface Pro 2 on saatavilla 64, 128, 256 ja 512 gigatavun kokoonpanoilla. 64 ja 128 gigatavun laitteissa on 4 gigatavun keskusmuisti, 256 ja
512 gigatavun laitteissa 8 gigatavun keskusmuisti. [2] Suositetut vähittäismyyntihinnat ovat alkaen 909 euroa.

Laitteiden tarkemmat tekniset tiedot löytyvät osoitteesta http://www.Surface.com.

Oheislaitteet monipuolistavat käyttöä

Microsoft on julkistanut uusia oheislaitteita, joiden avulla Surfacen käyttö on joustavaa ja monipuolista.

Touch Cover 2 on entistä ohuempi ja kevyempi näppäimistö sekä suoja samassa paketissa. Vain 2,75 millimetriä paksu Touch Cover 2
tarjoaa erittäin hyvän kirjoitustuntuman ja se pystyy tunnistamaan useita erilaisia kädenliikkeitä. Laitteen suositushinta on 124,99 euroa.
Type Cover 2 on edeltäjänsä tapaan ohut ja kevyt näppäimistö, mutta nyt se on entistäkin jämäkämpi ja siinä on myös taustavalo.
Värivaihtoehtoja löytyy useita erilaisia, kuten musta ja violetti. Näppäimistön suositushinta on 134,99 euroa.
Power Cover tarjoaa Type Coverin hyvän kirjoitustuntuman lisäksi 50 prosenttia lisää akkutehoa Surface 2 ja Surface Pro 2 -
tabletteihin. Laite tulee markkinoille alkuvuodesta 2014.
Surface Pro telakka-asema yhdistää Surface Pron ja Surface Pro 2:n hetkessä ulkoiseen näyttöön [4] ja muihin lisälaitteisiin kuten
esimerkiksi kaiuttimiin ja virtalähteeseen. Telakka-asema tulee myyntiin alkuvuonna 2014.
Autolaturi. Autolaturin avulla Surfacen lataaminen onnistuu autossa. Laturin USB-portin ansiosta virtaa voi jakaa myös muihin laitteisiin.
Autolaturi tulee markkinoille alkuvuonna 2014.
Arc Touch -hiiren Surface Edition. Uuteen Surfaceen yhteen sovitettu erikoisjulkaisu Arc Touch -hiirestä yhdistyy laitteeseen
Bluetoothin avulla, joten USB-portti jää vapaaksi muuhun käyttöön. Arc Touch -hiiren Surface Edition tulee myyntiin alkuvuonna 2014.

Windows-kaupan sovellukset lisääntyvät, nyt saatavilla myös Hill Climb Racing

Windows-kaupassa on saatavilla jo yli 100 000 laadukasta Windows 8 -sovellusta. Suomalaiset kehittäjät ovat innostuneita kehittämään
sovelluksia Surface-laitteille ja Windows 8.1:lle. Syksyn aikana saataville tulee useita uusia hyödyllisiä ja hauskoja suomalaisia sovelluksia, ja
monesta suosikkisovelluksesta julkaistaan uudistunut Windows 8.1 -versio.

Oululaisen peliyhtiö Fingersoftin huippusuosittu, latauslistojen kärjessä keikkuva Hill Climb Racing julkaistiin 21.10. myös Windows-tableteille ja
-tietokoneille. Fysiikkaan perustuvan, koukuttavan ja viihdyttävän kaikille sopivan autopelin voi ladata Windows-kaupasta ilmaiseksi.



”Haluamme saada pelimme kaikkien ihmisten ulottuville laitteesta ja käyttöjärjestelmästä riippumatta. Siksi onkin äärimmäisen hienoa, että
pääsemme vihdoin jakamaan Hill Climb Racingin myös Windows 8 -käyttäjien kanssa ympäri maailmaa. Sadat miljoonat Windows-käyttäjät ovat
meille erittäin merkittävä kasvumahdollisuus. Toivommekin, että uudet pelaajat ottavat pelin omakseen ja viihtyvät sen äärellä. Jokainen lataus
ja tyytyväinen lataaja motivoivat meitä jatkamaan yhä innovatiivisempien ja hauskempien pelien ja muiden sovellusten kehittämistä kasvavalle
joukolle Windows-laitteita”, Fingersoftin perustaja ja toimitusjohtaja sekä Hill Climb Racingin kehittäjä Toni Fingerroos sanoo.

”Olemme iloisia, että Windows 8 -sovelluksia tulee jatkuvasti lisää ja kehittäjät näkevät valtavan maailmanlaajuisen asiakaspotentiaalin.
Suomalaisen Fingersoftin Hill Climb Racing -peli on loistava esimerkki helppokäyttöisestä, viihdyttävästä ja koukuttavasta
fysiikkasimulaattorista, jota lasten kanssa on ollut hauska pelata Surface 2:lla koko viikonloppu”, Microsoftin Windows-liiketoimintajohtaja Tom
Toivonen iloitsee.

Fingersoftin mobiililiiketoiminta on aloitettu vuonna 2011. Yhtiön pelit ja sovellukset ylittävät tällä hetkellä jopa 130 miljoonan vuosittaisen
latausmäärän ympäri maailman.

Lisätietoa:

Videoleikkeitä ja kuvia osoitteessa http://www.microsoft.com/en-us/news/presskits/surface tiistaina 22.10.2013 klo 7.01 jälkeen. Suomenkielisiä
kuvia löydät tämän tiedotteen liitteenä.

Tom Toivonen, Windows-liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy, puh. 050 342 9998, tom.toivonen@microsoft.com

Viestintätoimisto Miltton hoitaa kaikki Microsoftin laitelainat. Jos olet kiinnostunut Surface 2:n tai Surface Pro 2:n lainasta, ota yhteyttä
mslainat@miltton.fi.

[1] Käytön yhteydessä saatetaan lisätä Internetin käyttömaksu. Skype-tarjoukseen eivät kuulu puhelut erityis-, lisähinnallisiin ja muihin kuin
maantieteellisiin numeroihin. Käyttöön sovelletaan Skypen käyttöehtoja. Lisätietoja osoitteessa http://www.skype.com/surface. SkyDrive-tarjouksen
käyttöehdot löytyvät osoitteesta http://www.skydrive.com/surface.

[2] Järjestelmäohjelmisto vie osan laitteen tallennustilasta. Käytettävissä oleva tallennustila voi muuttua järjestelmäohjelmiston päivitysten ja sovellusten
käytön mukaan. 1 gigatavua (GB) = 1 miljardi tavua. Lisätietoja on osoitteessa www.Surface.com/storage. 

[3] Office myydään erikseen.

[4] Surfacen liittäminen televisioon vaatii erikseen myytävän adapterin.

Microsoft

Vuonna 1975 perustettu Microsoft on maailman johtava ohjelmistotuotteiden, -ratkaisujen ja -palveluiden toimittaja, joka auttaa yrityksiä, organisaatioita ja
ihmisiä hyödyntämään tietotekniikan mahdollisuuksia uusilla innovatiivisilla tavoilla. Suomessa Microsoftin palveluksessa työskentelee 280 henkilöä,
joiden visiona on yhdessä yli 3000 yhteistyökumppanin kanssa auttaa asiakasta menestymään Microsoftin ratkaisujen avulla. Maailmanlaajuisesti
Microsoftilla on noin 99 000 työntekijää yhteensä yli 110 maassa. Heinäkuussa 2013 päättyneenä tilivuonna Microsoftin liikevaihto oli 77,85 miljardia US
dollaria.


