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Surface Windows RT tulee saataville Suomeen  

14. helmikuuta 2013  
 

Microsoft kasvattaa myös Surface-tuoteperhettään  
 

Surface-markkina-alueiden lukumäärä kasvaa 13:lla Euroopan maalla, mukaan lukien Suomi. 

Tämä yli kaksinkertaistaa tämänhetkisten markkina-alueiden lukumäärän2. Surface Windows RT -

laitteen voi hankkia 14.2.2013 lähtien verkosta Microsoft Storesta www.microsoftstore.fi. Tämän 

lisäksi Surface Windows RT -laite tulee lähiviikkojen aikana jälleenmyyntiin Suomeen.  

 

”On ollut hauskaa nähdä, kuinka hyvin Surface on vastaanotettu maailmalla. Olemme tosi 

innoissamme siitä, että myös suomalaiset asiakkaat saavat pian kokea ja hankkia oman upean 

Surface Windows RT-laitteen”, Tom Toivonen, Windows-liiketoimintajohtaja kertoo. 

 

Surface Windows RT -laitteessa yhdistyvät taulutietokoneen kätevä koko ja monet kannettavan 

tietokoneen toiminnallisuudet. Ohut roiskesuojattu Touch Cover -näppäimistö tulee saataville 

useissa eri väreissä ja integroitu jalusta mahdollistaa viihteestä nauttimisen handsfree-tyyliin. 

Surface erottuu markkinassa ainutlaatuisten ominaisuuksiensa ansiosta. 

 

Laitteessa yhdistyy tyylikkäästi työ ja huvi. Windows-sovellukset, SkyDrive-pilvipalvelu, HD-video, 

Xbox Music, pelit, täysikokoinen USB-portti, microSD-korttipaikka ja Office Home & Student 

2013 RT -tuottavuustyökalut vievät elämän uudelle tasolle. 

 

Surface Windows RT -laite tulee saataville sekä 32 GB että 64 GB -malleina1 yhdessä mustan 

Touch Coverin kanssa, ja pakettien suositellut vähittäismyyntihinnat ovat EUR 579 tai EUR 679. 

Tämän lisäksi asiakkailla on mahdollisuus hankkia laitteet ilman Touch Coveria ja ostaa itselleen 

mieluinen näppäimistö (Touch Cover tai Type Cover). Ilman Touch Coveria myytävien laitteiden 

suositellut vähittäismyyntihinnat ovat EUR 479 ja EUR 579. 

 

Lisäksi asiakkaat voivat hankkia lisävarusteita kuten Wedge Touch Mouse, Surface Edition -

hiiren. Hiiri tulee saataville kaikille Surfacen nykyisille markkina-alueille2 ja saapuu pian myös 

13:een Euroopan maahan, joissa Surface Windows RT -laite nyt lanseerataan. 

                                                           
1
 Järjestelmän ohjelmistot vievät merkittävän osan muistikapasiteetista, jota näin ollen jää käyttöön tätä 

ilmoitettua vähemmän. Lue lisää surface.com/spec 1 GB = 1 billion bytes 
2
 Australia, Kanada, Kiina, Ranska, Saksa, Hong Kong, UK ja Yhdysvallat 

http://www.microsoftstore.fi/
http://www.microsoft.com/Surface/en-US/surface-with-windows-rt/specifications


 
 

 

 

Microsoft kasvattaa samalla Surface-tuoteperhettään. Perheen uusin jäsen on Surface Windows 

8 Pro -laite, joka tulee saataville Yhdysvalloissa ja Kanadassa 9. helmikuuta. Tablet-kokoisessa 

Intel Core i5 -prosessorilla varustetussa Surface Windows 8 Pro -laitteessa yhdistyvät 

kannettavan tietokoneen teho ja suorituskyky. Laite on täydellinen niin huvi- kuin hyötykäyttöön, 

koska sillä pystyy hoitamaan asiat sekä kotona, töissä että tien päällä. Laitteessa toimivat sekä 

uudet Windows 8 -sovellukset että perinteiset Windows 7 -työpöytäsovellukset. Suositeltu 

vähittäismyyntihinta on USD 899. Surface Windows 8 Pro tulee saataville 64GB- ja 128GB-

malleina.1 Surface Windows 8 Pro -laitteessa on erityisesti Surfacelle suunniteltu Palm Block -

teknologiaa hyödyntävä Surface-kynä, joka monipuolistaa entisestään laitteen käyttötapoja. 

 

 

Lisätietoja Surfacesta: 

- www.Surface.com  

- Surface on Facebook 

- Surface Twitter  

 

Tom Toivonen, Windows-liiketoimintajohtaja Microsoft Oy 

puh. 050 342 9998, sähköposti tom.toivonen@microsoft.com 

 

Tuotekuvia ja muuta aiheeseen liittyvää tietoa  

Microsoft News Center: http://www.microsoft.com/news 

 

 

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 

94 000 työntekijää yhteensä 112 maassa. Heinäkuussa 2012 päättyneenä tilivuonna Microsoftin 

liikevaihto oli 73,72 miljardia US dollaria. 
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