
Prestaties voor multitasking, 
vergaderingen en meer 
Van videogesprekken thuis tot virtuele samenwerking 
op kantoor, je werk valt op met Surface Laptop 4.

• Krijg meer multitaskingvermogen om de professionele 
apps uit te voeren waarop je vertrouwt, samen met een 11e

generatie Intel® Core™-processor en aangepaste 
AMD Ryzen™ Microsoft Surface Edition-processoren.

• Laat je tijdens videogesprekken van je beste kant zien 
met een levensechtere huidkleur, zelfs bij weinig licht, 
met de 720 Hd-camera aan de voorkant. 

• Zorg dat je luid en duidelijk verstaanbaar bent 
in Microsoft Teams* gesprekken met de dual far-field 
Studio Mics die je stem helder en duidelijk vastleggen.

• Hoor collega's en klanten duidelijk tijdens gesprekken. 
Luister probleemloos en wees meer betrokken bij 
vergaderingen dankzij Omnisonic-luidsprekers. 

• Zorg voor een energieboost met snelladen en ga binnen 
enkele seconden na het openen van de laptop weer 
aan de slag. 

• Typ nauwkeuriger met de responsieve, verlichte toetsen. 
En sluit al je randapparatuur aan met USB-C® en USB-A.

Surface voor zakelijk gebruik 
biedt nog meer waarde

Werk op jouw manier in stijl

Surface Laptop 4 is gestroomlijnd, ultradun en licht.
Je kunt je eigen afmetingen, kleur en afwerking 
van het toetsenbord kiezen. 

• Dun, licht en elegant design. Ultradun, met een 
scharnier dat zo innovatief is dat je de laptop 
moeiteloos met één vinger kunt openen. 

• Kies voor 13,5 inch of 15 inch, afhankelijk van 
je behoefte aan compacte mobiliteit of meer 
schermoppervlak om te multitasken. 

• Zie meer en doe meer met Microsoft 365*-apps 
die zijn geoptimaliseerd voor de Surface signature 
3:2-schermverhouding. 

• Natuurlijke interactie met het prachtige PixelSense™-
touchscreen, dat zo responsief is dat het bijna voelt 
alsof je je werk letterlijk kunt aanraken. 

• Kies uit de kleuren platina en matzwart, plus twee 
duurzame toetsenbordafwerkingen: warm 
Alcantara®-materiaal of koel metaal.1

Maak kennis met de nieuwe
Surface Laptop 4 voor zakelijk gebruik.

Doe het allemaal 
met stijl, snelheid 
en prestaties

Microsoft Surface

Bespaar tijd en geld met gestroomlijnde implementatie, 
modern apparaatbeheer 
en ingebouwde, cloudgestuurde beveiliging.

• Met Surface Laptop 4 behoud je de controle over 
je gevoelige informatie met een verwisselbare harde 
schijf2 voor het bewaren van gegevens.

• Haal het meeste uit je investeringen in Microsoft 365,* 
de Windows 10 Pro, de bescherming van 
Microsoft Enterprise Mobility + Security en Office 365*-
productiviteitsapps waarop je op vertrouwt.

• Implementeer en beheer via de cloud, tot aan 
de firmware aan toe, met Microsoft Endpoint Manager* 
en DFCI3.

• Inclusief Advanced Exchange, een snelle 
vervangingsservice, zonder extra kosten.4



Technische specificaties

*Afzonderlijk verkrijgbaar 
**AMD Ryzen™ Microsoft Surface® Edition-processor alleen beschikbaar in bepaalde configuraties.
1 kleuren alleen beschikbaar voor bepaalde modellen. Beschikbare kleuren, afmetingen, afwerkingen en processoren kunnen verschillen per winkel, regio en configuratie.
2 De harde schijf kan niet door de gebruiker worden verwijderd. De harde schijf kan alleen worden verwijderd door een ervaren technicus die de instructies van Microsoft opvolgt
3 Surface Go en Surface Go 2 hebben UEFI van derden, waarbij DFCI niet wordt ondersteund. DFCI is momenteel beschikbaar voor Surface Laptop 4, Surface Pro 7+, Surface Laptop Go, Surface Book 3, Surface Laptop 3, 
Surface Pro 7 en Surface Pro X. Lees meer over het beheren van UEFI-instellingen voor Surface.
4 De Advanced Exchange-service is zonder bijkomende kosten beschikbaar in combinatie met de volgende producten van Surface voor zakelijk gebruik: Surface Laptop 4, Surface Pro 7+, Surface Laptop Go, 
Surface Book 3, Surface Go 2, Surface Laptop 3, Surface Pro 7, Surface Pro X, Surface Pro 6 en Surface Laptop 2. Advanced Exchange is alleen beschikbaar in ondersteunde regio's. Er gelden beperkingen. 
Raadpleeg de garantiepagina voor Surface voor zakelijk gebruik voor de voorwaarden voor AES en een lijst met ondersteunde regio's.
5 Vereist licentie of abonnement om te activeren en te gebruiken.
6 Activering vereist. Als je apparaat wordt beheerd door de IT-afdeling van je organisatie, neem dan contact op met je IT-beheerder voor activering. Na 30 dagen wordt het geldende maandelijkse 
of jaarlijkse abonnementsgeld in rekening gebracht. Creditcard vereist. Annuleer op elk moment om toekomstige kosten te vermijden. Zie https://aka.ms/m365businesstrialinfo. 
7 De systeemsoftware en updates gebruiken aanzienlijke opslagruimte. De beschikbare opslag kan variëren vanwege updates van de systeemsoftware en het gebruik van apps. 1GB = 1 miljard bytes. 1TB = 1.000GB. 
Zie Surface.com/Storage voor meer details.
8 Levensduur van de batterij van de Surface Laptop 4: Tot wel 19 uur met de Surface Laptop 4 13,5 inch AMD Ryzen™ 5 Microsoft Surface Edition; tot wel 17,5 uur met de Surface Laptop 4 15 inch AMD Ryzen™ 7 
Microsoft Surface Edition; tot wel 17 uur met de Surface Laptop 4 13,5 inch Intel® Core™ i5; Tot wel 16,5 uur met de Surface Laptop 4 15 inch Intel® Core™ i7. De levensduur van de batterij is gebaseerd op normaal 
gebruik van het Surface-apparaat. Test uitgevoerd door Microsoft in februari 2021 met software en apparaten die nog niet in productie zijn genomen. De test bestond uit een volledige ontlading van de batterij met een 
mix van actief gebruik en moderne stand-by. Het actieve gebruiksgedeelte bestaat uit (1) een webbrowsertest waarbij 8 populaire websites worden bezocht via meerdere geopende tabbladen, (2) een productiviteitstest 
met behulp van Microsoft Word, PowerPoint, Excel en Outlook, en (3) een gebruikstijd van het apparaat met inactieve apps. Alle instellingen waren standaard, behalve dat de helderheid van het scherm was ingesteld 
op 150 nits met automatische helderheid uitgeschakeld.  Wi-Fi was verbonden met een netwerk. De levensduur van de batterij is sterk afhankelijk van instellingen, gebruik en andere factoren.
9 Vereist Dolby Atmos® gecodeerde content en audio. 
10 De beperkte garantie van Microsoft is een aanvulling op de wettelijke rechten waarover je als consument beschikt.

Afmetingen

Surface Laptop 4 13,5 inch: 308 mm x 223 mm x 14,5mm
(12,1 x 8,8 x 0,57 inch)
Surface Laptop 4 15 inch: 13,4 x 9,6 x 3,4 inch
(339,5 mm x 244 mm x 14.7mm)

Beeldscherm

Surface Laptop 4 13,5 inch:
Scherm: PixelSense™-scherm van 13,5 inch
Resolutie: 2256 x 1504 (201 PPI)
Hoogte-breedteverhouding: 3:2
Geschikt voor Surface-pen*
Aanraakmodus: 10-punts multi-aanraking

Surface Laptop 4 15 inch:
Scherm: PixelSense™-scherm van 15 inch
Resolutie: 2496 x 1664 (201 PPI)
Hoogte-breedteverhouding: 3:2
Geschikt voor Surface-pen*
Aanraakmodus: 10-punts multi-aanraking

Geheugen 8GB, 16GB, of 32GB LPDDR4x RAM**

Processor

Surface Laptop 4 13,5 inch
Quad Core 11e generatie Intel® Core™ i5-1145G7-processor
Quad-core 11e generatie Intel Core™ i7-1185G7-processor
AMD Ryzen™ 5 4680U mobiele processor met Radeon™ 
Graphics Microsoft Surface® Edition (6 kernen)
AMD Ryzen™ 7 4980U mobiele processor met Radeon™ 
Graphics Microsoft Surface® Edition (8 kernen)

Surface Laptop 4 15 inch
Quad Core 11e generatie Intel® Core™ i7-1185G7-processor
AMD Ryzen™ 7 4980U mobiele processor met Radeon™ RX 
Graphics Microsoft Surface® Edition (8 kernen)

Beveiliging

Hardware TPM 2.0-chip voor bedrijfsbeveiliging 
en BitLocker-ondersteuning
Bescherming op bedrijfsniveau 
met Windows Hello-gezichtsaanmelding
Surface Laptop 4 powered by AMD Ryzen™ Microsoft Surface 
Edition-processoren: Pc met beveiligde kern
Surface Laptop 4 powered by 11e generatie Intel® Core™-
processoren: Verbeterde Windows-hardwarebeveiliging

Software

Windows 10 Pro
Vooraf geladen Microsoft 365-apps5

Proefperiode van 30 maanden bij Microsoft 365 Business 
Standard, Microsoft 365 Business Premium of Microsoft 365-apps6

Sensoren Omgevingslichtsensor

Toetsenbordindeling

Activering: Bewegende (mechanische) toetsen
Indeling: QWERTY, volledige rij functietoetsen (F1-F12)
Windows-toets en speciale knoppen voor de bediening 
van media en de schermhelderheid
Achtergrondverlichting

Wat zit er in 
de verpakking

Surface Laptop 4
Voeding
Aan de slag
Documenten voor veiligheid en garantie

Gewicht

Surface Laptop 4 13,5 inch in platina Alcantara®: 
1 265 g (2,79 lb)
Surface Laptop 4 13,5 inch in matzwart metaal: 
2,84 lb (1.288 g)
Surface Laptop 4 15 inch in platina en matzwart metaal: 
3,40 lb (1.542 g)

Opslag7 Verwisselbare Solid State Drive (SSD)2 opties: 256GB, 512GB,
of 1TB**

Levensduur
van de batterij8

Tot 19 uur op een Surface Laptop 4 13,5 inch AMD Ryzen™ 5 
Microsoft Surface® Edition
Tot 17,5 uur op een Surface Laptop 4 15 inch AMD Ryzen™ 7 
Microsoft Surface® Edition
Tot wel 17 uur met Surface Laptop 4 13,5 inch Intel® Core™ i5
Tot wel 16,5 uur met Surface Laptop 4 15 inch Intel® Core™ i7

Grafische kaart

Surface Laptop 4 powered by Quad Core 11e generatie Intel® Core™: 
Grafische kaart van Intel® Iris® Xe

Surface Laptop 4 powered by een AMD Ryzen™ Microsoft Surface 
Edition: AMD Radeon™ Graphics

Aansluitingen

1 x USB-C®
1 x USB-A
3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting
1 x Surface Connect-poort

Camera‘s, video
en audio

Windows Hello-gezichtsverificatiecamera (voorkant)
720p f2.0 HD-camera (voorkant)
Dual far-field Studio Mics
Omnisonic-luidsprekers met Dolby Atmos®9

Draadloos Wi-Fi 6: 802.11ax-compatibel
Draadloze Bluetooth® 5.0-technologie

Buitenkant

Behuizing: Aluminium
Aan/uit- en volumeknoppen op het toetsenbord
Surface Laptop 4 13,5 kleuren:1

Platina met handpalmsteun van Alcantara®-materiaal
Matzwart met metalen handpalmsteun
Surface Laptop 4 15 kleuren:1
Platina met metalen handpalmsteun
Matzwart met metalen handpalmsteun

Garantie10 1 jaar beperkte garantie op hardware

https://docs.microsoft.com/en-us/surface/manage-surface-uefi-settings
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