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Kenmerken van de Surface Laptop 3
Van toepassing: Surface Laptop 3 – 13 inch, Surface Laptop 3 – 15 inch

De Surface Laptop 3 helpt je met vermogen en stijl om je werk op jouw
manier te doen, de hele dag lang.

Hier vind je enkele afbeeldingen waarmee je snel wegwijs wordt op de
Surface Laptop 3.

1. Studio-microfoons

2. Windows Hello-gezichtsherkenningscamera

3. Surface Connect-poort

Kennismaken met Surface Laptop 3
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4. USB-poort

5. USB-C-poort

6. Hoofdtelefoonaansluiting

Surface Laptop 3 wordt geleverd met:

Windows 10 Home editie (voor consumenten)

Windows 10 Pro editie (voor zakelijke klanten)

Als je een apparaat met Windows 10 Home hebt, kun je voor een meerprijs
upgraden naar Windows 10 Pro. Meer informatie vind je in Windows 10
Home upgraden naar Windows 10 Pro.

Als u wilt weten welke versie van Windows u hebt, leest u Welk Windows-
besturingssysteem gebruik ik?

Surface Laptop 3 en Windows 10

Dun en licht

De Surface Laptop 3 is dun en licht, met een gewicht vanaf 1,25 kilogram.
Dat is licht genoeg om het een hele dag mee te nemen. Kies voor een 13,5-
inch scherm of een groter 15-inch scherm, afhankelijk van wat je wilt doen
en waar je het doet. Beide zijn een PixelSense™-beeldscherm met
touchscreen, voor haarscherpe resolutie.

Werk met de kracht die je werk vraagt

Kenmerken van de Surface Laptop 3

https://support.microsoft.com/nl-nl/help/12384
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/13443
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Voor persoonlijk gebruik kun je kiezen tussen een Intel® Core™-processor
van de 10e generatie of een AMD Ryzen™ Microsoft Surface Edition-
processor voor de kracht en de prestaties te krijgen die je nodig hebt om je
beste werk te leveren. Voor zakelijke klanten biedt de nieuwste Intel®
Core™-processor van de 10e generatie de kracht om het werk gedaan te
krijgen.

Met de finish en kleur die bij jou past

Kies tussen de nieuwe metalen palmsteun of het vertrouwde Alcantara®-
materiaal voor de 'look and feel' die het beste bij jou passen. Wat je ook
kiest, je kunt erop dat je comfortabel kunt typen en werken op de Surface
Laptop 3. En met de verschillende leverbare kleuren ben je verzekerd van
een apparaat dat helemaal bij jou past.

Werk op je eigen manier met USB-C

Sluit een extern beeldscherm aan, een docking station, nieuwere USB-
apparaten en nog veel meer met USB-C. En als u de oplader thuis hebt
gelaten, kunt u de Surface Laptop 3 ook gemakkelijk opladen met een USB-
C-kabel voor wat extra batterijduur wanneer dat nodig is. En met de USB-A-
poort op de Surface Laptop 3 sluit u andere USB-apparaten net zo
gemakkelijk tegelijkertijd aan. Meer informatie over opladen via USB-C
vindt u in Surface opladen.

Werk productiever met Windows en Microsoft Office 365

Profiteer van bekende functies zoals snel aanmelden met Windows Hello en
Microsoft Edge voor snel surfen. Koop Office 365 om je beste werk te
leveren en sla het veilig op in Microsoft OneDrive. Documenten op
OneDrive kun je ook vanaf je pc of telefoon openen, zodat ze altijd binnen
handbereik zijn.

Pas de manier aan waarop je de Surface Laptop 3 gebruikt met de volgende
optionele accessoires:

Surface Arc Mouse

Compact, licht en makkelijk mee te nemen. Het is ideaal voor Surface
Laptop 3. Meer informatie

Je eigen stijl kiezen

https://support.microsoft.com/nl-nl/help/4023450
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/4052292
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Surface Pen

Schrijf en teken heel natuurlijk met de Surface Pen. Meer informatie

Surface Dock

Tover de Surface Laptop 3 om in een desktop-pc. Meer informatie

https://support.microsoft.com/nl-nl/help/4036281
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/4023451
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Surface Laptop 3-specificaties (voor consumenten)

Surface Laptop 3-specificaties (voor zakelijke klanten)

Toegankelijkheidsfuncties

Gerelateerde onderwerpen
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