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Automatické HDR
Zajišťuje realističtější a živější zobrazení barev pro
skutečně úchvatné vizuální zážitky.

Chatujte z aplikace Microsoft Teams
Kontaktujte kohokoliv libovolným způsobem
(volání, chat, text, video) přímo z hlavního panelu. 10

Skupiny plochy
Pro ještě důmyslnější uspořádání otevřených oken
můžete přepínat mezi plochami.

DirectStorage
Získejte rychlejší nahrávání a detailnější herní světy. 12

Microsoft Store
Najděte oblíbené aplikace, filmy a seriály
rychleji a vybírejte z široké nabídky
aplikací.

Microsoft Teams
Volání, chatování a plánování vše v jedné aplikaci.

Nová emoji
Umocněte svůj psaný projev pomocí obličejů, lidí a
oslavných emoji. 13

Aplikace Fotografie
Aktualizovaná aplikace Fotografie značně usnadňuje
úpravy a prohlížení.

Plynulé zpětné dokování
Při opětovném připojení externího displeje pokračujte
přesně tam, kde jste před jeho odpojením skončili. 11

Pomocník pro zachycení
Asistent přichytávání zahrnuje Rozvržení a Skupiny a
pomáhá vám uspořádat si otevřená okna do
dokonalých mřížek. 10
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Dotyková obrazovka
Nová gesta jsou intuitivnější při procházení a ovládání
dotykem.

Aktualizace
Rychlejší zmenšení velikosti stahování pro aktualizace
ve Windows 11.

Widgety
Fotografie. Novinky. Úkoly. Počasí. Widgety, které vám
pomáhají najít to, co je pro vás důležité.

Windows na architektuře ARM
Zařízení s tenkým a lehkým designem, úžasnou
výdrží baterie a aplikacemi, které máte rádi. 14

● Dostupnost funkcí a aplikací se může v jednotlivých oblastech lišit.

● 1 Některé funkce vyžadují konkrétní hardware, úplné podrobnosti naleznete zde. Některá rozvržení jsou dostupná

podle nastavení rozlišení a měřítka. Chatování přes SMS je dostupné ve vybraných zemích a bude postupně

zpřístupněno v dalších oblastech. Další podrobnosti jsou uvedeny na této stránce. Vyžaduje přístup k internetu,

poskytovatel internetu může účtovat poplatky. Funkce je dostupná pouze ve Windows 11

● 2 Po dobu, kdy se na zařízení vztahuje podpora poskytovaná výrobcem OEM.

● 3 Ochrana klíčů na základě TPM vyžaduje modul TPM 2.0 nebo vyšší.

● 4 Vyžaduje kompatibilitu s funkcemi InstantGo/AOAC/HSTI. Další podrobnosti naleznete zde.

● 5 Vyžaduje speciální hardware včetně čtečky otisků prstů, osvětleného IR senzoru nebo jiných biometrických snímačů

a vyhovujících zařízení.

● 6 Pro Windows 11 Pro: WIP vyžaduje ke správě nastavení buď správu mobilních zařízení (MDM), nebo aplikaci

System Center Configuration Manager.

● 7 Vyžaduje se samostatné předplatné služby Azure Active Directory Premium.

● 8 K dispozici na vybraných trzích. Dostupnost funkcí a aplikací se může v závislosti na trhu a zařízení lišit.

● 9 Správa mobilních zařízení vyžaduje produkt správy mobilních zařízení, například Microsoft Intune nebo jiná řešení

třetích stran (prodávají se samostatně).

● 10 Některé funkce vyžadují konkrétní hardware, úplné podrobnosti naleznete zde. Některá rozvržení jsou dostupná

podle nastavení rozlišení a měřítka. Chatování přes SMS je dostupné ve vybraných zemích a bude postupně

zpřístupněno v dalších oblastech. Na této stránce jsou dostupné další informace. Vyžaduje přístup k internetu,

poskytovatel připojení k internetu může účtovat poplatky.

● 11 Aplikace, které při připojení nejsou otevřené, se automaticky nevrátí na své místo. Aplikace, které opustí režim celé

obrazovky při oddokování, nebudou po opětovném zadokování umístěny zpět do režimu celé obrazovky, ale budou

umístěny zpět v nejlepším možném zobrazení.

● 12 Závisí na hardwaru a softwaru, vyžaduje NVMe SSD disk s rychlostí čtení minimálně 2,5 GB/s a hru využívající

rozhraní API DirectStorage.
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https://www.microsoft.com/cs-cz/windows/windows-11-specifications
https://support.microsoft.com/cs-cz/office/learn-more-about-chatting-via-sms-812d9e88-4891-4fd2-aee1-1ad3f4e23cff
https://support.microsoft.com/cs-cz/windows/turn-on-device-encryption-0c453637-bc88-5f74-5105-741561aae838
https://www.microsoft.com/cs-cz/windows/windows-11-specifications
https://support.microsoft.com/cs-cz/office/learn-more-about-chatting-via-sms-812d9e88-4891-4fd2-aee1-1ad3f4e23cff

