
Genom direkt samarbete med marknadsledande 
tillverkare ger ITPRODEALS dig ett brett utbud av

IT till konkurrenskraftigt pris - oavsett om det
gäller ditt företag eller dig som privatperson.
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PC/SKÄRMAR

Samsung

Flip 55” Edge 

Samsung

DC55E
55” FHD

Digital Flipchart for Business
+ Samsung flip stand
Flip Notation
Rita, skriv, inspirera
Njut av en slät och traditionell white-
board i ett flexibelt digitalt format som 
finns i en mängd olika färger, stilar och 
bredder. Upp till 4 personer kan skriva 
samtidigt med valfritt objekt som 
skrivverktyg. 

Flip Capture
Samarbeta och digitalisera enkelt
Tack vare Samsung Flips många 
anslutningsmöjligheter kan arbetsgrup-
per dela och göra anteckningar direkt 
i en mängd olika dokumenttyper med 
optimal grafisk kvalitet. 

Flip Protection
Skydda dina värdefulla koncept
Säkerställ att dina banbrytande kon-
cept inte hamnar i fel händer tack vare 
ett förbättrat säkerhetssystem. Varje 
arbetsgrupp kan ange ett eget unikt 
numerisk lösenord för att låsa display-
en och hindra att känsligt innehåll visas.

Flip Connection
Flexibla anslutningsmöjligheter
Samsung Flips anslutningsmöjligheter 
säkerställer en fullt synkroniserad och 
användarvänlig samarbetsupplevel-
se. Anslut dina personliga enheter till 
huvudskärmen för interaktiv presenta-
tioner, anteckningar och delning. 

Flip Synchronization
Synkroniserad bild och kontroll
Funktionen Touch Out Control gör det 
möjligt att synkronisera personliga 
enheter till Flip för visning och kontroll 
i realtid. Ändringarna som görs på 
huvudskärmen överförs automatiskt till 
den personliga enheten och tvärtom, 
för optimal effektivitet. 

 G Samsung Flip WM55H - 55” Klass
 G WMH Series LED-pekskärm
 G Tizen OS 3.0
 G 4K UHD (2160p) 3840 x 2160
 G + flip stand

 G 55” Klass - DCE Series LED-skärm
 G Digital skyltning
 G 1080p (Full HD) 1920 x 1080
 G Direktupplyst LED

Artikelnr. BUNDLE-LH55WMHPTWC/EN

Artikelnr. LH55DCEPLGC/EN
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