
Flip – uus lehekülg tiimitöös



Koosolekud on tänase ärimaailma alustala. Samuti on koosolekud selle üks

keerulisemaid elemente. Töövahendite ettevalmistamise, sättimise, ruumi 

leidmise ja kõigi hääle kuuldavaks tegemise käigus võib nii mõnigi hea idee kaotsi 

minna.

Samsung Flip on interaktiivne ekraan, mis võimaldab produktiivsemat ja

tõhusamat koostööd ilma asjatu saginata. Samsung Flipiga saab 

koosolekuid läbi viia ükskõik kus ja ükskõik millal.

 

Ärikohtumiste logistika ei tekita enam stressi. Vaadake, kuidas Samsung Flip aitab 

teil ja teie tiimil nutikamalt, kiiremini ja paremini tööd teha.

Koosolekud tänapäevaseks
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 On uuenduslik
Ükskõik, kellega peate koostööd tegema, Samsung Flipi ekraan 

muudab selle efektiivsemaks. Teie ideed muutuvad selge UHD-

pildikvaliteedi abil elavaks.  Tahvli ekraan oskab end ise õigel ajal 

sisse lülitada, et koosolek algaks õigel ajal.

Ratastel jala abil on võimalik koosolekut pidada ükskõik kus. 

Koosoleku juhid ja osalejad võivad olla kindlad, et Samsung Flip 

elavdab igasugust vestlust.



Samsung Flipi pilt on selge ning tahvlile visandatud ideed jäävad 
alles ka pärast koosoleku lõppu. Sõltumata kujutise suurusest 
või stiilist on Samsung Flipi UHD-kvaliteedis pilt alati ere ja 
silmasõbralik. Seetõttu ei haju tähelepanu, saate hästi keskenduda 
vestlusele ning püsida kogu aeg koosoleku teemas.

 Ekraan  puudutus
Samsung Flip on ideaalne koosolekutahvel, kuhu kõik saavad 
korraga joonistada. Ühel ajal saavad märkmeid teha kuni neli 
inimest, kasutades kaasasolevat pliiatsit või ükskõik millist muud 
kirjutusvahendit. Samsung Flipi ekraanile peegeldatud isikliku 
mobiiltelefoni või tahvelarvuti sisu saab Samsung Flipi abil hõlpsalt 
juhtida.

InGlass™UHD Kuni neli kirjutajat 
korraga

Neli võimalikku 
joonepaksust

Puutetundlik 
juhtimine *
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* Puutejuhtimine on kasutatav USB-puutekaabli või UIBC-ühendusega Androidi 
mobiiliseadme (2016 või uuem) või Windows 10 arvutiga.



Olgu tegu kiire arutelu või pikema esitlusega, koosoleku märkmete 

tegemine ei pea enam olema ebamugav. Kohandage ekraan 

enda jaoks sobivatele kirjutusmõõtmetele. Reguleerige Samsung 

Flip õige nurga alla ja see võtab automaatselt ideaalse asendi. 

Püstformaadis ergonoomiline 4,5-kraadiline kalle tagab 

loomulikuma kirjutamise asendi. Pöörake ekraani vertikaalsesse 

või horisontaalsesse asendisse, et kirjutusruumi suurendada.

Neli kergesti 
liikuvat ratast

Mugav 
pliiatsihoidik

Mahukas 
hoiupind

4.5° kraadine 
kalle 

püstformaadis

 Disain
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4.5˚



Tihedal tööpäeval ei ole mõistlik aega niisama kulutada. Samsung Flip jälgib 

koosolekuruumis toimuvat ning märkab, millal peaks koosolek algama. 

Sisseehitatud andurid aktiveerivad ekraani automaatselt, kui sellele 

läheneda või hoidikust pliiats võtta, samuti seab ekraan end töövalmis lihtsa 

puudutusega. Samsung Flip salvestab kõik ekraanile tehtud märkmed.

 Lahendus
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Tizen Anduripõhine Sisemälu



 Elamus
Viige tavaline koosolek uuele tasandile. Samsung Flipi 

ühendamisel mobiiliga on võimalik näidata pilte, graafikuid 

ja muid olulisi faile otse oma isiklikust mobiiltelefonist või 

tahvelarvutist.

Ja mis veel parem – Samsung Flip avardab loovust ilma 

mugavust ohvriks toomata, pakkudes samasugust 

kirjutamisvõimalust nagu tavaline koosolekutahvel või 

paber.



Passiivne 
pliiats

Sujuv ja kiire Paindlik 
kustutamine
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 Märkmed
Samsung Flip võimaldab kõigil kasutajatel muuta koosolekud 

ainulaadseks. Ekraanile saab mugavalt kirjutada eri värvidega 

ning kasutada eri kirjutusvahendeid. Kas soovite midagi kustutada? 

Käeliigutusega saate kiiresti eemaldada osa või kõik märkmed.



Tavalise koosolekutehnika puhul on tülikas kõiki isiklikke 

nutiseadmeid ühendada. Samsung Flipiga  saab ühendada nii USB, 

sülearvuti, tahvelarvuti kui ka nutitelefoni, et säästa väärtuslikku 

koosolekuaega ja anda kõigile koosolekul osalejatele lihtne võimalus 

jagada oma faile.

 Ühenduvus
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USBMobiiltelefon Tahvelarvuti Sülearvuti 



 Sünkroonimine
Tänapäeval kasutavad inimesed mobiilseid seadmeid rohkem kui midagi muud. 

Samsung Flipi mitmekesised ühendusvõimalused lubavad viivitamatult tahvlile 

kuvada erinevate nutiseadmete pildi.  Sisseehitatud NFC ja ekraanipeegeldusteh-

noloogiate abil saavad osalejad kuvada vajalikku materjali koosolekutahvlile otse 

oma nutitelefonist.
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Juhtmevaba
Windows 10

NFC Ekraani 
peegeldamine

* Samsung Galaxy seeria seadmed (2016 või uuemad), millel on uuendatud Android Oreo 
operatsioonisüsteem, saavad aktiveerida ekraanipeegelduse NFC-märgisega.
* Samsung Galaxy Note 8 ja Galaxy seeria seadmed (2016 või uuemad), milel on uuendatud Android 
Oreo operatsioonisüsteem, toetavad täiskuva peegeldamist portreereziimis.



Samsung Flipiga ei pea enam keegi läbi kaevama paberihunnikuid, 
et üles leida vajalikke märkmeid. Samsung Flip kiirendab vaevarikast 
otsinguprotsessi, hoides kõik koosolekute märkmed salvestatuna, et 
hiljem otsides leiaksite vajalikud ideed üles mõne sekundiga. Üksikasjalik 
eelvaade võimaldab sisu üle vaadata enne, kui see kohapealsetele ja 
kaugemal asuvatele osalejatele nähtavaks tehakse.

 Navigeerimine  Presentatsioon
Samsung Flip võimaldab ekraanile peegeldada ükskõik millise 
sisu oma isiklikust sülearvutist või nutiseadmest, olgu nendeks 
näiteks dokumendid, joonised, video või pildid. Tänu mugavale 
pööramisfunktsioonile on võimalik keerata tahvel vastavalt 
vajadusele kas püstisesse või horisontaalsesse asendisse.  
Dokumentide mugavaks haldamiseks saab kasutada järjehoidjaid 
ning võimalust kerida korraga kuni 20 lehte.
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Lehe eelvaade Kiirotsija Pildista ja näita Pööramine Kuni 20 lehte Sujuv kerimine



Kui olete kunagi pidanud edastama kolleegidele käsitsi tehtud 
koosolekumärkmeid või saatma teistele koosoleku üksikasjaliku kokkuvõtte, 
teate, kui aeganõudev ja keeruline see on. Samsung Flipiga ei ole seda enam 
vaja teha. 
Tänu lihtsale salvestus- ja jagamisfunktsioonile on võimalik saata kolleegidele 
digimärkmeid e-kirjaga, printida need paberile*, salvestada võrku või USB-
mälupulgale ning säästa nii aega kui ka vältida väärt ideede kustutamist, 
hävitamist või kaotsiminekut.

 Jagamine  Kaitse
Kuigi Samsung Flip võimaldab tahvlit kasutada mitmel inimesel 
korraga, on tagatud materjalide püsimine
õigetes kätes. Dokumente on võimalik kaitsta parooliga.
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Parooli
määramine

Lukustamine / 
lukust avamineE-post Printer Võrgus 

salvestamine 
USB-mälupulk

*Samsung Flip kasutajd saavad printida märkmeid kasutades Windows 7 või 10 OS arvutit ja printserveri 
tarkvara. Printserveri tarkvara on allalaetav www.samsung.com või displaysolutions.samsung.com



 Lugu
Sõltumata sellest, millises valdkonnas ja töökeskkonnas te

töötate, Samsung Flip muudab koosolekud alati paremaks.

Samsung Flipi mitmekesised funktsioonid võimaldavad 

meeskonnas luua sujuva ja interaktiivse õhkkonna nii ajurünnakuks 

kui ka  regulaarsete koosolekute pidamiseks. Iga turg ja 

meeskond lõikab kasu kiiremast, selgemast ja organiseeritumast 

mõttevahetusest, mis on nüüd võimalik Samsung Flipiga.





Disainibutiik 
Tutvuge piiramatute loominguliste võimalustega

Interaktiivne Samsung Flip võimaldab võimaldab loovettevõtetelel 

luua sõnumeid, mis muudavad maailma. Visuaalse loo jutustajad 

saavad kasutada eri tekstistiile, värve ja suurusi, nagu harjumuspärase 

kirjutamise või joonistamise puhul. Samsung Flip talletab ideed ning 

neid saab teistega hiljem mugavalt ja kiiresti jagada.

 Ideed
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 Infoedastus
Digiturundusagentuur 
Koondage laiapõhjaline koostöö ühte kohta 

Projektides, kus osaleb palju huvirühmi ja kasutatakse rohkelt dokumente, soodustab Samsung Flipi ekraan efektiivset meeskonnatööd. 

Korraga saavad tahvlile kirjutada kuni neli osalejat. Koosoleku juhataja ja osalejad saavad tutvustada uusi ideid ning peegeldada ekraanile 

ühendatud nutiseadmete sisu. Koosolekute lõpus saab märkmeid digitaalselt jagada, nii et osalejad ei pea endale ise midagi üles 

kirjutama.
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Arhitektibüroo  
Samsung Flipi abil on võimalik ära teha kogu vajalik töö

Tihtipeale pärsivad arhitekti loomust kitsad töökohad ja laudadel asetsevad lugematud 

paberihunnikud. Tänu organiseeritusele aitab Samsung Flip arhitektidel tõhusamalt projekteerida, 

ideid esitleda ja jälgida. Samsung Flip hoiab kõik dokumendid alles ning neile pääseb hõlpsasti ligi. 

Samsung Flipi on võimalik pöörata vastavalt vajadusele nii püsti kui ka horisontaalasendisse.

 Vaated
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Avatud kontor
Viige koosolek läbi just seal, kus ise soovite

Asutustes, kus napib koosolekuruume, aitab teisaldataval alusel Samsung 

Flip koosolekut pidada praktiliselt igal pool. Ekraani saab ajutiste kinnituste 

abil kinnitada seinale. Samsung Flip tahvel on valmis tööks kohe pärast 

sellele lähenemist, puudutust või pliiatsi kätte võtmist. Õhuke stiilne disain 

muudab ükskõik millise koha asjalikuks töökeskkonnaks.

 Ruumid
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Flip ekraan

Paneel 

Diagonaali suurus 55”

Tüüp 60 Hz LED

Resolutsioon UHD, 3840 x 1260

Heledus 220 nit (klaasiga)

Kontrasti vahekord 4700:1 (Ilma kaitseklaasita)

Vaatamise nurk (H/V) 178:178

Reageerimisaeg (G-to-G) 8ms

Heli Kõlar Sisseehitatud kõlar (10W x 2)

Ühenduvus

Sisendid
Video HDMI1

USB Kaks USB 2.0 pesa (tagapaneelil ja küljepeal)

Väljundid Touch out USB-2.0 (Typ B)

Sisemine Sensor NFC, kiirenduse sensor, läheduse sensor

Võrguühendus LAN (RJ45), WIFI

Puutetundlikus

Tüüp IR puutetundlik ekraan

Joonistuste arv 4 joonistust

Puutepliiatsi tüüp Pasiivne puutepliiats

Erinevad puute suurused 2mm/ 4mm / 8mm / 50mm

Puutetundlikuse reaktsiooniaeg 38ms ~ 46ms (Loomulik kirjutamise kogemus)

Vool

Tüüp Sisemine

Tarbitav vool AC 100~240V 50/60Hz

Voolu tarbimine

Maksimaalselt[W/h] 165

Keskmiselt [W/h] 100

Stand-by[W/h] 0.5

Spetsifikatsioon

Mõõdud (mm) Seade 1302.6 x 805.5 x 52

Kaal (kg) Seade 28.9

Värv Helehall

VESA kinnitus 400x400

Kaitseklaas Jah

Spetsifikatsioon



Spetsifikatsioon
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Flip ekraan

Spetsifikatsioon
Kinnituse tüübid

Ratastel jalg
Seinakinnitus

Voolukaabli pikkus 3m

Töötingimused
Töötamise temperatuur 0℃~ 40℃

Niiskus 10~80%

Võimalused

Erilisad

Raudvara
Super Clear Coating, temperatuurisensor, Pivot Display, 
kella patarei (168tundi tööaega), sisseehitatud kõlar 
(10W x 2), WiFi moodul

Tarkvara Flip Tarkvara

Platvorm Tizen 3.0

“Sisemne mängija”
(sisseehitatud H/W)

Protsessor Cortex 72 Quad core (1.7GHz)

Peamälu 3GB DDR4 1400MHz 64bit

Mälu 8GB (2.65GB tarbib O/S, 5.35GB vaba)

Lisad

Kaasas Pasiivsed pliiatsid(2tk), voolukaabel, USB kaabel (touch out)

Optional
Ratastel jalg STN-WM55H

Seinakinnitus WMN-6575SD

Flip jalg

Spetsifikatsioonid

Mõõdud (mm) Seade 1023 x 1611 x 991

Kaal (kg) Seade 31.7 

Värv Helehall

VESA montēšana 400x400

Pööramine Pööratav kuni 90°

Ühenduvus Pikenduse ühenduvus seadmest HDMI 1 / Touch Out 1 / RJ45 1 /Power 1

Lisad Juhend

Omadused Eriline Liigutatav(4 ratast) / Ekraan pööratav (90°) / Sülearvuti alus tagaküljel





Võtke ühendust

Samsung Electronics Baltics
seb.business@samsung.com

www.displaysolutions.samsung.com




