
Flip - бъдещето на съвместната работа



Срещата е в основата на днешния бизнес свят. Тя може да бъде и едно от най-големите му 

предизвикателства. Между подготовката, местенето на материали, намирането на стая и 

осигуряването на това да се чуе гласът на всеки, е лесно идеите, които променят правилата, 

да се изгубят в процеса.

Представяме Samsung Flip – интерактивен екран, който води до по-продуктивно и 

ефективно сътрудничество без неудобства.

Със Samsung Flip срещите може да са навсякъде, по всяко време, с включени всички 

ключови елементи.

Подготовката за бизнес срещите вече не трябва да води до напрежение. Виж как Samsung 

Flip може да помогне на теб и екипа ти да работите по-умно, по-бързо и по-добре.

Трансформация за модерната 
среща
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Samsung Flip представя всички идеи по ясен и последователен начин. 

Независимо от размера или стила на текста, Flip екранът поддържа 

брилянтна картина с UHD качество, приятна за окото. А ти и колегите ти 

може да следите разговора и да сте част от случващото се през цялото 

време.

 Новаторство
Каквато и да е необходимостта от съвместна работа, 

екранът Samsung Flip може да подобри провеждането  

на всяка среща. Виж как идеите ти оживяват с UHD 

качество на картината. Активирай дисплея чрез сензор,  

за да започне срещата навреме.

Превърни всяко място в пространство за среща с 

подвижната стойка на колела. Фасилитаторите и 

участниците може да разчитат на Samsung Flip за 

оживяването на всеки разговор.

 Екран  Тъч екран
Samsung Flip е идеалният начин да работите заедно. До четирима 

участника в срещата могат да водят бележки с вградената писалка или на 

практика с всяко средство за писане. Освен това може да синхронизираш  

и управляваш съдържанието от твое лично устройство към централния 

екран за по-ефективно сътрудничество. 

InGlass™UHD Писане с до 
4 писалки

Разпознаване на
до 4 очертания

Тъч контрол от  
разстояние*
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*Тъч контролът от разстояние е наличен през тъч USB кабелна връзка или UIBC-свързани Андроид мобилни 
устройства (от и след 2016 г.) и персонални компютри с Windows 10.



Независимо дали е бърза дискусия или продължителна презентация, 

воденето на бележки по време на срещата не трябва да е неудобно.

Персонализирай и работи спрямо твоите собствени идеални размери за 

писане. 

Настрой височината на дъската на точното ниво. Използвай ергономичния 

4.5-градусов наклон в портретен режим за по-естествен ъгъл на писане. 

Конфигурирай екрана и го ориентирай в портрет или пейзаж, за да 

увеличиш до максимум пространството за писане.

 Дизайн
В напрегнатия работен ден не можеш да си позволиш да губиш време. Samsung Flip 

се справя с тези изисквания и осигурява навременно начало на срещата. Вградените 

сензори автоматично активират екрана, когато го доближиш или като извадиш писалката 

от държача ѝ. Samsung Flip запазва и бележките от срещата в реално време, като 

предотвратява необходимостта от прекъсване на разговора, за да се запазва всяка 

страница.

 Решение
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Tizen Активиране, 
базирано на 

сензор

Вградено място 
за съхранение

Лесно 
преместване  

4 колела

Удобна стойка 
за писалка

Просторен 
плот

4.5° наклон 
в портретен 

режим

4.5˚



 Изживяване
Пренеси традиционната среща на следващото ниво.

С мобилната свързаност на Samsung Flip можеш да представиш 

снимки, графики или други важни файлове направо от твоите 

лични устройства... всички в ясен и лесен за четене формат. 

И дори повече: Samsung Flip увеличава възможността за 

творчество, без да жертва удобството, предоставяйки познатото 

усещане за писане на стандартна аналогова дъска или лист хартия. 

Разшири възможностите за сътрудничество, без да пропускаш 

нищо задължително. 

Пасивна 
писалка

Безпроблемен
и бърз ръкопис

Гъвкаво 
изтриване
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 Водене на бележки
Samsung Flip дава възможност на теб и колегите ти да внесете своя уникален 

стил в разговора. Екранът показва безпроблемно бърз ръкопис в палитра 

от цветове и очертания, и е съвместим с множество инструменти за писане. 

Искаш да изтриеш бележка? Можеш лесно да почистиш малка част или целия 

екран със съдържание, като използваш жест за триене с ръка.



Стандартните технологии за среща затрудняват локализацията на 

източниците за вход на външни устройства.

Многофункционалната свързаност на Samsung Flip дава бърз достъп до 

предвидени за целта портове за USB, ноутбук, таблет и мобилни устройства. 

Така пести ценно време в срещата и увеличава възможностите за участие.

 Свързаност  Синхронизация
За да бъдат продуктивни в днешно време, служителите разчитат все повече на мобилните си 

устройства. Samsung Flip поддържа тази тенденция чрез широкообхватна свързаност, която 

прави съдържанието на екрана видимо, без да се налагат прекъсвания.

А чрез интегрирани технологии като NFC и споделяне на екрана, участниците могат да 

показват материали направо от смартфоните си към централния екран.
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Безжичен
Windows 10

NFC Споделяне 
на екрана

USBМобилен телефонТаблетНоутбук

*Устройства от серията Samsung Galaxy (от и след 2016 г.) с обновена до Android Oreo операционна система може да стартират 
споделянето на екрана чрез NFC таг.

*Samsung Galaxy Note 8 и устройства от Galaxy серията (от и след 2016 г.) с обновена до Android Oreo операционна система поддържат 
пълно споделяне на екрана в портретен режим. 



Ти и твоите колегите вече не трябва да се ровите в купища хартия, за да откриете 

определени идеи или разговори.

Samsung Flip елиминира този изморителен процес, като съхранява всички бележки 

от срещи в централна база данни с удобни функционалности за търсене и навигация, 

така че да намираш нужното за секунди. Детайлен предварителен преглед ти 

показва и как ще изглежда бележката, преди да я споделиш с присъстващите или 

отдалечените участници в срещата.

 Навигация  Презентация
Samsung Flip предлага добавена гъвкавост за безпроблемни презентации във 

всеки формат. Независимо от динамиката на групата в залата, ти и колегите 

ти можете да демонстрирате съдържание в портретен или пейзажен режим 

благодарение на удобната функция за завъртане на екрана.

Samsung Flip предлага и стриктната организация чрез ясни разделители 

между страниците и с възможността бързо да прелистваш до 20 страници 

едновременно.

Ако ти се е налагало да водиш бележки или да изпращаш детайлно резюме от среща към 

екипа си, знаеш колко объркващо може да е събирането на цялата информация. Samsung 

Flip елиминира нуждата от този процес чрез лесно съхранение и разпространение. 

Изпращай дигитални бележки към колегите, принтирай* и съхранявай в мрежата или 

на USB, като така пестиш време и същевременно предотвратяваш възможността за 

изтриване, повреждане или загуба на ценни идеи.

 Разпространение  Защита
Samsung Flip позволява свързване на множество потребители от различни 

точки за достъп, но същевременно и гарантира, че конфиденциалната 

информация ще остане в правилните ръце. Довери се на сигурната, основана 

на пароли, система за сигурност, за да пазиш най-важните си документи. 

Резултатът е по-свободен и безграничен обмен на идеи, от който всеки 

бизнес може само да спечели.
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Настройване на 
парола

Заключване/
отключване

12

Предварителен 
преглед на 
страница

Бързо търсене Снимане на 
екрана и водене 

на бележки

Въртене по ос До 20 страници Безупречно 
прелистване

Електронна 
поща

Принтер Място за
съхранение в мрежа

USB място за 
съхранение

*Flip потребителите може да печатат бележки чрез сървър или машина с операционна система Windows 7 или 10.  
Сървърният софтуер също е наличен на www.samsung.com или на displaysolutions.samsung.com



 История
Независимо от индустрията или работната среда, Samsung Flip е перфектно 

допълнение към всяка среща. Разнообразните функционалности на 

Flip позволяват удобство както за творчески, така и за информационно 

базирани процеси, като създават безупречна интерактивна динамика 

в екипа. Всеки пазар и екип може да спечели от по-бързия, ясен и 

организиран обмен на идеи, възможен благодарение на Samsung Flip.



Дизайнерски бутик 
Изследвай неограничените творчески възможности

Flip - интерактивният екран на Samsung, дава на творчески базираните бизнеси 

възможността да развият послания, които се възприемат с лекота от колеги и 

клиенти. Визуалните разказвачи на истории може да персонализират стилове 

на текстове, цветове и размери – всичко това, докато се радват на познатия и 

удобен ръкопис. Samsung Flip ти предлага и достатъчно пространство за писане, 

както и централизирано съхранение, за да осигури непрекъснат обмен на идеи, 

които променят света.

 Идеи

 Прозрения
Дигитална маркетингова агенция 
Сътрудничество - приносът на всеки от екипа, събран на едно място

За проектите, включващи множество заинтересовани страни и документи, Samsung Flip води до по-централизирана и 

ефективна екипна работа. До четирима участници може да пишат едновременно, а фасилитаторите и участниците може да 

въвеждат нови идеи и съдържание от свързаните мобилни устройства. След приключването на срещата участниците може 

дигитално да споделят и прегледат бележките си, като отпада нуждата от писмено резюме на информацията.
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Архитектурно бюро  
Разшири работното място във формат „Всичко-в-едно“ 

Тесни пространства за работа и купища хартия често пречат на разгръщането на 

архитектурните идеи до пълния им потенциал. Чрез усъвършенстване на творчеството 

и организацията, Samsung Flip помага на архитектите да постигнат повече ефективност 

в процесите на дизайн, презентация и супервизия. Централизираното съхранение 

предотвратява загуба на информация поради объркване, защото всички свързани документи 

са на едно лесно достъпно място. Възможността за завъртане на екрана увеличава наличното 

пространство за рисуване, удобно както в портретен, така и в пейзажен формат.

Споделен офис
Превърни всяко пространство в място за срещи

За офиси с ограничено пространство за срещи екранът  

Samsung Flip открива нови възможности за генериране на идеи. 

Подвижната му стойка превръща всяко пространство 

в зала за срещи, а удобното окачване за стена също е налично 

за ситуации, изискващи временна инсталация. За допълнително 

удобство екранът може бързо и лесно да бъде активиран чрез 

централния бутон или чрез изваждане на писалката от държача 

и така срещата да започне без излишно забавяне. Модерният, 

стилен дизайн допринася за ефективността и съвършената 

ергономичност на всяко пространство за срещи.

 Пространства

 Изгледи
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Flip комплект

Панел

Размер на диагонала 55"
Тип 60Hz E-LED 

Резолюция 3,840 x 2,160 (Пейзаж) 
2,160 x 3,840 (Портрет)

Яркост (типично) 300 (без стъкло), 220 (със стъкло)
Съотношение на контраст (типично) 4700:1 (типично)(без стъкло)

Зрителен ъгъл (Х/В) 178:178
Време за реакция (сиво-към-сиво) 8мс (типично)

Звук Тип високоговорители Вградени високоговорители (10W x 2)

Свързаност

ВХОД

RGB -
ВИДЕО HDMI 1
АУДИО -

USB USB 2 (версия 2.0х2, страна 1, Сензор Assy 1)

ИЗХОД

RGB -
ВИДЕО -
АУДИО -

Touch Out Touch Out 1 (Side, USB Upstream тип)
ВГРАДЕН СЕНЗОР NFC, сензор за ускоряване, сензор за близост
ВЪНШЕН  КОНТРОЛ Тъч вход RJ45 (не е предназначен за потребителски контрол)

Тъч

Тип Технология Inglass™ 
#рисунък 4 вида рисунък

Вид писалка Пасивна писалка
Обхват на разпознаване на обекти 2мм/ 4мм / 8мм / 50мм 

Време за реакция на тъча 38 мс ~ 46 мс (в зависимост от броя едновременно пишещи)

Захранване

Тип Вградено
Захранване AC 100~240V 50/60Hz

Консумация на 
електроенергия

Максимално [W/h] 165
Типично [W/h] 100
Рейтинг [W/h] 150

При изчакване [W/h] 0.5
BTU[W/h] 562.65

Механични спецификации

Размери (мм)
Комплект 1302.6(Ш) * 805.5(В) * 52.0(Д)
Опаковка 1469(Ш) * 924(В) * 210(Д)

Тегло (кг)
Комплект 28.9
Опаковка 34.9

Цвят Светло сиво
VESA окачване за стена 400 x 400

Защита на стъклото да
Стойка Подвижна стойка, окачване за стена

Медиа плеър   Не е наличен
Ротация Налична с Flip стойката (включен ротационен цилиндър)

Дължина на кабела за електрозахранване 3 м
Аксесоар Защитно капаче на портовете за свързване

Функциониране
Работна температура 0℃~ 40℃

Влажност 10~80%

Flip комплект

Характеристики

Ключови Приложението Flip

Специални
Хардуер Super Clear Coating, сензор за температура, накланящ се екран, батерия за часовника (168 часа памет на часовника), 

вградени високоговорители (10W x 2), интегриран WiFi модул
Софтуер Софтуер за Flip 

Платформа Kant-M (Tizen 3.0)

Вътрешен плеър 
(Вграден хардуер)

Процесор CA72 Quad(1.7GHz)
Кеш памет на чипа L1 (I/D) : 32KB / 32KB L2: 1MB

Скорост на процесора 1.7GHz CPU Quad
Интерфейс на 

основната памет LPDDR4 1400MHz 64bit 3GB

Графика 2D & 3D графично ядро - До 1920x1080, 32bpp - Поддържа OpenGL ES

Памет 8GB 
(2.65GB заети от ОС, 5.35GB налични)

Мултимедия *Видео декодер: MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC, VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9
*Аудио декодер: AC3 (DD), MPEG

Вход/изход портове USB 2.0
Операционна система Собствена операционна система на Samsung (VDLinux)

Аксесоари

Включени Пасивни писалки (2), кабел за електрозахранване, Touch Out кабел (USB upstream)

По избор
Стойка STN-WM55H

Окачване за стена WMN-6575SD
Flip потребителски интерфейс

Медиа плеър

Процесор

Не е налично

N/B
S/B
GPU

FDM/HDD
Памет

Етернет

Свързаност
USB

Изход
Други

Спецификации

Flip стойка

Механични спецификации

Размери (мм)
Комплект 1023 x 1611 x 991 мм
Опаковка 31.7 кг

Тегло (кг)
Комплект 1,682 x 221 x 1,038 мм
Опаковка 41.8 кг

Цвят Светло сиво
VESA окачване 400 X 400

Ротация Ос на въртене (до 90 º)
Свързаност Видове HDMI 1 / Touch Out 1 / RJ45 1 /Power 1
Аксесоари Ръководство за инсталация

Характеристика Специална Хардуер Въртене (4 колела) / Наклон (до 90º) / Писалка & Плот за ноутбук (заден)
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Спецификации



Ръководство за инсталация Ръководство за инсталация
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Технически чертеж

Flip размери пейзаж Flip размери портрет

Размери (ШхВхД)

Съвместим модел

Опаковка тегло

Опаковка размери (ШхВхД)

Тежест (без наклон)

Портрет (с наклон)

Ръководство за бързо инсталиране

Компоненти

Плот горна 
част

Тяло на стойката Основа  на стойката

Основа на 
стойката

Капак на 
терминала

Захранващ кабел

Плот
долна 
част

SET винт х2SET винт х2

Скоба х1 Скоба х2 Шестограм Шестограм
Ръководство за 
бързо инсталиране/
Ръководство 
за употреба/ 
Гаранция

Винт за плота 
(M6xL16) x16

Винт за плота (M6xL16) x8 Шестограм Шестограм

Шестограм
Шестограм

SET винт х2 SET винт х2

Пейзаж (с наклон)

(Без наклон)

Име на модела

Плот долна част

Плот
долна 
част

Плот горна част

Плот 
горна 
част

Винт за плота (M6xL16) x8 Шестограм

Капак на терминал Скоба х1 Скоба х2 Захранващ кабел

Захранващ кабел

Капак на 
терминал

Скоба

Скоба

Скоба




