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Professionelle AV-løsninger med kvalitet i højsæde

Fuld tilfredshed eller pengene tilbage
Du kan lige nu afprøve en Samsung FLIP i 14 dage til en favo-

rabel intropris, med mulighed for at sende den retur uden om-

kostninger - fuld tilfredshed eller pengene tilbage.

Samsung Flip er en mobil interaktiv 55” UHD-skærm, der er 

skabt til præsentationer. Du kan vise billeder, videoer eller andre 

filer fra din egen enhed via Bluetooth og HDMI. Du kan tegne, 

skrive, bearbejde objekter og præsentationer sammen med kol-

legaerne under mødet. Notaterne fra mødet gemmes automatisk 

og kan sendes som pdf direkte fra Flip’en og ud til deltagerne.

• Buy ’n’ Try intropris  .................................................16.880,-*
* Prisen er ekskl. moms, montering og levering. Maks 1 per kunde til ovenstå-
ende pris. Ønskes flere, kontakt da AVC for tilbud.

Kom godt i gang
Vi tilbyder dig en kom-godt-i-gang pakke. Vi kigger forbi, samler 

Flip’en for dig, forbinder den til dit netværk og giver dig en in-

troduktion og demonstration af Samsung Flip så du kommer 

godt fra start og får fuldt udbytte af din prøveperiode.

• Kom-godt-i-gang-pakke  .........................................2.495,-**
** Prisen er ekskl. moms.

Mere info?
Giv os et kald på +45 8870 7171 eller skriv til info@avc.dk.
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Du får
• Fremtidens flipover - Alt til mødet i en skærm.

• Ekstrem brugervenlighed - Skriv med medfølgende pen og 

hvisk ud ved at swipe med hånden.

• Hurtig distribution - Mødematerialet gemmes automatisk og 

det kan deles direkte fra Flip’en.

• Skarp kvalitet - Vis billeder og video i Ultra HD. 

• Nem tilslutning - Til PC og Android trådløst eller via HDMI.  

• Fleksibilitet - Skærmen kan roteres så du både kan arbejde 

horisontalt og vertikalt, efter behov.

BUY ’N’ TRY


