
Samsung 550TS LED Touch: 
de nieuwste stap in interactief lesgeven

MET DE SAMSUNG 550TS GENIET U IN DE KLAS VAN DE MEEST INNOVATIEVE 

MOGELIJKHEDEN. 

Het nieuwste touch display van Samsung heeft een 55 inch (140 cm) LCD scherm 

met LED backlight. Dankzij de LED technologie neemt deze Samsung minder 

plaats in - het scherm is slechts een paar centimeter dik - en heeft hij een zeer 

laag energieverbruik, wat goed is voor het milieu.

De Full HD resolutie, geavanceerde technologie en zeer grote kijkhoek zorgen 

voor een kleurechte, haarscherp en gedetailleerde beeldweergave die vanuit alle 

hoeken van het klaslokaal even scherp en helder zichtbaar is. Dit unieke touch 

display met zijn lange levensduur staat garant voor langdurig voordeel en gemak 

tegen lage kosten.

De voordelen van de Samsung 550TS zijn o.a.: 

• Praktisch onderhoudsvrij; lage eigendomskosten

• Bijzonder eenvoudig te installeren

• Uitermate sterke en vandalisme-proof behuizing

• Milieuvriendelijk door zeer laag energieverbruik

• Geïntegreerde 15 Watt speakers

• Accurate touch functionaliteit zonder vertraging

• Zeer brede kijkhoek

• Levensduur tot 50.000 uur

• HD resolutie voor prachtige detailweergave

• Hoge helderheid, rustgevend voor de ogen

• Digitaal presenteren met slechts één apparaat

De touch technologie zorgt voor precisie, snelle navigatie en optimale 

interactiviteit. Met slechts een aanraking van het scherm kunt u tekenen, 

tekstverwerken, filmpjes kijken, surfen op internet, etc. De gebruiksvriendelijke 

software en praktisch geplaatste pictogrammen voor veelgebruikte functies 

zorgen voor eenvoudige bediening, ook als u niet gewend bent met een computer 

te werken. Kortom: het ultieme digitale touch display voor in de klas. 

Meer informatie? Direct bestellen? Bel BIS: 0180-486777 

Of ga naar onze website.

BIJZONDERE BEHUIZING

De Samsung 550TS is uitgerust met 3mm dik gehard glas en daarmee bestand 

tegen veel vormen van vandalisme. Ook vuil en vingerafdrukken hebben geen 

invloed op het functioneren van het scherm.
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