
Samsung Educatie  
Display-oplossingen



SMART Signage LED 
Dankzij de superieure beeldkwaliteit en levendige 
weergave van Samsung LED Video Wall worden 
bezoekers gestimuleerd en betrokken bij elk 
evenement. Tekst en afbeeldingen zijn perfect 
zichtbaar op het grote en naadloze scherm wat 
leerlingen en studenten inspireert, motiveert en 
helpt de lesstof te begrijpen. Door het publiek te 
betrekken met scherpe en natuurgetrouwe 
content wordt deelname aangemoedigd en de 
onderwijservaring naar een hoger niveau getild.

Business TV 
De Business TV van Samsung biedt flexibele 
functionaliteit die geschikt is voor een breed scala 
aan educatieve omgevingen. Van het laatste 
campusnieuws tot wijzigingen in de 
openingstijden van bibliotheken of aanpassingen 
aan de academische kalender. Business TV van 
Samsung is de perfecte oplossing voor elke school 
of universiteit. Een eenvoudige en effectieve 
manier om te communiceren met de studenten, 
docenten en andere bezoekers.

Samsung Educatie Display-oplossingen
Creëer de volgende generatie van leren. In de huidige 
samenleving worden studenten, ouders en leraren 
overladen met informatie over de klas en 
schoolroosters. Binnen het onderwijs is daarom 
begonnen met het integreren van narrowcasting in de 
klaslokalen en daarbuiten, om iedereen op de hoogte 
te houden en relevante informatie te tonen, op de 
juiste plek, op het goede moment.

Nu innovatieve technologie steeds verder geïntegreerd 
raakt in het onderwijs, is het niet langer van deze tijd 
dat leraren, studenten en ouders geïnformeerd worden 
door middel van verouderde buitenborden, 
schoolborden en posters. Samsung tilt de 
conventionele kijkervaring naar een hoger niveau met 
de allerbeste beeldkwaliteit en uitzonderlijke 
duurzaamheid voor een leerervaring die boeit, 
informeert en inspireert.

Flip interactieve displays 
Samsung Flip is een intuïtief en gebruiksvriendelijk 
digitaal bord en opent een nieuwe wereld aan 
mogelijkheden voor modern onderwijs.  
Terwijl docenten altijd op zoek zijn naar innovatieve 
oplossingen om een   aantrekkelijkere klasomgeving te 
creëren, hebben studenten hoge verwachtingen aan de 
digitale ervaring die ze tijdens het leren opdoen.  
Met een breed scala aan (draadloze) 
connectiviteitsopties, levensechte schrijfervaring voor 
tot wel 10 mensen tegelijk, OPS-sleuf, UHD-resolutie 
en nog veel meer krachtige functies helpt de Samsung 
Flip de onderwijservaring te verbeteren, voor 
studenten en docenten. Samsung Flip is verkrijgbaar  
in 55”, 65” en 85”.

www.kinly.com/nl/over-ons

https://www.kinly.com/nl/oplossingen-services/educatie/samsung-educatie
https://www.kinly.com/nl/oplossingen-services/educatie/samsung-educatie/samsung-flipboard
http://www.kinly.com/nl/over-ons

