
ereldmarktleider Samsung brengt een complete nieuwe serie 
displays met geïntegreerde touch technologie op de markt. De 

nieuwe modellen kenmerken zich door hun snelle en precieze techno-
logie, onboard computer (SoC), pre-configured en easy-to-use interac-
tieve software en goede prijsstelling. 

Maakt u ook (nog) steeds foto’s van de aantekeningen op het whiteboard 
of flip-over om die vervolgens via Whatsapp te delen? Met alle risico’s 
van dien? Stop vandaag nog! Doe uw whiteboards en flip-overs gerust 
weg. Er is een veel beter alternatief. De nieuwste generatie Samsung 
integrated touch displays stimuleert interactie, impact, betrokkenheid… 
en aandacht! Dankzij Samsung is iedereen connected. 

Kortom: de nieuwe line-up Samsung e-boards staat voor communica-
tie 2.0 in een interactieve omgeving. De mogelijkheid om gegevens en 
files te delen tussen het e-board en de (individuele) aanwezigen maakt 
dat iedereen meedoet en zijn input kan leveren zonder zijn comfort zone 
(achter laptop of tablet) te verlaten.

Vier deze introductie met ons mee. Met messcherpe aanbiedingen voor 
levering, installatie en onderhoud geven wij uw herfst bijzonder veel 
kleur!

Profiteer nu. Bel BIS: 0180 – 486777 of mail naar info@bis.nl.

W U profiteert van de Samsung 
herfstactie bij de volgende modellen:

* Prijzen excl. BTW. Actie geldig van 1 oktober t/m 31 december 2015.  Wijzigingen en fouten voorbehouden.

De finishing touch van Samsung en BIS.
Kiest u voor een of meer van deze Samsung professional displays, dan profiteert 
u óók van de SAMSUNG KART CHALLENGE. Gratis racen en eten met 4 
personen naar keuze!
Kijk op www.bis.nl/nl/nieuws/samsung-kart voor meer informatie.

• Samsung 65 LED Touch display (165 cm)
• Robuuste muurbeugel voor solide montage
• HDMI en VGA bekabeling & Aansluitpunten
• Extron bedieningspaneel voor extra gemak
• Eén jaar gratis Service Level Agreement 
• Transport, levering en installatie
• Inclusief gebruikerstraining voor 3 personen

NU
€ 6.395,-Alles-in-1-prijs

NU
€ 7.395,-Alles-in-1-prijs

NU
€ 9.895,-Alles-in-1-prijs

• Samsung 75 LED Touch display (190 cm)
• Robuuste muurbeugel voor solide montage
• HDMI en VGA bekabeling & Aansluitpunten
• Extron bedieningspaneel voor extra gemak
• Eén jaar gratis Service Level Agreement 
• Transport, levering en installatie
• Inclusief gebruikerstraining voor 3 personen

• Samsung 82 LED Touch display (208 cm)
• Robuuste muurbeugel voor solide montage
• HDMI en VGA bekabeling & Aansluitpunten
• Extron bedieningspaneel voor extra gemak
• Eén jaar gratis Service Level Agreement 
• Transport, levering en installatie
• Inclusief gebruikerstraining voor 3 personen
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