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Možnost vyjádřit se je základní lidskou potřebou.
A jelikož se pohybujeme v digitální společnosti, jsou
osobní zařízení naší cestou k ostatním. I když osobní
zařízení již byla našim potřebám přizpůsobena, o těch
pracovních se to říci nedá.
Zachytím váš příjemný hlas, zbavím signál ozvěny
a hluku, sejmu obraz z přirozeného úhlu a dám vám
možnost vyjádřit se intuitivně pomocí pera a dotyku.
Budu rád, když se seznámíme a budeme se potkávat
každý den. Jsem Flex!
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Naklápěcí 4K
kamera

8x mikrofooní pole
s eliminací akustické
zpětné vazby

27”

Plug & Play

Aktivní pero Flex
s funkcí
odmítnutí dotyku
dlaně

JSEM ZAŘÍZENÍ PRO SPOLURÁCÍ TYPU VŠE V JEDNOM
JSEM PRVOTŘÍDNÍ DOTYKOVÁ A POPISOVATELNÁ PLOCHA
JSEM PROFESIONÁLNÍ OSOBNÍ VIDEO KONFERENCE
JSEM PLUG & PLAY ZAŘÍZENÍ PRO TVŮJ NOTEBOOK

Ovládání
kamery a mikrofonu

Napájené
USB C

JSEM SCHOPEN ZMĚNIT TVOU KAŽDODENNÍ PRÁCI

Reproduktory
se subwooferem

Windows
Hello

OVLÁDÁNÍ POD KONTROLOU
Intuitivně umístěná tlačítka jsou během vašeho video hovoru okamžitě přístupná.
Ne každý video konferenční software lze jednoduše ovládat. Nabídka funkcí může být také
během prezentace skryta. Díky Flex nebudete již nikdy hledat, kde ztlumit mikrofon nebo
vypnout kameru, a to bez ohledu na software, který právě používáte.

Magnet

Pravé tlačítko

PRVOTŘÍDNÍ DOTYKOVÁ
A POPISOVACÍ PLOCHA
VČETNĚ
AKTIVNÍHO PERA

Guma

PRÁVĚ JSTE NAŠLI SVÉ
DIGITÁLNÍ PRACOVNÍ MÍSTO

Aktivní pero
kompatibilní
s Windows Ink

Dotyk se stal běžným způsobem interakce. Dotyková zařízení musí
rozumět vašemu záměru a psaní na nich musí být přirozené. Flex byl
vyvinut právě s důrazem na tyto vlastnosti.

10 ° to 45 °

Jednoduše naklopte Flex do vhodného úhlu a začněte psát. Funkce
odmítnutí dotyku dlaně vám dává možnost psát zcela přirozeně,
stejně jako tužkou na papír. Aktivní pero Flex spolupracuje
s Windows Ink. Můžete tak popisovat dokumenty a ukládat do nich
poznámky.
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NEKONEČNÉ MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ
Flex dělá čest svému jménu, a to do puntíku. Připojením vašeho notebooku ho
okamžitě povýšíte na prvotřídní dotykové video konferenční řešení s přirozeně
popisovatelnou plochou. Stačí k tomu jediný USB-C kabel, přes který bude vaše zařízení
i napájeno. Nic se nebudete muset učit, budete nadále používat vám známé prostředí.
Chcete se zbavit kabelů zcela? Vložte do těla Flex Intel® Smart Display Module. Tak
všestranný je Flex!

VDECHNĚTE VIDEO HOVORŮM ŽIVOT
Spolupráce prostřednictvím video hovorů bývá nudná. Nekvalitní zvuk a špatný
obraz dokáží komunikaci velmi otrávit. Flex zajistí, že u vás bude vše v naprostém
pořádku. Mikrofonní pole se postará o bezchybné sejmutí hlasu, elektronika omezí
nepříjemnou ozvěnu a hluk, 4K kamera odešle k posluchačům perfektně ostrý
obraz a reproduktory se subwooferem vám zprostředkují čistý a srozumitelný
zvuk. Vše jako byste seděli v jedné místnosti.
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FLEX
je pro každého.
Není důležité, jakou pozici zastáváte.
Všichni žijeme v době vzdálených porad
a distanční výuky.
Flex využijete stejně dobře v kanceláři,
v učebně, v zasedací místnosti i doma.
Efektivitu vaší práce a kvalitu video hovorů
povýšíte na novou úroveň.
Staňte se součástí Flex generace!
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