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Możliwość komunikowania się to jedna z podstawowych 
potrzeb człowieka. Jesteśmy społeczeństwem 
cyfrowym i stajemy się coraz bardziej wymagający. 
Kluczowa jest dla nas intuicyjna obsługa i możliwość 
wygodnego korzystania z wielu funckcji. Potrzebujemy 
narzędzi, które sprostają naszym oczekiwaniom. 

Oczekujemy dobrej jakości dźwięku. Chcemy 
znakomitego obrazu z możliwością ustawienia kamery 
pod odpowiednim kątem. Zależy nam na intuicyjnej, 
dotykowej obsłudze z możliwością wygodnego pisania. 
W Newline opracowaliśmy zupełnie nową koncepcję 
i stworzyliśmy produkt, który zrewolucjonizuje 
Twoją przestrzeń w pracy i w domu.  Poznaj Flex!

NOWA GENERACJA MONTORÓW 
INTERAKTYWNYCH NA BIURKO



NEWLINE

WYSTARCZY PODŁĄCZYĆ DO LAPTOPA

ZREWOLOCJUNIZUJE TWOJĄ PRZESTRZEŃ
W PRACY I W DOMU

DOSKONAŁA JAKOŚĆ DOTYKU I PISANIA

IDEALNY DO WIDEOKONFERNCJI

URZĄDZENIE ALL-IN-ONE NA TWOJE BIURKO



Głośniki
i subwoofer

27”

Kontrola
Kamery i Mikrofonu

Obrotowa
Kamera 4K Zestaw 8 mikrofonów 

z redukcją szumu

Plug & Play

Aktywny Pisak 
z technologią

Palm Rejection

Złącze
USB Type-C

Windows
Hello



Intuicyjny projekt przycisków zapewnia pełną kontrolę i komfort podczas rozmowy wideo. Nie 
wszystkie programy do wideokonferencji są równie intuicyjne, a często szukamy możliwości, 
by wyciszyć spotkanie. Ponadto menu sterowania może zmieniać swoje położenie, gdy inne 
osoby prowadzą prezentację. Dzięki możliwości sterowania kamerą i mikrofonem   te funkcje 
są zawsze pod ręką bez względu na to, jak oprogramowanie przesunęło menu sterowania. 

KONTROLA W TWOICH RĘKACH





Magnes

Przycisk funkcyjny

Przycisk
wymazywania

Aktywny Pisak
kompatybilny
z Windows Ink



10 ° do 45 °

Dotyk jest najbardziej naturalnym sposobem obsługi 
urządzeń. Nie musisz się go uczyć. Nie potrzebujesz 
wyjaśnień. Po dotykasz ekranu lub piszesz w naturalny 
sposób. Flex został stworzony z myślą o Twoich potrzebach. 

Przechyl Flex pod odpowiednim kątem, aby rozpocząć pisanie. Dzięki 
technologii Palm Rejection możesz wygodnie oprzeć dłoń na monitorze. 
Aktywny pisak działa płynnie z Windows Ink. Po prostu dodawaj 
adnotacje do dokumentów za pomocą dowolnego oprogramowania  
i zapisuj swoje notatki. 

NAJWYŻSZEJ KLASY 
DOŚWIADCZENIE DOTYKU I PISANIA



How Flex I amHow Flex I am



Podłącz Newline FLEX - jednym kablem - do laptopa. Zyskaj najwyższej klasy urządzenie 
z funkcją dotyku, pisania i organizacji wideokonferencji. Korzystaj ze złącza USB-C do 
ładowania oraz przesyłania obrazu i dźwięku.

PLUG AND PLAY



Flex jest wyposazony w ruchomą kamerę 4K UHD, zestaw 8 mikrofonów, które 
dostarczają wyraźny głos bez szumów i wspiera technologię biometrycznej 
weryfikacji – Windows Hello. Dwa wysokiej jakości głośniki z wbudowanym 
subwooferem dostarczają znakomitej jakości dźwięk. Już nic nie utrudni Twojej 
komunikacji. 

WIDEOKONFERENCJE NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Obrotowa

Kamera 4K

Pole widzenia

120°

Modułowa

konstrukcja

Windows

Hello

Głośniki

z subwooferem

Zestaw 8 mikrofonów 

z redukcją szumów







F L E X 
jest dla każdego.

Dla wszystkich, którzy używają 
wideokonferencji. Dla tych, którzy nie 

chcą już dłużej korzystać z myszki do 
pisania po ekranie. Dla osób, które teraz muszą 

skanować, żeby przenieść dokumenty, rysunki 
czy notatki do komputera. 

Dla nauczycieli, dla wykładowców, dla uczniów, 
dla projektantów, dla pracujących w biurze 

i w domu. Flex świetnie sprawdzi się 
w roli monitora komputerowego  

o rozdzielczości 4k. 

Join the Flex gen!Join the Flex gen!
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