Poznaj Êwiat zalet filtrów komputerowych 3M
T∏umienie odblasków
Âwiat∏o s∏oneczne i sztuczne w wi´kszoÊci terminali
komputerowych powoduje powstawanie ucià˝liwych
odblasków, cz´sto prowadzàcych do przem´czenia oczu,
bólu g∏owy i spadku wydajnoÊci pracy. Filtry przeciwodblaskowe 3M umo˝liwiajà zapobie˝enie temu problemowi,
zwiàzanemu z korzystaniem z monitora komputerowego,
gdy˝ sà w stanie nawet o 99% zmniejszyç odblaski na ekranie.
Oprócz tego filtry te znacznie podnoszà kontrast obrazu,
podnoszàc tym samym komfort jego oglàdania - jest to
szczególnie wa˝ne przy czytaniu tekstów i liczb,
i co jeszcze wa˝niejsze, w wypadku oglàdania
grafiki komputerowej.

Poch∏anianie
promieniowania
Elektryczne cz´Êci monitora
komputerowego emitujà
promieniowanie elektromagnetyczne.
Promieniowanie bardzo du˝ej
cz´stotliwoÊci (VHF) wyst´puje
w znikomych iloÊciach, uwa˝anych przez
ekspertów za nieszkodliwe dla zdrowia. W ma∏ym
nat´˝eniu wyst´puje równie˝ promieniowanie niskiej
cz´stotliwoÊci (ELF/VLF). Antyradiacyjne filtry
komputerowe 3M, po prawid∏owym uziemieniu, poch∏aniajà
do 99% promieniowania elektromagnetycznego ELF/VLF

i tym samym pomagajà monitorom osiàgnàç
parametry promieniowania podane
w normach.

Opatentowana
pow∏oka
zabezpieczjàca
„Easy Clean”,
zapewniajàca
∏atwoÊç czyszczenia
powierzchni
Pow∏oki antyodblaskowe mogà
utrudniç czyszczenie filtrów. Dzi´ki
wprowadzonemu przez 3M, unikalnemu
rozwiàzaniu nie trzeba jednak stosowaç
kosztownych p∏ynów myjàcych. Do czyszczenia
filtrów komputerowych 3M wystarczy woda po prostu wyciera si´ je wilgotnà szmatkà.

Bezterminowa gwarancja
Filtry komputerowe 3M posiadajà bezterminowà gwarancj´
na wszelkie wady materia∏owe i wykonawcze.

Dlaczego pow∏oki
fabryczne nie wystarczajà
do zlikwidowania
odblasków
Wielu producentów komputerów nak∏ada na ekrany monitorów
pow∏oki antyodblaskowe - mo˝e si´ jednak okazaç, ˝e nie jest to
wystarczajàce zabezpieczenie. W celu unikni´cia dyskomfortu
i zapobie˝enia spadkowi wydajnoÊci pracy, które mogà byç
spowodowane odblaskami, do akcji trzeba wprowadziç filtry 3M obecnie jedyne, które w surowych testach jakoÊciowych udowodni∏y,
˝e sà w stanie poprawiç parametry pracy monitora.
Czy warto powierzyç swe oczy komuÊ innemu?
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3M Poland Sp. z o.o.
Al.Katowicka 117
05-830 Nadarzyn
tel. (022) 739 60 00
fax: (022) 739 60 05

Oddzia∏ w Gdaƒsku
ul. Spichrzowa 21
80-750 Gdaƒsk
tel./fax: (058) 320 82 85

Oddzia∏ w Katowicach
ul. Moniuszki 3
40-005 Katowice
tel.:(032) 253 61 71
fax:(032) 781 57 99

“3M” i “Easy Clean” sà zastrze˝onymi znakami towarowymi 3M.
“Apple” i “iMac”sà zastrze˝onymi znakami towarowymi Apple Computer, Inc.
Organizacja AOA potwierdza, ˝e opisane produkty spe∏niajà ogólne zasady ergonomii.

Filtry komputerowe 3M

Komfort
dla Twoich oczu.

3Innowacje

Tworzymy Êwiat
mo˝liwoÊci
w miejscu pracy:
Wi´kszy

komfort
Wi´ksza
wydajnoÊç
Wi´ksza
prywatnoÊç

„ &4. Pracodawca jest obowiàzany organizowaç stanowiska pracy z monitorami
ekranowymi w taki sposób, aby spe∏nia∏y one minimalne wymagania bezpieczeƒstwa
i higieny pracy oraz ergonomii, okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia”
Dziennik Ustaw Nr 148. Rozporzàdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r.

„2.1.d) ekran monitora powinien byç pokryty warstwà antyodbiciowà lub wyposa˝ony
w odpowiedni filtr”
Za∏àcznik do Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. (poz. 973)

Prezentujemy filtry
komputerowe 3M
Przykrym faktem, znanym u˝ytkownikom komputerów, jest to, ˝e odblaski Êwiat∏a
od ekranu monitora mogà byç êród∏em ró˝nych niedogodnoÊci fizycznych.
Na przyk∏ad podczas korzystania z monitora komputerowego pojawiç si´ mo˝e
tak zwany syndrom zm´czonych oczu (CVS - Computer Vision Syndrome),
objawiajàcy si´ przem´czeniem oczu i bólami g∏owy, a spowodowany w∏aÊnie
odblaskami. Amerykaƒskie Towarzystwo Optometryczne ocenia, ˝e co roku
ponad 10 mln Amerykanów sk∏ada wizyty u okulistów w zwiàzku z podra˝nieniami
oczu, zwiàzanymi z u˝ytkowaniem komputerów. Co wi´cej - CVS mo˝e prowadziç
nawet do obni˝enia wydajnoÊci pracy.

Innowacyjne rozwiàzania
gwarantujà radykalnà popraw´
Zastosowanie filtra komputerowego jest jednà
z najprostszych i najskuteczniejszych metod
przeciwdzia∏ania odblaskom na ekranie
monitora. Najlepszymi zaÊ ze wszystkich
produktów tego rodzaju sà filtry 3M, b´dàce
owocem wielu lat badaƒ i prac rozwojowych.
Potwierdzajà to wyniki niezale˝nych testów.

JakoÊç potwierdzona
w niezale˝nych testach

ISO
COMPLIANCE
Filters tested with monitors to
ISO 9241-7 by TÜV Rheinland.

Powa˝any, szanowany na ca∏ym Êwiecie oÊrodek testujàcy
TÜV Rheinland Product Safety przebada∏ zachowanie filtrów 3M
z polaryzacjà ko∏owà i Executive, posiadajàcych w∏asne pow∏oki antyodblaskowe,
zgodne z normà ISO 9241-7.
Wyniki testów wykaza∏y, ˝e filtry te mogà poprawiç parametry monitorów,
a w niektórych wypadkach nawet dajà nawet wyniki kwalifikujàce monitor
do wy˝szej klasy .
˚aden inny ze znanych filtrów
nie jest tak skuteczny.
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Filtry
prywatyzujàce 3M
Doskonale sprawdzajà si´ w otwartym Êrodowisku o du˝ym
nat´˝eniu ruchu, gdzie konieczne jest utrzymanie poufnoÊci
danych, wyÊwietlanych na monitorze. Osoby patrzàce z boku
widzà tylko ciemny ekran bez napisów. Filtr nie powoduje przy
tym ani zamazania, ani zniekszta∏cenia obrazu.
Cechy filtrów prywatyzujàcych:
• Opatentowana przez 3M technika mikro˝aluzji
- filtr zachowuje si´ tak, jakby posiada∏ miniaturowe pionowe
˝aluzje, zatrzymujàce Êwiat∏o zewn´trzne i zw´˝ajàce kàt
widzenia do tego stopnia, ˝e tylko osoba siedzàca na wprost
monitora widzi dane wyÊwietlone na ekranie.
• Opatentowana pow∏oka zabezpieczajàca „ Easy Clean”,
zapewniajàca ∏atwoÊç czyszczenia powierzchni - posiadajà jà
tylko filtry 3M.
• Redukcja odblasków ekranu, zmniejszajàca zm´czenie oczu
i zapobiegajàca bólom g∏owy, zwiàzanym z u˝ytkowaniem
monitora komputerowego.
• Przy prawid∏owym uziemieniu - zapobieganie gromadzeniu
∏adunku elektrostatycznego i osiadaniu kurzu.
• Bezterminowa gwarancja.
Prywatyzujàce i antyradiacyjne filtry komputerowe 3M
nie wymagajà monta˝u i sà dost´pne w obudowach
(ramkach) p∏askich lub konturowych.
Model PF400 (ramka p∏aska)
• Redukuje odblaski na ekranie o 95%
• Po prawid∏owym uziemieniu, poch∏aniania do 99%
promieniowania elektromagnetycznego
niskiej cz´stotliwoÊci ELF/VLF.

Model PF450
(ramka konturowa, obejmujàca monitor)
• Redukuje odblaski na ekranie o 99%
• Wykonany ze szk∏a barwionego, podnoszàcego kontrast
i zapewniajàcego lepsze odwzorowanie kolorów.
• Po prawid∏owym uziemieniu, poch∏aniania do 99%
promieniowania elektromagnetycznego
niskiej cz´stotliwoÊci ELF/VLF.

Obszar widocznoÊci

Osoby znajdujàce si´ z boku widzà ciemny
ekran bez napisów.
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Komputerowe filtry z polaryzacjà ko∏owà –
najlepsze z najlepszych
Filtry z polaryzacjà ko∏owà 3M zapewniajà najlepszà mo˝liwà
ochron´ oczu przed zm´czeniem, zwiàzanym z pracà przy
komputerze. Te najwy˝szej klasy filtry oferujà, spoÊród
dost´pnych na rynku, najwi´kszà redukcj´ odblasków
i popraw´ kontrastu. Stanowià w∏aÊciwy wybór, gdy mamy
do czynienia z ostrym oÊwietleniem - poch∏aniajà do 99%
Êwiat∏a sztucznego i s∏onecznego, odbijajàcego si´ od ekranu
monitora. Filtry polaryzacyjne 3M mogà nawet podnieÊç na
wy˝szy poziom parametry monitora w surowym teÊcie
zgodnoÊci z normà ISO 9241-7.
Filtry 3M z polaryzacjà ko∏owà nie wymagajà dodatkowego
monta˝u i sà dost´pne w dwóch
odmianach:
Model HF300 (ramka p∏aska)
Model HF350 (ramka konturowa, obejmujàca monitor)
Cechy filtrów z polaryzacjà ko∏owà:
• ZgodnoÊç z normà ISO 9241-7 i potwierdzona poprawa
parametrów monitora.
• Najwy˝szy poziom redukcji odblasków od monitora
w warunkach bardzo ostrego oÊwietlenia.
• Maksymalna poprawa kontrastu,
u∏atwiajàca odczytywanie tekstów i grafiki.
• Optymalnie barwione szk∏o, poprawiajàce kontrast
i dajàce lepsze odwzorowanie kolorów.

• Po prawid∏owym uziemieniu poch∏aniajà do 99%
promieniowania elektromagnetycznego niskiej cz´stotliwoÊci
ELF/VLF i nie dopuszczajà do gromadzenia si´ ∏adunku
elektrostatycznego i do osiadania kurzu.
• Pow∏oka zabezpieczajàca „ Easy Clean”, zapewniajàca ∏atwoÊç
czyszczenia powierzchni - posiadajà jà tylko filtry 3M.
• Bezterminowa gwarancja.

Znak Q
potwierdzajàcy
skutecznoÊç dzia∏ania
Znak Q dla filtrów na
monitory , opracowany przez TÜV
Rheinland Product Safety,
Êwiadczy o tym, ˝e produkt przeszed∏ rygorystyczne testy,
sprawdzajàce jego parametry pracy, bezpieczeƒstwo i jakoÊç.
Podstawà oceny jest stopieƒ redukcji odblasków,wzmocnienie
kontrastu, niezmiennoÊç kolorów, poziom redukcji ∏adunku
elektrostatycznego, ∏atwoÊç u˝ytkowania oraz zgodnoÊç
z normami i dyrektywami. Do chwili obecnej tylko filtry 3M
z polaryzacjà ko∏owà
otrzyma∏y znak Q ISO
czyli mi´dzynarodowy
COMPLIANCE
symbol jakoÊci.
Filters tested with monitors to
ISO 9241-7 by TÜV Rheinland.

All 3M Polarizing (HF) Filters
meet AOA specifications for
VDT glare reduction.

5

Filtry komputerowe 3M z dwustronnà
pow∏okà antyodblaskowà linia „Executive”
NajnowoczeÊniejsze rozwiàzania, zastosowane w filtrach 3M
Executive zapewniajà popraw´ kontrastu, lepsze odwzorowanie
kolorów oraz doskona∏e wygaszanie odblasków i poch∏anianie
promieniowania. Sà jednymi z nielicznych modeli z dwustronnà
pow∏okà antyodblaskowà, dzi´ki której mogà osiàgaç parametry
lepsze ni˝ wymagane w testach zgodnoÊci z ISO 9241-7.
Stanowià doskona∏y wybór, jako jeÊli chodzi o sprz´t
zapobiegajàcy objawom syndromu zm´czonych oczu w ró˝nych
warunkach oÊwietlenia.
Przeciwodblaskowe / antyradiacyjne filtry 3M nie wymagajà
dodatkowego monta˝u i sà dost´pne w dwóch odmianach:
Model EF200 (ramka p∏aska)
Model EF250 (ramka konturowa, obejmujàca monitor)

• ZgodnoÊç z normà ISO 9241-7 i potwierdzona poprawa
parametrów monitora.
• Si´gajàca 99% redukcja odblasków ekranu, zmniejszajàca
zm´czenie oczu i zapobiegajàca bólom g∏owy, zwiàzanym z
u˝ytkowaniem monitora komputerowego.
• Optymalnie barwione szk∏o, poprawiajàce kontrast i dajàce
lepsze odwzorowanie kolorów.
• Po prawid∏owym uziemieniu poch∏aniajà do 99%
promieniowania elektromagnetycznego niskiej cz´stotliwoÊci
ELF/VLF i nie dopuszczajà do gromadzenia si´ ∏adunku
elektrostatycznego i do osiadania kurzu.
• Pow∏oka zabezpieczajàca „ Easy Clean”, zapewniajàca ∏atwoÊç
czyszczenia powierzchni - posiadajà jà tylko filtry 3M.
• Bezterminowa gwarancja.
ISO
COMPLIANCE
Filters tested with monitors to
ISO 9241-7 by TÜV Rheinland.
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*

All 3M Executive (EF) Filters
meet AOA specifications for
VDT glare reduction.

Profesjonalne filtry komputerowe 3M
Komfortowy obraz i ochrona w filtrach klasy ekonomicznej.
Komputerowy filtr przeciwodblaskowy 3M - model AF100
• Si´gajàca 95% redukcja odblasków ekranu, zapobiegajàca
zm´czeniu oczu i bólom g∏owy, zwiàzanym z u˝ytkowaniem
monitora komputerowego.
• Standardowe szk∏o barwione, poprawiajàce kontrast.
• P∏aska ramka.
• Opatentowane, zawiasowe ramiona, pozwalajàce za∏o˝yç filtr bez
dodatkowych czynnoÊci monta˝owych.
• Pow∏oka zabezpieczajàca „ Easy Clean”,
zapewniajàca ∏atwoÊç czyszczenia powierzchni posiadajà jà tylko filtry 3M.

*

3M Anti-glare (AF) Filters
meet AOA specifications for
VDT glare reduction.

• Po prawid∏owym uziemieniu redukujà wielkoÊç ∏adunku
elektrostatycznego i zapobiegajà osiadaniu kurzu.
• Bezterminowa gwarancja.
Komputerowy filtr przeciwodblaskowy / antyradiacyjny
3M - model AF200
Model AF200 posiada takie same cechy i mo˝liwoÊci
funkcjonalne, jak model AF100 I DODATKOWO,
po prawid∏owym uziemieniu, poch∏ania do 99,9%
promieniowania elektromagnetycznego niskiej
cz´stotliwoÊci ELF/VLF.

Opatentowane
ramiona zawiasowe,
dost´pne tylko w filtrach 3M,
pozwalajà za∏o˝yç filtr bez
dodatkowych prac monta˝owych.
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Zabezpiecz
wyÊwietlacz!
Filtry 3M LCD
Monitory LCD mogà ∏atwo ulec uszkodzeniu,
je˝eli nie sà traktowane z nale˝ytà starannoÊcià.
Obecnie mo˝na je uchroniç przed zadrapaniem
i zniszczeniem za pomocà filtrów 3M LCD.
Filtry przeciwodblaskowe 3M do monitorów 15-calowych model AF150 LCD
• Optymalnie barwione szk∏o, poprawiajàce kontrast i dajàce
lepsze odwzorowanie kolorów - idealne do oglàdania grafiki
kolorowej.
• Chronià monitor przed zadrapaniem i uszkodzeniem.
• Pow∏oka zabezpieczajàca „ Easy Clean”, zapewniajàca ∏atwoÊç
czyszczenia powierzchni - posiadajà jà tylko filtry 3M.
• Po prawid∏owym uziemieniu nie dopuszczajà do gromadzenia
si´ ∏adunku elektrostatycznego i do osiadania kurzu.
• Bezterminowa gwarancja.

Filtr prywatyzujàcy , antyradiacyjny
do monitorów 15-calowych - model PF450LCD
Model 450LCD posiada wszystkie cechy AF150LCD,
a do tego:
• Posiada opatentowanà przez 3M technik´ mikro˝aluzji filtr zachowuje si´ tak, jakby posiada∏ miniaturowe pionowe
˝aluzje, zatrzymujàce Êwiat∏o zewn´trzne i zw´˝ajàce kàt
widzenia do tego stopnia, ˝e tylko osoba siedzàca na wprost
monitora widzi dane wyÊwietlone na ekranie.
• Po prawid∏owym uziemieniu poch∏aniania do 99%
promieniowania elektromagnetycznego niskiej
cz´stotliwoÊci ELF/VLF.

Filtry prywatyzujàce do notebooków
Filtry prywatyzujàce do notebooków chronià tajne dokumenty
przed wzrokiem osób niepowo∏anych i tym samym zapewniajà
poufnoÊç pracy u˝ytkownikom notebooków.
Modele PF12.1, PF13.3, PF 14.1, PF15.0
( przekàtne wyÊwietlacza : 12,1” , 13,3” , 14,1” , 15,0”)

Osoby patrzàce
z boku widzà tylko
czarny ekran
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• Ochrona poufnoÊci dokumentów.
• ¸atwoÊç zak∏adania i zdejmowania filtr mo˝e pozostaç na ekranie, gdy komputer jest zamkni´ty.
• Wymiary dopasowane do wi´kszoÊci monitorów
w notebookach.
• Chronià monitor LCD przed zadrapaniem i uszkodzeniem.
• Bezterminowa gwarancja.
Model PF15.0 pasuje tak˝e do 15-calowych biurkowych
monitorów LCD.

Filtry
komputerowe 3M
linia „Expressions”
Ochrona i lepsza prezentacja kolorów
dla osób ceniàcych sobie styl
Cechy wszystkich modeli:
• Optymalnie barwione szk∏o, poprawiajàce kontrast
i dajàce lepsze odwzorowanie kolorów idealne do oglàdania grafiki kolorowej.
• Pow∏oka zabezpieczajàca „ Easy Clean” zapewniajàca
∏atwoÊç czyszczenia powierzchni - posiadajà jà tylko
filtry 3M.
• Po prawid∏owym uziemieniu nie dopuszczajà
do gromadzenia si´ ∏adunku elektrostatycznego
i do osiadania kurzu.
• Bezterminowa gwarancja.

Przeciwodblaskowy, antyradiacyjny filtr 3M
w ramce iCe - Model EXAP
• Pó∏przezroczysta, p∏aska ramka,
dopasowana do 17-calowych monitorów
Apple® Studio Display oraz do innych zestawów
w pó∏przezroczystych obudowach; za∏o˝enie filtra
nie wymaga dodatkowego monta˝u,
• Si´gajàca 90% redukcja odblasków ekranu,
zmniejszajàca zm´czenie oczu i zapobiegajàca bólom g∏owy,
zwiàzanym z u˝ytkowaniem monitora komputerowego.
• Po prawid∏owym uziemieniu poch∏aniania do 99%
promieniowania elektromagnetycznego
niskiej cz´stotliwoÊci ELF/VLF.

Przeciwodblaskowy, antyradiacyjny filtr 3M do komputerów
iMac™- Model EXiM
• Pó∏przezroczysta, zakrzywiona ramka, zaprojektowana
specjalnie do komputerów iMac™.
• Si´gajàca 90% redukcja odblasków ekranu, zmniejszajàca
zm´czenie oczu i zapobiegajàca bólom g∏owy zwiàzanym
z u˝ytkowaniem monitora komputerowego.
• Po prawid∏owym uziemieniu poch∏aniania do 99%
promieniowania elektromagnetycznego niskiej
cz´stotliwoÊci ELF/VLF.

The 3M Anti-Glare
(EXAP) Filter meets
AOA specifications for VDT
glare reduction.

Filtr przeciwodblaskowy 3M w czarnej ramce - model EX10
• Czarna, pó∏matowa ramka, pasujàca do monitorów
w ciemnych obudowach
• P∏aska ramka o opatentowanej konstrukcji, nie wymagajàca
dodatkowego monta˝u przy zak∏adaniu.
• Si´gajàca 90% redukcja odblasków ekranu,
zmniejszajàca zm´czenie oczu i zapobiegajàca bólom g∏owy,
zwiàzanym z u˝ytkowaniem monitora komputerowego.
• Przeznaczony do u˝ycia na czarnych lub ciemnych
monitorach w celu uzyskania zalecanego przez IGA
wspó∏czynnika Êwiat∏oÊci.
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PF400 L, XL, XXL

95%

P∏aska

PF450 L, XL, XXL

99%

Kontur

HF300 L, XL, XXL

99%

P∏aska

HF350 L, XL, XXL

99%

Kontur
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Dobór
filtra 3M

Filtry z polaryzacjà ko∏owà

Filtry z podwójnà pow∏okà antyodbiciowà Executive

EF200 L, XL, XXL

99%

P∏aska

EF250 L, XL, XXL

99%

Kontur

AF100 L, XL, XXL*

95%

P∏aska

AF200 L, XL, XXL*

95%

P∏aska

Filtry profesjonalne

* AF100XXL i AF200XXL posiadajà optymalnie barwione szk∏o i redukujà odblaski o maks. 99%.

Filtry przeciwodblaskowe do monitorów 15" LCD

AF150LCD

99%

Kontur

Filtry prywatyzujace do monitorów 15" LCD

PF450LCD

99%

Kontur

Filtry prywatyzujace do notebooków

PF12.1

Unikalny

PF13.3

system

PF14.1

moco-

PF15.0 †

wania

Filtry Expressions

†Pasuje tak˝e do biurkowych monitorów LCD.

EX10 L, XL
EXiM L
(iMac)
EXAP XL
(Apple)

90%

P∏aska
czarna

90%

bezbarwna
P∏aska
bezbarwna

99%

UWAGA: WielkoÊç monitora i powierzchnia
oglàdania sà mierzone po przekàtnej.
WielkoÊç
do monitora
L
XL (konturowy)
XL (p∏aski)
XXL
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Pasuje
13"-15"
16"-18"
16"-19"
19"-21"

Rzeczywista powierzchnia
oglàdania
14.48"
16.05"
18.21"
20.62"

Wymiary
powierzchni oglàdanej
8.63" wys. x 11.63" szer.
9.75" wys. x 12.75" szer.
11.52" wys. x 14.12" szer.
13.00" wys. x 16.00" szer.

Filtry komputerowe 3M,
posiadajà bezterminowà gwarancj´.
*
Do podanej wartoÊci %.
** Patrz tabela z lewej strony.
*** Szk∏o optymalnie barwione zapewnia
45-procentowe przenikanie Êwiat∏a,
co jest wartoÊcià wi´kszà ni˝ w przypadku szk∏a
standardowego, o przepuszczalnoÊci 31%

Dobór filtra komputerowego 3M –
przewodnik dla klienta
Tak

Tak

Stacjonarny
Z jakiego
komputera
korzystasz stacjonarnego,
czy przenoÊnego?

Czy zale˝y Ci,
aby inne osoby nie
widzia∏y dokumentów wyÊwietlanych
na Twoim
monitorze?

Nie

PrzenoÊny

Tak

Tak
Czy obawiasz si´
promieniowania
monitora?

PF450*

Czy wolisz
model
konturowy?

Tak
Czy w Twoim
biurze jest stosowane
ostre oÊwietlenie
lub jesteÊ wra˝liwy
na odblaski?

PF400*

PF12.1, 13.3,
14.1, 15.0

Nie

Czy cierpisz
na zm´czenie
oczu lub bóle g∏owy
spowodowane
korzystaniem
z komputera?

Zalecany
model
filtra 3M

Tak

HF350

Czy wolisz
model
konturowy?
Nie

HF300

Nie

Nie

Czy potrzebujesz
ochrony przed
promieniowaniem
i elektrycznoÊcià
statycznà?

Nie

Tak

EF250
lub AF250

Nie

EF200
lub AF200**

Czy wolisz
model
konturowy?

Nie

AF100

Filtry 3M posiadajà pow∏ok´ ochronnà „ Easy Clean”, u∏atwiajàcà czyszczenie powierzchni.
Do czyszczenia wystarczy woda i mi´kka szmatka - nie trzeba stosowaç kosztownych
Êrodków myjàcych (z wyjàtkiem modeli przeznaczonych do notebooków).
Filtry przeciwodblaskowe sà dost´pne równie˝ w odmianach dla monitorów Apple® iMac™ 15” i Apple® Studio Display 17”.
Filtry ochronne dla monitorów LCD w ramce konturowej sà dost´pne w odmianie zwyk∏ej i prywatyzujàcej.
*
**

PF 400/450 oprócz w∏asnoÊci prywatyzujàcych, posiada tak˝e funkcj´ t∏umienia odblasków i poch∏aniania promieniowania.
AF 200 dost´pny jest w wersji posiadajàcej wszystkie cechy AF 100 i dodatkowo, po prawid∏owym uziemieniu, poch∏ania do 99% promieniowania
elektromagnetycznego ELF/VLF.
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