akcesoria

Akcesoria prezentacyjne do rzutników pisma
W celu najefektywnieszego wykorzystania mo˝liwoÊci rzutników serii 18000, firma 3M oferuje szerokà gam´
najwy˝szej jakoÊci akcesoriów prezentacyjnych które nadadzà profesjonalny charakter ka˝dej prezentacji.

Folie 3M
Dzi´ki foliom 3M mo˝na uzyskaç znakomite efekty i przeprowadziç
kolorowe prezentacje pe∏ne dynamiki. Pe∏na ró˝norodnoÊç folii
zapewnia ich odpowiednie dobranie do dowolnej drukarki
czy kopiarki, a najwy˝sza jakoÊç sprosta oczekiwaniom
nawet najbardziej wymagajàcych u˝ytkowników.

TM

3M ok∏adki ochronne Flip-Frame

Ok∏adki ochronne Flip-Frame™ przeznaczone sà do wszelkich rodzajów folii. Chronià
foliogramy przed uszkodzeniem, zabrudzeniem i odciskami palców. Papierowe ramki
mogà byç wykorzystane na przygotowanie notatek, dzi´ki którym nie zapomnisz
o kluczowych punktach prezentacji.

TM

3M ok∏adki ochronne Flip-Frame
z kolorowymi zak∏adkami

3M ok∏adki ochronne Flip-Frame™ z kolorowymi zak∏adkami zapewniajà
sprawne segregowanie i przechowywanie zadrukowanych folii.
Umo˝liwiajà dowolne uk∏adanie foliogramów w segregatorach
z wykorzystaniem kodowania barwnego.

Inne rzutniki pisma
3M Ekonomiczne
prezentacje Seria 1700

3M Rzutniki przenoÊne
Seria 2000

Linia rzutników 1700 nie zrujnuje Twojego bud˝etu,
zaprojektowano jà bowiem z myslà o szko∏ach
i ma∏ych firmach. Rzutniki sà proste w obs∏udze,
mocne i niezawodne. Seria 1700 to cztery modele
rzutników dostosowane do ró˝norodnych oczekiwaƒ
u˝ytkowników.

Proste w obs∏udze, oszcz´dne i lekkie rzutniki
doskonale sprawdzajà si´ w ma∏ych i Êrednich
salach konferencyjnych. Doskona∏e i wszechstronne
przedstawienie obrazu wywiera wra˝enie
na odbiorcach prezentacji. Rzutniki serii 2000
sk∏adajà si´ do kszta∏tu nesesera i doskonale
sprawdzajà si´ w trakcie prezentacji w podró˝y.

Multimedialne prezentacje
3M – Êwiatowy lider w dziedzinie urzàdzeƒ do prezentacji przedstawia bogatà ofert´
projektorów multimedialnych. Wystarczy pod∏àczyç projektor do komputera lub laptopa,
aby przedstawiç wyraêne, kolorowe i pe∏ne dynamiki obrazy na du˝ym ekranie.
Taka prezentacja zrobi na Twoich s∏uchaczach niezapomniane wra˝enie.

3
3M Poland Sp. z o.o.
Al.Katowicka 117
05-830 Nadarzyn
tel.: (22) 739 60 00
fax: (22) 739 60 05
www.3m.pl/projektory,
www.projektory.3m.pl

Oddzia∏ w Gdaƒsku
ul. Spichrzowa 21
80-750 Gdaƒsk
tel.: (58) 300 93 20
fax: (58) 300 93 30

Oddzia∏ w Katowicach
ul. Moniuszki 3
40-005 Katowice
tel.: (32) 253 61 71
fax: (32) 781 57 99

Rzutniki pisma 3M

1800

Seria

Erarzutników
nowoczesnych
Wprowadê rzutniki pisma 3M serii 1800 i zrób
znaczàcy krok w technologii prezentacji.

Rzutniki 3M serii 1800 to po∏àczenie

doskona∏ych parametrów

technicznych i nowoczesnego,

wyszukanego wyglàdu.

„3M to gwarancja udanej prezentacji”

3 Innowacje

Rzutniki pisma 3M

1800

140 mm
Ruchoma
g∏ówka

Seria

Odkryj zalety nowoczesnej technologii zastosowanej w rzutnikach serii 1800. Nowa ruchoma g∏ówka
umo˝liwi∏a pomniejszenie wysokoÊci rzutnika o 140 mm, dzi´ki

Ruchoma
g∏ówka
zmniejsza wysokoÊç
rzutnika i skupia
uwag´ na prezentacji,
a nie na rzutniku.

czemu wszyscy koncentrujà uwag´
na prezentacji a nie urzàdzeniu projekcyjnym. Dodatkowo bardzo

w∏aÊciwoÊci

cichy system ch∏odzàcy

sprawia,

˝e

wszelkie efekty prezentacji sà równoczeÊnie
wyraênie

widoczne

i s∏yszalne. Wbudowany
zegar elektroniczny*
sprawia,
wszystko

˝e

masz

pod

kontrolà i w pe∏ni
efektywnie wykorzystujesz czas przeznaczony na prezentacj´, a sk∏adane rami´
u∏atwia transport i przec h o w y w a n i e

Zegar
elektroniczny*

*wbudowany w dwa modele

rzutnika...

Sk∏adane rami´

umo˝liwia dyskretne
kontrolowanie czasu
prezentacji i spotkaƒ

u∏atwia transport
i przechowywanie

Super-cichy
uk∏ad ch∏odzàcy
zapewnia doskona∏à
s∏yszalnoÊç wypowiedzi
prezentera

Poznaj zalety

Rzutniki pisma 3M seria 1800

zalety

rzutników serii

1800

Dobra inwestycja

Nowoczesny wyglàd

Rzutniki 3M serii 1800 ∏àczà doskona∏e w∏aÊciwoÊci
prezentacyjne w urzàdzeniu o rozsàdnej cenie.
Urzàdzenia te dajà Ci doskona∏à relacj´ jakoÊci do ceny.

Nie daj si´ zwieÊç jego olÊniewajàcemu wyglàdowi, który
mo˝e sugerowaç delikatnoÊç i nietrwa∏oÊç urzàdzenia.
Seria 1800 to po∏àczenie rzutnika o nowoczesnym,
wyszukanym wyglàdzie oraz trwa∏oÊci i niezawodnoÊci.
To urzàdzenie, na którym zawsze mo˝esz polegaç.

Najnowsza technologia
prezentacji

Dla szkó∏ i firm

Seria rzutników 1800 zosta∏a zaprojektowana z myÊlà
o prezentacjach w firmach, na uczelniach
oraz w szko∏ach. Wyró˝nia si´ po∏àczeniem
nowoczesnych parametrów technicznych i wizualnych,
które gwarantujà sukces ka˝dej prezentacji.

Cechy rzutników serii 1800 czynià je urzàdzeniami,
które doskonale sprawdzajà si´ podczas spotkaƒ,
szkoleƒ i konferencji organizowanych
przez firmy i szko∏y.

Nowa generacja rzutników
pisma
Silny strumieƒ Êwietlny i nowoczesny uk∏ad optyczny
gwarantujà profesjonalnà projekcj´ obrazu.
Rzutniki serii 1800 wywierajà wra˝enie nawet
na bardzo wymagajàcej publice.

Symbol rzutnika
Ruchoma g∏ówka
Optyka 1-soczewkowa
Optyka 3-soczewkowa
Ogniskowa w mm
Transmisyjny
Szum wentylatora
Zmieniacz ˝arówki z 2 ˝arówkami
Typ lampy
Strumieƒ Êwietlny (w lumenach)
Regulator jasnoÊci
Regulator koloru
Zegar elektroniczny
Sk∏adane rami´
PrzenoÊny
Automatycznie zwijany kabel
Kabel zasilajacy o d∏. 4,5m
P∏yta ekspozycyjna 285x285mm
Napi´cie
Waga
Wymiary (szer.x g∏´b.) w mm
WysokoÊç: ca∏oÊç/korpus w mm
2-letnia gwarancja
Instytucja zatwierdzajàca
Parametry i specyfikacje mogà ulec zmianie bez uprzedniej informacji.
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11.3 kg
413 x 454
592 / 218

11.3 kg
413 x 464
592 / 218

11.7 kg
426 x 464
615 / 218

12.6 kg
426 x 464
615 / 218
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•

CE, Nemco
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24V/250W EHJ
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