
3M tilbyder unikke løsninger til at gøre 
dine præsentationer perfekte!

Digital Wall Display 

Digital White Board 

og Digital Easel 

Digital Media System 700 serie 

Digital Media System 800 serie 

Digitale projektorer 

Overhead projektorer
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Alt-i-én løsning til dit mødelokale

• Multimedieprojektor
• Digital tavle 
• Copyboard 
• Højttalere 
• Skærm 
• TV-monitor
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Digital Wall Display

3M Wall Display er altid klar til brug, hurtig at installere og
meget nem at betjene.

Tilslut en computer og data overføres til fladskærmen.

Den interaktive skærm gør det muligt at tilføje noter, som kan
gemmes i selve præsentationen.

Møder kan afholdes, og informationer deles med eksterne
deltagere via videokonference, lokalnetværk eller Internettet.

Den digitale tavle gør det muligt at gemme, lagre og distri-
buere mødenoter digitalt.

Copyboard’et gør det muligt at udskrive notater direkte fra
tavlen uden at tilslutte en computer.

D
ig

it
a

l 
W

a
ll

 D
is

p
la

y

Visual folder_2_mørk  02/06/06  11:33  Side 3



3

Digital White Board
Digital White Board gør interaktiv læring til en daglig
rutine! Vis billeder på white board’et og gem skrevne
noter sammen med dine applikationer.

• Kombiner med Post-it® Meeting Charts,
så du både har noterne på papir samt
gemt elektronisk.

• Gem noter elektronisk i et væld af 
formater, inkl. PDF.

• Email og/eller print dine noter med det
samme.

• Giver alle mulighed for at forlade mødet
med de samme noter.

• Enkel USB tilslutning.

• Quick Access knap med adgang til interaktivt værktøjshjul.

• Gem noter elektronisk i et væld af formater, inkl. PDF.

• Tilføj egne billeder til galleri og gem dem sammen med noter.

• Playback function.

• Digital præsentationspen.

• Let at betjene – nem og ukompliceret software.

Digital Boards

Digital Easel
Digital Easel kombinerer det traditionelle white board
med en simpel teknologi, der lagrer noter, mens de
skrives. Perfekt til brug under brainstorming, møder
eller i undervisning.
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60 tommer billedstørrelse på kun 62 cm afstand til skærm.
Projektoren kan placeres tæt på skærmen og står ikke i vejen.
Indbygget DVD afspiller og imponerende lydsystem (med sub woofer).
Stilfuldt design.
Vertikal og horisontal digital keystone sikrer et perfekt billede, selv når projektoren
står skævt i forhold til lærredet.
Med USB tilslutning behøver du ikke tilslutte en computer for at fremvise din 
præsentation.
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Digital Media System 700 serie

Vikuiti™ Super Close Projection teknologien sikrer et skarpt billede på kort afstand.
3Ms nye Digital Media System 700 serie er en alt-i-en digital projektor.
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Digital Media System 800 serie

Vikuiti™ Super Close Projection teknologien sikrer et skarpt billede på kort afstand.
3Ms nye Digital Medie System 800 serie er en projektorarm, der installeres direkte på væggen over skærmen.

Teleskoparmen kan give billedstørrelser fra 50 til 85 tommer.
60 tommer billedstørrelse på kun 62 cm afstand til skærm.
Minimerer skygger på fremvisning, når der arbejdes ved skærmen.
Intet generende lys i øjnene når der præsenteres ved skærmen.
Integreret lydsystem.
Ideel til projektering på 3M Digital White Board eller direkte på egnet væg.
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Digitale projektorer

3M tilbyder et unikt udvalg af digitale projektorer.

Digitale projektorer til alle situationer.
Bærbar modeller, der altid er lige ved hånden.
Sofistikerede modeller med enestående kvalitet af enhver præsentation.
Projektorer med kraftig og klar fremvisning til konferencebrug.
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Digitale projektorer
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Overhead projektorer

3M overhead projektorer giver funktionelle præsentationsløsninger.

Høj ydeevne og enkle designs.
Sortimentet spænder over projektorer til brug såvel i undervisning som til præsentationer i
mindre virksomheder eller på farten.
Fælles for alle modellerne er 3Ms høje kvalitet.

3M har også transparenter til alle typer kopimaskiner, laser-
printere og ink-jet printere samt Flip-Frame™ transparent-
lommer.
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3M a/s
Fabriksparken 15
DK-2600 Glostrup
Danmark
Tel: 43 48 01 00
www.3m.com/dk

Uanset hvilke krav du stiller til din præsentation, 

kan du finde en løsning hos 3M. 

Få mere information 

om produkterne på 

www.3Mvisual.dk

Kontakt 3M kundeservice på tlf. 43480185 og få oplyst 

nærmeste forhandler
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