3M přichází s revolucí mobilních displejů
Miniaturní projekční technologie je nyní ihned k dispozici
Mezinárodní veletrh CES 2008
Praha, 8. ledna 2008 – Společnost 3M nyní poskytuje výrobcům spotřební elektroniky
revoluční inovaci v oblasti miniaturních projekčních technologií. Vědci společnosti 3M
vyvinuli průlomový ultrakompaktní LED projektor určený k zabudování prakticky do
jakéhokoli osobního elektronického zařízení. Mobilní projektor 3M velikostí přibližně
odpovídá bezdrátovému sluchátku a je tenký zhruba 1,2 cm. Poskytuje jasný obraz v rozlišení
VGA a je již k dispozici výrobcům spotřební elektroniky.
Vzhledem k expanzi digitálních médií, jež jsou přístupná mobilními zařízeními, potřebují
spotřebitelé pohodlí větších displejů. „Mobilní projektor 3M splňuje nároky na velikost,
účinnost, kvalitu obrazu a cenovou dostupnost pro spotřební prosazení této slibné nové
produktové kategorie,“ řekl Mike Kelly, výkonný viceprezident 3M Display and Graphics
Business. „3M tímto vývojem pokračuje ve své dlouhé historii globálního lídra na poli
vyspělých projekčních technologií. Skutečně skvělé je ale to, že tato technologie je k dispozici
právě teď.“
Technologie 3M zabudovaná v hostitelské platformě, například v mobilním telefonu, dokáže
promítat 40palcový i větší obraz beze skvrn a s vysokým faktorem vyplnění, jenž zaručuje
vynikající kvalitu obrazu. Projekční jádro používá vyspělý zobrazovač na principu tekutých
krystalů na křemíku (LCOS) v kombinaci s proprietární optickou technologií 3M.
3M spolupracuje s předními výrobci spotřební elektroniky, kteří chtějí uvést produkty s touto
technologií už počátkem letošního roku. Mobilní projekční technologie 3M je prezentována
v Zóně vyspělých zobrazovacích technologií, na stáncích 25727 a 25627, na veletrhu
Consumer Electronics Show (CES) v Las Vegas, který se koná 7. – 10. ledna 2008.
O společnosti 3M Česko/ 3M
Společnost 3M Česko byla založena v roce 1991. V současné době nabízí zhruba 4 tisíce
různých výrobků, například potřeby pro komerční grafiku, lepidla a brusiva do průmyslu,
výrobky pro architekturu, kancelářské potřeby, zabezpečení pro knihovny, zdravotnické a
zubařské pomůcky a materiály či pracovní ochranné pomůcky. Více informací na adrese:
http://www.3m.cz. Společnost 3M vznikla v roce 1901 ve Spojených státech jako Minnesota
Mining and Manufacturing Company. Zaměstnává přes 75 tisíc lidí ve více než 60 zemích
světa. Její výrobky se prodávají ve 200 zemích po celém světě, roční obrat činí 23 miliard
dolarů. Akcie 3M jsou jedním ze 30 titulů Dow Jones Industrial Average a součástí
Standard & Poor's 500 Index. 3M je podle aktuálního žebříčku časopisu BusinessWeek
sedmou nejinovativnější firmou na světě. Mezi značky 3M patří např. Scotch, Post-it,
Scotchgard, Thinsulate, Scotch-Brite, Filtrete, Command a Vikuiti.
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