MPro120 – „vychytávka“ do kabelky
Praha, 26. října 2009. Nový kapesní projektor MPro120 od společnosti 3M otevírá nový
svět příležitostí pro všechny, kteří chtějí prezentovat a sdílet digitální obsah. Kdekoli a
kdykoli.
Chcete oslnit na firemní prezentaci nejen svými myšlenkami, ale i formou? Pak je pro vás
MPro to pravé. Dámská jízda a promítání fotografií z dovolené nebo svatby? Už jedině ve
velkém stylu. A romantické večery ve dvou nebo dětská párty s promítáním pohádek? Bez
MPro už to prostě nepůjde. A navíc – Mpro jednoduše sbalíte do každé kabelky nebo cestovní
kabely, takže se s digitálním obsahem můžete podělit skutečně kdykoliv, kdekoliv a
s kýmkoliv.
Nová generace kapesního datového projektoru MPro120 přináší zcela nové možnosti digitální
projekce: minimální rozměry, důraz na design, překvapivou svítivost, kompatibilitu a dlouhou
životnost baterie. Stejně jako správná žena navíc v sobě snoubí vysoký výkon a vzhled.
Vypadá skvěle. Kombinace na omak hebkého, vysoce lesklého povrchu s atraktivním
moderním designem činí z MPro120 nejen přístroj, ale také doplněk.
Postará se o sebe. Nedílnou součástí produktu je sklopná opěrka, která umožňuje promítaný
obraz zvednout. A trojnohý stativ přijde vhod tam, kde je hlavním požadavkem stabilita.
Je plně kompatibilní s VGA. MPro120 můžete snadno a rychle připojit k počítačům
a notebookům, stejně jako k videotelefonům, digitálním přehrávačům a fotoaparátům,
kamerám či herním konzolám.
Poskytuje překvapivý obraz. MPro120 promítá obrazy o velikosti 8 až 50 palců. Jeho
jádrem je zcela nová mikroprojektorová jednotka mmm200 LCOS, díky níž dosahuje
výjimečného jasu 12 lumenů, a to při plném rozlišení pro VGA (640 X 480) a poměru stran
4:3. Je také vybaven speciální funkcí, která umožňuje 25% zvýšení jasu za nepříznivého
osvětlení.
Dlouho vydrží. Díky prodloužené životnosti baterie je možné užít si až 4 hodiny souvislého
sledování bez nutnosti připojení do sítě.
Je ho slyšet. Díky jeho dvěma vestavěným 0,5W reproduktorům může být prezentace obrazů
doplněna zvukovým podkresem.
O MPro 120 pro sebe nebo jako vánoční dárek pro své blízké můžete již nyní soutěžit na
www.jseMPro.cz.
Mpro120. Spěcháte-li do obchodu…
Výrobek MPro120 je na českém trhu dostupný od 8. října 2009 za doporučenou konečnou
prodejní cenu 8 600 Kč včetně DPH.
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O společnosti 3M a 3M Česko
Společnost 3M Česko byla založena v roce 1991. V současné době na českém trhu nabízí
potřeby pro komerční grafiku, lepidla a brusiva do průmyslu, výrobky pro architekturu,
kancelářské potřeby, potřeby pro péči o domácnost, zabezpečení pro knihovny, zdravotnické a
dentální pomůcky a materiály či pracovní ochranné prostředky. 3M Česko se umístilo na
prvním místě v soutěži Nejlepší zaměstnavatel roku 2008. Společnost 3M se zasazuje o
bezpečnější, zelenější a zdravější Česko. Více informací najdete na adrese: http://www.3M.cz.
3M jako uznávaný lídr ve výzkumu a vývoji produkuje tisíce nápaditých produktů pro desítky
rozmanitých trhů. Zásadní předností společnosti 3M je schopnost uplatňovat více než 40
samostatných technologických platforem – často v kombinaci – při řešení širokého spektra
potřeb zákazníků. S tržbami přes 25 miliard dolarů 3M zaměstnává 75 000 lidí po celém světě
a je aktivní ve více než 60 zemích. Další informace najdete na adrese: www.3M.com.
Pro další tiskové informace kontaktujte:
Ivana Střílková
Mmd Corporate, Public Affairs & Public Relations Consultants
Tel.: (+420) 224 251 555
E-mail: ivana.strilkova@mmdcee.com
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