Projekce kdekoli

potřebujete

3M™ Kapesní projektor MP180.
Žádné kabely. Žádné zapojování. Jen naprostá svoboda při prezentaci na cestách.
Představujeme vám nový, naprosto samostatný obchodní nástroj značky 3M. Jednoduše si stáhněte
soubory z vašeho počítače, mobilního telefonu, iPodu, iPhonu nebo PDA a okamžitě je můžete sdílet –
na cestách.
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Jas: Jas 32 lumenů produkuje velký obraz o velikosti 80“.
Napájení: Výdrž baterie celé 2 hodiny činí MP180 nejlepším kapesním projektorem.
Multimédia: Stáhněte si obsah z vašich oblíbených digitálních multimediálních zdrojů. PC, DVD
přehrávačů, produktů Apple®, digitálních fotoaparátů a mobilních telefonů.
Pohodlí: Přeneste své soubory pomocí Bluetooth® připojení nebo prostřednictvím běžných kabelů
a spusťte projekci!
Prohlížení webu: Přistupujte k webovým stránkám a promítejte streamovaný obsah prostřednictvím
MP180.
Ovládání: 2,4“ dotyková LED obrazovka umožňuje přímou navigaci.
Zvuk: Přístroj je plně vybaven integrovanými reproduktory o výkonu 2 x 0,75W. Alternativně můžete
připojit externí reproduktory.
Soubory: Vestavěné aplikace pro projekci prostřednictvím populárních obchodních softwarových
aplikací včetně Adobe® PDF, Microsoft Word®, PowerPoint® a Excel®.
Paměť: 4 GB vnitřní paměť a slot pro kartu MicroSD pro rozšíření paměti.
Dálkové ovládání: Provádějte prezentaci odkudkoli z místnosti pomocí dálkového ovladače MP180
(jedná se o příplatkový doplněk).
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Vyjměte přístroj z [pouzdra]
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Stáhněte soubory z [mobilního telefonu]
[notebooku]
[MP4]
Buď pomocí Bluetooth®
nebo připojovacího kabelu.
Jsou podporovány rovněž
SD karty
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Model MP180 disponuje 2,4“ dotykovou LCD obrazovkou se snadnou
navigací pro rychlé a snadné nastavení a volbu funkcí/souborů.
Projektor je dodáván s nastavitelným stojanem

Spusťte projekci [prezentace/video/obrázky se zvukem]
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3M™ Kapesní projektor MP180 technický přehled
3M Kapesní projektor MP180 je zařízení využívající LED technologii, které nabízí plné
rozlišení SVGA a možnost připojení k široké škále video zařízení. Díky rozšiřujícímu
slotu pro karty MicroSD a 4 GB vnitřní paměti si můžete stáhnout soubory z počítače,
mobilního telefonu, iPodu, iPhonu nebo PDA a být okamžitě připraveni k jejich sdílení.

Technické údaje

Hlavní přednosti

Výhody pro uživatele

338 g

Vnitřní paměť

Vnitřní paměť 4 GB s rozšiřujícím slotem pro karty MicroSD pro
prezentace bez použití kabelů

Speciﬁkace

Ovládací prvky na 2,4“ dotykové Web Browser (Webový prohlížeč), Movies (Filmy), Audio
LCD obrazovce se snadnou
(Zvuk), Pictures (Obrázky), Documents (Dokumenty), Favourites
navigací
(Oblíbené), Bluetooth®, Settings (Nastavení)
LED osvětlení

Okamžité zapnutí/vypnutí, není nutno vyměňovat „lampu“
Energeticky úsporný (odhadovaná životnost > 20 000 h)

Rozměry a hmotnost
150×65×33 mm (D×Š×V)

Přirozené rozlišení

800 × 600 SVGA

Podporovaná rozlišení 640 × 480 VGA
800 × 600 SVGA
1024 × 768 XGA
1280 × 768 WXGA

2 hodiny

Podporované video
formáty

NTSC

Výdrž baterie
Ultra kompaktní design

Tenký, ultra přenosný

Poměr stran

4:3

Plné rozlišení SVGA

Ostrý a čistý obraz pro obchodní prezentace ve formátu (4:3)

Úhlopříčka 10“

Vstup Video

Plná konektivita se zařízeními s výstupem Video/TV,
USB připojení a volitelný speciální Apple® video kabel

Minimální velikost
obrazu

Konektivita pro notebooky a netbooky

Maximální velikost
obrazu

Úhlopříčka 80“

Vstup VGA
Vestavěné reproduktory

Přidávají k videu zvuk

Kompatibilita

Stojan součástí balení

Minimální počet periferních zařízení pro maximální mobilitu

Široký rozsah velikostí
promítaného obrazu

Úhlopříčka 10“-80“ s proměnlivým zaostřením pro všechny
velikosti v tomto rozsahu.

Podpora následujících populárních souborových
formátů: DOC, PPT, XLS, TXT, PDF, BMP, JPG, MP4,
MP3, PAL, NTSC, H264, AMR, AAC

Konektivita

Možnost připojení k oblíbeným digitálním
multimediálním zdrojům.
Sdílení souborů, fotograﬁí a ﬁlmů z: MP4 přehrávačů,
osobních počítačů, DVD přehrávačů, digitálních
fotoaparátů a smartphonů Wi-Fi™ s prohlížením webu
Bluetooth® (přenos souborů)

Ovládací prvky
na dotykové LCD
obrazovce

Web Browser (Webový prohlížeč), Movies (Filmy), Audio
(Zvuk), Pictures (Obrázky), Documents (Dokumenty),
Favourites (Oblíbené), Bluetooth®, Settings (Nastavení)

Řízené osvětlení pro zlepšení jasu obrazu
3M patentovaná technologie
řízení osvětlení

Produkuje vysoce kvalitní obraz a vyznačuje se špičkovou
optickou a energetickou účinností

Obsah balení

Volitelné příslušenství

Projektor
Univerzální nabíječka baterií/Síťové
adaptéry
Kompozitní video kabel
Počítačový VGA kabel
USB kabel
Baterie
3 × RCA F>F adaptéry
Stojan
Měkký transportní obal
Průvodce bezpečným používáním
výrobku

Komponentní video kabel
78-6972-0032-3

PAL

Vstup

VGA-AV

Podporované vstupy

VGA, kompozitní video, USB
Mini, Micro SD karta, komponentní video, audio
Konektor Apple® iPod/iPhone
(Je vyžadován kabel příslušenství)

Paměť

4 GB vnitřní

Výstup

3,5 mm stereo audio

Reproduktory

2 × 0,75 W

Jas

32 lumenů

Zdroj světla

LED

Nabíječka baterií/Síťový adaptér
78-6972-0033-1

Životnost LED

20 000 hodin

Životnost baterie

2 hodiny při plném jasu

Kompozitní video kabel
78-6972-0031-5

Typ baterie

Dobíjecí lithium-iontová polymerová

Nabíječka do auta
78-6972-0029-9
Adaptérový kabel pro Apple® (iPhone, iPod, iPad)
78-6972-0034-9

Náhradní příslušenství
Baterie
78-6972-0026-5

VGA kabel
78-6972-0030-7
Omezení odpovědnosti
Před zakoupením si musíte v uživatelské příručce/speciﬁkacích
vašeho zařízení ověřit kompatibilitu s výstupem VGA nebo Video/TV.

Uživatelské ovládací Zapnutí/Vypnutí
prvky
Uživatelské nastavení Zaostření
Vyklápěcí stojan

Nastavení výšky obrazu

Objímka pro stojan

6,35 mm (standardní formát fotoaparátu)

Uživatelská záruka

2 roky záruka:
Náhrada novou nebo modernizovanou jednotkou

Microsoft Word®, PowerPoint® a Excel® jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Wi-Fi™ je ochranná známka Wi-Fi Alliance. Bluetooth® je registrovaná
ochranná známka Bluetooth SIG. Apple, iPad, iPhone, iPod a iTouch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Všechny další ochranné známky jsou
majetkem příslušných vlastníků.

Další informace najdete na webu www.3m.cz/MPro nebo nás můžete kontaktovat na telefonu
261 380 111 a my vám pomůžeme najít dodavatele
3M je obchodní značka společnosti 3M.
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3M Česko spol. s. r. o.
Divize komerční graﬁky a projekčních systémů
V Parku 2343/24
148 00 Praha 4
Tel.: 261 380 111
Fax: 261 380 110
www.3M.cz
3M and VHB jsou ochranné známky společnosti 3M.
3MCesko@mmm.com
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