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3M představilo nové multidotykové obrazovky a dotykové pero
s výsuvnou rukojetí
Praha, 19. 1. 2012 - Společnost 3M představilo na veletrhu CES dva nové multidotykové monitory o
rozměrech uhlopříček 18,5 a 21,5 palce. Jejich hlavními přednostmi jsou vysoká rychlost odezvy,
schopnost rozpoznat 20 dotyků současně a plochý design. Souběžně také uvádí dotykové pero
s výsuvnou rukojetí a víčkem připojitelným do sluchátkového výstupu, které se tak neztratí.
Nové multidotykové monitory 3M
Nové modely mají názvy M1866PW (18,5 palce) a M2167PW (21,5 palce). 3M jimi reaguje na rostoucí
oblibu chytrých telefonů a tabletů s uhlazeným a industriálním designem. Dotykové aplikace dokáží
s pomocí nových displejů nabídnout dosud nepoznané možnosti díky kombinaci vysokého výkonu
rozpoznání 20 dotyků současně a době odezvy 6 milisekund. Dalšími přednostmi jsou vysoké
rozlišení, LED podsvícení, široké pozorovací úhly a elegantní design.
„Tyto profesionální multidotykové obrazovky nabízí vysoký výkon pro opravdu přitažlivé dotykové
rozhraní,“ říká Diego Romeu, business operations manager z divize 3M Touch Systems. „Kombinace
velmi rychlého multidotykového rozhraní s pokročilým designem a prémiovými vlastnostmi displeje
předurčují tyto monitory pro použití v mnoha odvětvích, jako je maloobchod, zábavní průmysl nebo
pohostinství,“ dodává Romeu.
Monitory využívají kapacitní technologii rozpoznání dotyku (projected capacitive technology – PCT).
Schopnost rozpoznat 20 dotyků současně je užitečná v tom, že dokáže rozpoznat a ignorovat zápěstí
nebo opřené ruce uživatele. Tím se zabrání nechtěnému chování aplikace. Monitory disponují rovněž
technologií patentovanou 3M, která zaručuje vysokou hladkost povrchu. Uživatel tak může snadněji
provádět rukou dotyková gesta a přesněji kreslit.
Design nových monitorů od 3M je stylově plochý. Kromě vzhledu to má výhodu pro doteky na
okrajích a v rozích, které jsou u monitorů s tradičním rámečkem prakticky nemožné. Vzhledově jsou
monitory atraktivním doplňkem při profesionálním použití nebo v prodejnách. Možnost polohovat
monitor v rozsahu 90 stupňů zaručuje dostatečnou flexibilitu i aplikacím určeným pro více uživatelů
současně. Displeje jsou kompatibilní s Windows 7, pro systémy Windows XP, Linux a Mac jsou
k dispozici ovladače.
Monitory se zařazují po bok ostatních dotykových modelů, které mají 32 a 22 palců (C3266PW,
M2256PW).
Dotykové pero, které padne do každé ruky
Další novinkou dotykové divize 3M je 3M Smart Pen řady 300. Dotykové pero je určeno speciálně pro
použití s oblíbenou elektronikou, která využívá kapacitní displeje, jako jsou produkty firmy Apple a
další výrobci.
Dotykové pero lze snadno připevnit k zařízení a díky vysunovacímu mechanismu padne do každé
ruky. Ergonomický a stylový vzhled a kompatibilita s mnoha populárními mobilními zařízeními z něj
dělají cenný doplněk pro aktivní uživatele.
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3M Smart Pen řady 300 se vyrábí v černé a šedé barvě. Výsuvná rukojeť usnadňuje používání a spolu
s ergonomickým designem umožňuje přirozené a pohodlné držení v malé i velké ruce. Odnímatelné
víčko lze připojit do sluchátkového výstupu. Pro ovládání perem stačí pouze lehký dotyk.
Protipřilnavé vlastnosti zaručují lehký a přesnější pohyb bez upatlané obrazovky.
„3M Smart Pen je jedno z nejpřesnějších a velmi kvalitních per pro kapacitní displeje na trhu a jsme
velmi zvědaví, jaké další způsoby ovládání dotykových zařízení uživatelům přinese,“ říká Chris
Tsourides, global sales manager z 3M Touch Systems.
3M Touch Systems vyrábí inovativní technologie pro dotykové displeje pod značkami 3M a
MicroTouch. Oblíbené jedno a vícedotykové aplikace zahrnují použití v casinech, pohostinství,
průmyslu, interaktivní reklamě, zdravotnictví a maloobchodě.
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O společnosti 3M
Společnost 3M je vysoce inovativní výrobní společností působící v řadě oblastí. V jejím portfoliu je
přes padesát tisíc výrobků, které nacházejí využití nejenom v průmyslu, zdravotnictví, reklamě nebo
telekomunikacích, ale i v kancelářích, školách a domácnostech. 3M nabízí i řešení pro bezpečnost
v dopravě a na pracovištích či pro zabezpečení a ochranu majetku a osob. 3M je známa jako
globální inovativní firma, která vkládá velké množství finančních prostředků do výzkumu a vývoje.
Vědci ze 3M vynalezli nejenom oblíbené Post-it papírky či brusný papír odolný vodě, ale třeba i první
kapesní projektor na světě. Ačkoli je využití jednotlivých produktů zcela odlišné, všechny spojuje
jedna vlastnost: ve svém odvětví vždy představují inovativní produkt, který kromě důmyslnosti dbá i
na ekologii, bezpečnost a zdraví lidí. Celosvětově 3M zaměstnává na 80 000 lidí, z toho přes 7 000
výzkumníků.
O 3M Česko
Na počátku historie 3M Česko, v roce 1991, byla objednávka disket za desítky tisíc korun, 4
zaměstnanci, vila na pražských Vinohradech. Dnes je české zastoupení 3M společností s obratem
přesahujícím jednu miliardu korun, se stovkou zaměstnanců, sídlící v nejmodernějším office
komplexu The Park na pražském Chodově. Patří mezi Českých 100 nejlepších firem podle žebříčku
společnosti Comenius a v soutěži AON Hewitt Best Employers se každoročně umisťuje na prvních
místech. 3M se aktivně angažuje také v oblasti společenské odpovědnosti a podporuje mimo jiné
projekt Zdravotní klaun, Kamarádka knihovna a ve spolupráci s Nadací Partnerství zvyšuje
bezpečnost českých silnic. Dlouhodobou snahou firmy 3M Česko je prostřednictvím svých aktivit,
řešení a výrobků, které jsou po dvaceti letech již nedílnou součástí života lidí v Čechách, učinit život v
České republice zelenější, zdravější, bezpečnější a důmyslnější.
3M divize
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 Zdravotnictví
 Průmysl a výroba
 Bezpečnost, zabezpečení a ochrana
 Projekce, grafika a dopravní značení
 Elektro a telekomunikace
 Kancelář a domácnost
3M v číslech
 Celosvětový prodej: 27 miliard USD
 Mezinárodní prodeje (mimo USA): 17,5 miliardy USD (65 % celkového objemu prodeje)
 Výrobky 3M se prodávají ve 200 zemích světa
 Více než 80 000 zaměstnanců celosvětově – tým 7 350 výzkumníků, z toho 3 700 v USA
 145 výrobních závodů po celém světě
 169 míst s obchodním zastoupením po celém světě
3M Česko spol. s r.o.
V Parku 2343/24
148 00, Praha 4
www.3M.cz
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