TISKOVÁ ZPRÁVA

3M představilo dva nové mobilní projektory a plochý HDMI kabel
Praha, 19. 1. 2012 - Nové modely mobilních projektorů se vyznačují širokoúhlým rozlišením a
svítivostí v trojmístných hodnotách. Další novinka – plochý HDMI kabel umožňuje použití v místech
s nedostatkem prostoru. To vše 3M představilo na veletrhu CES.
Nové mobilní projektory 3M
Mobilní projektor MP220 disponuje svítivostí 50 lumenů, rozlišením WSVGA a výdrží 2 hodiny na
baterie. Vnitřní 2GB paměť a slot pro karty MicroSD nabízejí snadné nahrávání a ukládání souborů
přímo v projektoru. Tím může v některých případech odpadnout nutnost brát s sebou notebook nebo
další jiné zařízení.
Pro zákazníky náročnější na výkon je určen model MP410. Je napájen ze zásuvky a dokáže zobrazit
obraz o maximální uhlopříčce 80 palců. Disponuje svítivostí 300 lumenů, přitom má rozměry 10 x 10 x
2,5cm a váhu 400 g. Vnitřní paměť má velikost 1 GB, v případě potřeby dalšího místa poslouží slot na
MicroSD kartu. S těmito vlastnostmi lze spouštět prezentace přímo z projektoru, což ocení zejména
lidé kladoucí velký důraz na mobilitu. Stejně jako všechny ostatní mobilní projektory od 3M, i MP410
disponuje životností lampy 20 tisíc hodin.
„Oba nové modely mobilních projektorů 3M dokazují, že hodláme přinášet řešení pro potřeby
mobilních profesionálů, kteří mohou spouštět prezentace z mobilních zařízení, jakou jsou telefony a
tablety,“ říká Mark Colin, viceprezident a generální ředitel divize 3M Mobile Interactive Solutions.
Projektory MP220 a MP410 budou na trhu dostupné na jaře roku 2012.
HDMI kabel do náročných podmínek
3M představilo také plochý HDMI kabel. Vychází z technologie Twin Axial, která se používá v kabelech
pro podnikové servery a superpočítače a dokáže dosáhnout rychlostí až 25 gigabitů za vteřinu. Plochý
design kabelu umožňuje použití v místech s nedostatkem prostoru, například při umístění televize na
zdi. Kabel je vyroben tak, aby byl dobře ohebný a zvládl kopírovat ostré hrany bez vlivu na výkon. Ke
kabelu jsou rovněž přiloženy samolepicí spony Command pro lepší přehled v kabelech. Drží pevně,
ale lze je odejmout bez poškození zdi. Ke každému kabelu jsou rovněž přiloženy různě barevné
kroužky pro snadné rozpoznání, kam je který kabel připojen.
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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
 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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