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• Przyciski szybkiego dostępu umieszczone na tablicy 
pozwalają użytkownikowi na kalibrację parametrów tablicy, 
dostęp do interaktywnego paska narzędzi, przewijanie w 
przód i w tył, dostęp do galerii oraz tworzenie nowej strony 
za jednym naciśnięciem przycisku. 

• Zaprojektowana w celu długotrwałego użytkowania z 
powierzchnią z porcelanowego szkliwa wspartą na stalowej 
konstrukcji. 

• Cyfrowy marker prezentacyjny to ergonomiczne i 
komfortowe naturalne narzędzie do pisania. 

• Elektronicznie konwertowane notatki pozwalają na 
zapisywanie w plikach i natychmiastowe przesyłanie. 

• Podłącz do komputera używając złącza USB w celu 
wyświetlania obrazu przez projektor multimedialny, obrazów 
z Internetu, zdjęć lub filmów z galerii i innych narzędzi 
naukowych. 

• Do wyświetlania obrazów polecane są projektory 
multimedialne 3MTM 

 

Model: DB656 DB578 
Przekątna ekranu: 65’’                

162.5 cm 
78’’                

195 cm 

Wymiary tablicy: 39” x 59.9”          
97.5 x 149.8 cm 

46.8” x 70.3”       
117 x 175.8 cm 

Wymiary obszaru 
aktywnego ekranu: 

39” x 52”            
97.5 x 130 cm 

46.8” x 62.4”       
117 x 156 cm 

Masa urządzenia: 24.3 kg 33.3 kg 

Powierzchnia ekranu: Szkliwo porcelanowe na stalowym 
szkielecie, niski połysk eliminujący odbłyski 

Pióro: Cyfrowe pióro prezentacyjne 

Oprogramowanie: Odwiedź witrynę www.3m.com/meetings w 
celu uzyskania nowszych wersji 
oprogramowania, ściągnięcia dodatków i 
informacji 

Zasilanie: 5 V DC (napięcie stałe), 100 mA, USB 

Certyfikaty: cULus, CE, NOM 

Gwarancja: 5 lat na powierzchnię i obudowę 
2 lata na części elektroniczne 

 Łatwo dostępne przyciski 
 Cyfrowy marker do prezentacji
 Interaktywny ekran 
 Funkcja odtwarzania z pamięci
 Tablica suchościeralna 

DB565 78-9236-6884-8 
Przekątna ekranu 65’’ 

DB578 78-9236-6883-0 
Przekątna ekranu 78’’ 

cyfrowa tablica 



 
Minimalne wymagania systemowe: 
• Komputer kompatybilny z Microsoft® Windows®, z procesorem 

Pentium®  100+  MHz 
• Oprogramowanie kompatybilne z Windows, 2000, 2003 i XP 

(użytkownicy innych platform mogą uczestniczyć w grupowych 
konferencjach przy wykorzystaniu apletów Java™ poprzez 
przeglądarkę internetową z włączoną obsługą Java™) 

• 10 MB dostępnej wolnej przestrzeni na dysku 
• Karta graficzna SVGA 65K lub inna porównywalna karta wysokiej 

jakości 
• Napęd CD-ROM lub podłączenie do Internetu w celu 

instalacji oprogramowania 
• Dostępny port szeregowy lub USB (potrzebna przejściówka 

USB/złącze szeregowe) 
• Projektor cyfrowy podłączony do komputera 
• Podłączenie internetowe dla zdalnych spotkań 

Akcesoria dołączone do tablicy cyfrowej: 
• (1) Płyta CD z oprogramowaniem 
• (1) Cyfrowe pióro prezentacyjne 
• (1) Bateria rozmiar AA (do pióra prezentacyjnego) 
• (1) Zestaw montażowy 

Akcesoria opcjonalne: 
• Dodatkowa podstawka (prawa): 78-6969-9753-1 
• Zestaw instalacyjny: 78-9998-3269-0 
• Cyfrowe pióro prezentacyjne: 78-6969-9777-0 
• Tkanina ścierająca 3M™: 70-0710-8945-5 

Funkcje oprogramowania: 
• Elektroniczna konwersja obrazów z ekranu w kolorze w celu ich zapisania, 

wydrukowania lub wysłania przez pocztę elektroniczną w różnych formatach 
(ESB, JPEG, TIFF, HTML, PDF, PDF wektorowy, BMP 256 kolorów, WBD), w 
aplikacji PowerPoint® (ppt i pps) oraz w metapliku (emf). 

• Zapisywanie zdefiniowanych przez użytkownika migawek różnych dokumentów 
i programów w celu dodania komentarzy lub stworzenia prezentacji. 

• Korzystanie z galerii obrazów i filmów, tworzenie tła lub wklejanie obrazów z 
innych programów do folderu podręcznego. 

• Interaktywny wyświetlacz – sterowanie funkcjami myszy komputerowej za 
pomocą cyfrowego pióra prezentacyjnego. 

• Nanoszenie poprawek i edycja tekstu oraz rysunków w czasie rzeczywistym za 
pomocą dostępu zdalnego. 

• Tworzenie lepszej wizualizacji skomplikowanych układów. 
• Kompatybilne z Microsoft® NetMeeting/LiveMeeting® 
• Funkcja odtwarzania z pamięci pozwala na przeglądanie wszystkich obrazów 

zapisanych wcześniej na tablicy, włącznie z obrazami już wymazanymi. 
• Import plików z większości programów biznesowych oraz nanoszenie 

poprawek i zapisywanie zmian. (PPT, BMP, GIF, JPEG, ICO, EMF, WMF, 
Microsoft®, Excel®, galeria klipów), Microsoft® Word® (doc oraz rtf). 

 

 

Interaktywny 
pasek narzędzi: 
Interaktywne koło 
umożliwia dostęp do 
funkcji zapisywania, 
podświetlania oraz 
posiada cechy myszy 
pozwalające na łatwe 
wskazanie i klikanie. 
Nie ma potrzeby 
podchodzenia do 
komputera. 

Strona w tył

Strona w 
przód 

Galeria obrazów:
Galeria składająca 
się z ponad 2700 
obrazów do 
wykorzystania jako 
pomoc przy 
wizualizacji 
problemów w celu 
ułatwienia procesu 
uczenia

Kalibracja 

Nowa strona 

 Innowacje

Ważne informacje 
Wszelkie stwierdzenia, techniczne informacje oraz zalecenia w stosunku do produktów 3M
są oparte na rzetelnych podstawach, lecz ich dokładność i kompletność nie jes
gwarantowana. Przed rozpoczęciem użytkowania tego produktu należy określić, czy
będzie on odpowiedni do Twoich wymagań. Należy wziąć pod uwagę wszelkie ryzyko 
odpowiedzialność powiązaną z planowanym użytkowaniem urządzenia. Klient ponos
całkowitą odpowiedzialność za użytkowanie urządzenia. Wszelkie stwierdzenia powiązane
z produktem, które nie są zawarte w aktualnych publikacjach 3M, lub wszelkie inne
sprzeczne stwierdzenia ustanowione podczas zakupu produktu nie będą miały żadne
mocy prawnej, o ile nie zostały wcześniej uzgodnione pisemnie przez autoryzowanego
pracownika 3M. 

Gwarancja; Ograniczona obsługa; Ograniczona odpowiedzialność 
Powierzchnia i elementy konstrukcyjne tablicy cyfrowej 3M będą wolne od wszelkich wad
materiałowych i produkcyjnych przez okres 5 lat licząc od daty zakupu. Oprogramowanie i
komponenty elektroniczne tablicy cyfrowej 3M będą wolne od wszelkich wad
materiałowych i produkcyjnych przez okres 2 lat licząc od daty zakupu. 3M NIE UDZIELA
ŻADNYCH DODATKOWYCH GWARANCJI WŁĄCZAJĄC W TO, ALE NIE
OGRANICZAJĄC SIĘ DO NICH, GWARANCJĘ DOROZUMIANĄ SPRZEDAWCY LUB
UŻYTECZNOŚCI DO KONKRETNEJ APLIKACJI. Jeżeli urządzenie ulegnie uszkodzeniu
w ciągu wymienionego wcześniej okresu czasu, 3M zobowiązuje się do wymiany lub
naprawy uszkodzonej części, lub do zwrócenia kosztów zakupu produktu. Z wyjątkiem
sytuacji zabronionych prawnie, firma 3M nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty lub
uszkodzenia wynikłe z użytkowania urządzenia, bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe,
specjalne lub celowe niezależnie od zastosowania prawnej definicji. 

3M jest znakiem handlowym firmy 3M Company. Wszystkie pozostałe
przywołane znaki handlowe są znakami serwisowymi, handlowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm. 

3M Poland Sp. z o.o. 
Al. Katowicka 117, Kajetany 
05-830 Nadarzyn 
Tel.: +48 22 739 60 00 
GSM +48 608 653 275 
Fax: +48 22 739 60 01 
www.mmm.pl/projektory

Cemo-Service Arkadiusz Darka 
ul. Bema 57 A, 01-244 Warszawa 
Tel.: +48 22 631 62 99 
GSM +48 602 218 855 
Fax: +48 22 632 45 35 
e-mail: serwis@cemo.com.pl 
www.cemo.com.pl 
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