
3M™ Tablica cyfrowa DB 565  I  DB 578 

Dla szkoleniowców i profesjonalistów,
którzy zawsze muszą wywierać
właściwe wrażenie, Tablica cyfrowa
3M™ jest narzędziem, które pozwoli na
przekazywanie informacji w sposób
zachęcający, zrozumiały i łatwy do
zapamiętania, 

Przyciski szybkiego startu 
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. 

DB565 78-9236-6910-1 
 
 
DB578 78-9236-6911-9 

Funkcje urządzenia
• Przekątna ekranu 65’’ lub 78’’. 
• Zaprojektowana do długotrwałej pracy, minimalne

odblaski dzięki porcelanowej warstwie naniesionej
na stalową obudowę. 

• Może być wykorzystana jako powierzchnia do
pisania markerami ścieralnymi na sucho. 

• Cyfrowy marker prezentacyjny jest ergonomiczny i
naturalny w obsłudze jak każde inne narzędzie do
pisania. 

• Zapisuje komentarze w formie elektronicznej i
rozsyła je niezwłocznie do odbiorców. 

• Możliwość podłączenia do komputera poprzez port
USB. 

• Możliwość dostępu do Internetu oraz innych
aplikacji bezpośrednio z poziomu tablicy,
możliwość nawigacji po ekranie komputera za
pomocą markera prezentacyjnego, który spełnia
funkcje myszy. 

• Może współpracować z Cyfrowym systemem
multimedialnym 3M, projektorem multimedialnym
3M lub z dowolnym projektorem cyfrowym innego
producenta jako ekran projekcyjny. 

• Masa: 20,2 kg (ekran 65’’) oraz 26,1 kg (ekran 78’’).
• Kompatybilna z PC oraz Macintosh®. 

www.3m.pl/projektory 
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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 
przód/w tył 

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

Kalibracja 

Nowa strona 



Minimalne wymagania systemowe 
• Komputer kompatybilny z Microsoft® 

Windows®, z procesorem Pentium II® 400 
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 USB 
• Projektor cyfrowy podłączony do 

komputera 
• Połączenie z Internetem w celu 

wykorzystania funkcji spotkań 
współdzielonych. 

 
Tablica cyfrowa prezentowana wraz z Cyfrowym systemem 
multimedialnym 3M serii 800 

 

 Przekątna 
ekranu 

Wymiary 
tablicy 

Wymiary 
obszaru 

aktywnego 
Masa Gwarancja 

Tablica cyfrowa, DB565 
Przekątna ekranu 65’’ 
Numer zamówieniowy: 
78-9236-6910-1 
 

65’’ 
165,1 cm 

103 x 
156 cm 

98,8 x 
132,7 cm 21 kg 

Tablica cyfrowa, DB578 
Przekątna ekranu 78’’ 
Numer zamówieniowy: 
78-9236-6911-9 
 

78’’ 
198,1 cm 

122,8 x 
182,4 cm 

118,7 x 159 
cm 26 kg 

2 lata  

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), w aplikacji PowerPoint® (ppt i pps) oraz w 
metapliku (emf). 

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

• Galeria klipów dostarcza obrazów i filmów pomagających urozmaicić 
prezentacje i wykłady. 

• Interaktywny wyświetlacz – sterowanie komputerem za pomocą 
cyfrowego markera prezentacyjnego, który działa jak mysz 
komputerowa. 

• 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).  

• Współdzielenie spotkań pozwala koordynatorowi spotkania na 
udostępnianie pliku z historią spotkania w Internecie/intranecie: 
Urządzenie kompatybilne z Microsoft® NetMeeting/LiveMeeting® 

• Uczestnicy zdalni mogą obserwować notatki w trakcie ich nanoszenia 
lub zdalnie dodawać komentarze i podświetlać istotne elementy. 

 

 
 

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

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
 
Cemo-Service Arkadiusz Darka  
ul. Bema 57 A, 01-244 Warszawa 
Tel.: +48 22 631 62 99  
GSM 0-602 218 855  
Fax: +48 22 632 45 35  
e-mail: serwis@cemo.com.pl 
www.cemo.com.pl 

Gwarancja: 
Gwarancja na  elektroniczne tablice cyfrowe 3M  wynosi 2 lata licząc od
daty zakupu.  

Jeżeli urządzenie ulegnie uszkodzeniu w ciągu wymienionego 
wcześniej okresu czasu, 3M zobowiązuje się do wymiany lub naprawy 
uszkodzonej części. 

3M jest znakiem handlowym firmy 3M 

Akcesoria dołączone do zestawu 
• Oprogramowanie na płycie CD 
• Cyfrowy marker prezentacyjny z baterią rozmiaru AA 
• Zestaw montażowy 

Akcesoria opcjonalne 
• Zapasowy marker prezentacyjny 78-6969-9777-0 

Czubek markera 
spełnia funkcję 
lewego przycisku 
myszy 

Działa jak prawy 
przycisk myszy 

Przycisk menu umożliwiający
dostęp do paska narzędzi

interaktywnych


