TM

Vikuiti

displeje pro
zadní projekci

Vyhoďte konvence

z okna

S multimediálními digitálními displeji
VikuitiTM můžete vyhodit konvence
z okna.
Jakékoli okno nebo skleněnou příčku teď totiž
můžete proměnit v digitální multimediální projekční
obrazovku – stačí jen nalepit fólii Vikuiti

TM

projekci a nainstalovat 3M

TM

pro zadní
projektor.

Ideální pro dynamickou reklamu a reklamní sdělení.
Výloha vašeho obchodu, okno, nebo skleněná plocha polepená
touto fólií se může stát atraktivním komunikačním
prvkem na jakékoliv hlavní třídě nebo v obchodním centru.
Sdělení a zobrazovaný obsah lze snadno vzdáleně měnit díky softwaru 3M

TM

Digital

Signage. Displeje mohou mít prakticky jakýkoli tvar či rozměry.
K dispozici jsou také lehké a pevné Vikuiti

TM

obrazovky pro zadní projekci, které lze

instalovat na stojanech anebo zavěsit do prostoru.

Cenově dostupnější než plazmové monitory.
Jasnější a ostřejší než běžné obrazovky.
Dostupné ve všech tvarech a velikostech.
Digitální okenní displeje VikuitiTM.
Maximální vizuální efekt z každého úhlu.

S displeji
VikuitiTM pro
zadní projekci
oslovíte mnohem více lidí,
a to nejedním
způsobem...

Širší pozorovací úhel umožňuje

1

Různé tvary,

Vyšší kontrast, realističtější barvy,

2

oslovit více lidí

3

lepší zobrazení

Jedinečná

Technologie Vikuiti

konstrukce displejů

vyniká tam, kde

s technologií

ostatní selhávají

Vikuiti umožňuje

– zejména v ostrém

neobyčejně široký

denním světle.

pozorovací úhel.

možnost se odlišit

okenní

fólie
n

Široký pozorovací úhel

n

Vynikající kvalita obrazu i v prostředích
s vysokou intenzitou interiérového světla
nebo za světla denního

n

Věrná reprodukce barev ze všech úhlů

n

Možnost volby libovolného tvaru a velikosti

n

Snadno se instaluje

n

Lze aplikovat i na akrylátové panely
(plexisklo), díky čemuž lze vytvořit velice
snadno přenositelný displej

Kdy se výloha stává dynamickým multimediálním
a reklamním nástrojem?
V okamžiku, kdy na ni je aplikována fólie Vikuiti pro zadní projekci. Lze
ji použít ve standardních obdélníkových formátech 4:3 a 16:9, stejně tak
je ale možné z fólie vytvořit jiné nápadité tvary. Pro ještě větší účinek
lze fólii kombinovat s dalšími nalepovacími texty či grafikou.

Nahoře a vpravo:
S laskavým svolením zákazníka 3M, společností Imagic-Vision,
Madrid, Španělsko

lehké pevné

obrazovky
n

Lehké pevné akrylátové panely

n

Tenký, elegantní profil: pouze 5mm tloušťky

n

Formát obrazu 4:3 a 16:9

n

Velikost úhlopříčky od 1,5m (60“)
do 2,4m (95“)

n

Lze přizpůsobit jakémukoli tvaru

Široký pozorovací úhel
Displeje pro zadní projekci Vikuiti

n

Dostupné s příslušenstvím pro zvukovou
reprodukci i bez něho

n

Ideální pro zavěšení do prostoru nebo
pro samostatnou instalaci

TM

nabízejí

neuvěřitelnou čitelnost z širokého úhlu pohledu

Libovolné tvary
Obrazovky/panely pro zadní
projekci Vikuiti

TM

umožňují

vytvářet poutavé prezentace. Vysoký jas a jedinečná
technologie Vikuiti zajišťují
nepřetržitou výkonnost
i za ostrého denního světla.

S laskavým svolením zákazníka 3M, společností Imagic-Vision, Madrid, Španělsko

případové

studie
Lloyds TSB Bank, Velká Británie
Britská banka Lloyds TSB měnila svou vizuální identitu, k čemuž
se rozhodla využít i digitálních návěstí za účelem co nejvyššího
dopadu svých marketingových sdělení. Banka do výloh svých
poboček nechala nainstalovat fólie VikuitiTM o úhlopříčce 1,75 m,
které umožňují dynamickou a efektivní komunikaci směrem ke
kolemjdoucím. Marketingová sdělení lze snadno a rychle měnit díky
použití softwaru 3MTM Digital Signage – stačí jedno kliknutí a změní
se sdělení na všech pobočkách.

Letiště Madrid Barajas, Španělsko
Nový terminál 4 madridského mezinárodního letiště Barajas byl
osazen několika displeji VikuitiTM pro zadní projekci o úhlopříčce
2,5 metru a fóliemi, zobrazujícími reklamní sdělení.
VikuitiTM technologie zajišťují pozorovací úhel 180 stupňů
a vyznačují se realistickou reprodukcí barev i v takovémto jasném
prostředí. Tyto kvality maximalizují dopad reklamních sdělení.
S laskavým svolením zákazníka 3M, společností Imagic-Vision, Madrid, Španělsko

Golfový turnaj SAS Masters, Norsko
Norská technologická firma Gobex se rozhodla použít displeje
VikuitiTM ke svému internetovému systému GolfScore, používanému
golfovým klubem v Oslu při pořádání golfového turnaje žen SAS
Masters, jedné ze soutěží Ladies European Tour. Průběžné
výsledky se tak zobrazovaly během turnaje souběžně na internetu
a na třech displejích Vikuiti o úhlopříčce 1,5 metru, přičemž hlavní
informační tabule s Vikuiti displejem byla umístěna v klubovně.
Společnost Gobex hledala takové řešení, které umožní
zobrazovat výsledky v náročných světelných podmínkách.
Obsah zobrazovaného sdělení navíc musel být čitelný na delší
vzdálenosti a z co nejširšího úhlu. V tomto ohledu se displeje
Vikuiti ukázaly jako ideální. Pro potřeby této aplikace byla
obrazovka vybavena antireflexní vrstvou, což bylo naprosto
nezbytné pro dosažení kýženého výsledku.

Displeje Vikuiti™ pro zadní projekci: charakteristické aplikace
Velice efektivní technologie zadní projekce je jako stvořená pro:
n

Digitální dynamickou reklamu a signmaking v místech prodeje nebo v prostředích veřejných informací

n

Velké displeje – výstavy a firemní akce

n

Firemní prostory – recepce a konferenční místnosti

n

Dispečinky a provozní centra

n

Školení a vzdělávání

TM

Další produkty a technologie týkající se displejů vyvinuté společností 3M
Hledáte další způsoby jak zdokonalit svou image, prezentaci nebo podporu prodeje?

TM

3M

Dotyková řešení
3MTM Micro TouchTM

Digital Signage

Výkonný, dynamický a efektivní způsob,
jak oslovit publikum:
Solo Edition Software

TM

Network Edition Software

TM

Enterprise Solutions

3M

n

3M

n

Ovládejte své prezentace prostřednictvím:

TM

n

3M

n

www.3m.com/digitalsignage

www.3m.com/uk/touch

Vizuální systémy 3M

Grafika Scotchprint®

TM

Buďte kreativní a zaujměte své publikum

Pro optimální jas a kontrast:
n

www.3m.com/uk/meetings

Dotykových monitorů MicroTouch

Digitální projektory 3M

pomocí:

TM

TM

Window Graphics (na okna)

TM

Wall Graphics (na stěny)

TM

Floor Graphics (na podlahu)

n

3M

n

3M

n

3M

www.3m.com/uk/graphicsolutions
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