
Technologia optyczna stworzona 
do ochrony ekranów przed 
zarysowaniami, odblaskami i 
ciekawskim wzrokiem hakerów.

Produkty 3M do ochrony prywatności danych

Wiedza i technologia 
technologiczna zastosowana 
aby zasłonić oczy hakerom 
wzrokowym.
Zabezpiecz ekrany wszystkich swoich urządzeń 
– i wyświetlanych na nich informacji – za pomocą 
filtrów prywatyzujących i folii ochronnych 3M™.

 Ŕ Filtry prywatyzujące 3M™ sprawiają, że oglądany 
z boku obraz (począwszy od kąta 30º) stopniowo 
blaknie, przechodząc w czarny ekran

 Ŕ Skuteczna ochrona poprzez zaciemnienie ekranu 
i uniemożliwienie podglądania jego zawartości 
z boku (poza 60-stopniowym kątem widzenia)

Uzyskaj więcej informacji na stronie www.3M.pl/filtryprywatyzujace
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Ekrany i monitory są 
wszędzie. Tak samo,  
jak hakerzy wzrokowi.
Co jest szczególnie narażone na ryzyko?
Przejdź przez swoje biuro. Każdy ekran, który zobaczysz, widoczny 
będzie również dla hakera wzrokowego. Wyposażenie monitorów 
i ekranów urządzeń w wiodące w branży produkty do ochrony 
prywatności 3M™ to prosty sposób na zabezpieczenie poufnych danych 
i informacji wymagających szczególnej ochrony przed niepowołanymi 
obserwatorami – zarówno w biurze, jak i poza nim.

Eksperci do spraw 
ochrony i prywatności 
danych.
(dosłownie) staną za Tobą murem.
W firmie 3M opracowaliśmy zaawansowaną technologię optyczną 
zapewniającą prywatność wizualną i ochronę ekranów, której ufa cały 
świat. To łatwa w zastosowaniu pierwsza linia obrony przeciwko hakerom 
wzrokowym, fizycznym uszkodzeniom i odbiciom światła. Niezależnie od 
tego, jakich urządzeń używasz, z pewnością mamy dla Ciebie właściwy 
produkt do ochrony ekranu i zabezpieczenia prywatności wyświetlonych 
na nim informacji.

Monitory
 Ŕ Ramkowe filtry prywatyzujące 3M™ 
 Ŕ Złote filtry prywatyzujące 3M™

 Ŕ Filtry prywatyzujące High Clarity 3M™

 Ŕ Czarne filtry prywatyzujące 3M™

 Ŕ Filtry antyrefleksyjne 3M™

Laptopy
 Ŕ Złote filtry prywatyzujące 3M™

 Ŕ Złociste filtry prywatyzujące 3M™

 Ŕ Filtry prywatyzujące High Clarity 3M™

 Ŕ Czarne filtry prywatyzujące 3M™

 Ŕ Czarne filtry prywatyzujące 3M™  
do laptopów z ekranem dotykowym

 Ŕ Filtry antyrefleksyjne 3M™

Tablety
 Ŕ Czarne filtry prywatyzujące 3M™

 Ŕ Filtry antyrefleksyjne 3M™

Smartfony
 Ŕ Prywatyzujące folie ochronne 3M™

 Ŕ Folie ochronne 3M™ Ultra Clear

Strefa ochrony prywatności
Dlaczego ochrona 
prywatności jest tak 
ważna:

Eksperyment dotyczący 
kradzieży wzrokowej 
danych wykazał:
kradzież wzrokowa to fakt.

91%
spośród ataków  
dot. hakerstwa  
wzrokowego  
zakończyło się powodzeniem.4

3 spośród 4
ankietowani pracownicy mobilni 
powiedzieli, że są nieco lub bardzo 
zaniepokojeni hakerstwem wzrokowym 
wizualnym,1

jednak,

ponad połowa
mobilnych pracowników 
przyznała, że nie podjęli 
oni żadnych działań w 
celu ochrony informacji w 
miejscach publicznych.2

70%
ankietowanych
przynajmniej przez 
jakiś czas pracuje poza 
biurem.3

ekrany komputerowe 
pracowników są narażone 
na hakerstwo wzrokowe.

52%
spośród informacji  
uważanych za  
wrażliwe  
uchwycono z ekranów.5

52%

Eksperci do spraw  
ochrony danych.
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Zasłoń oczy hakerom wzrokowym.
Ty z przodu widzisz wyraźny obraz wysokiej jakości, a stojący w pobliżu wścibscy obserwatorzy widzą jedynie 
czarny lub złoty ekran. Dzięki światowej klasy zaawansowanej technologii mikrożaluzji filtr zaciemnia ekran, 
uniemożliwiając podglądanie jego zawartości z boku. Z tego względu klienci na całym świecie ufają produktom 
prywatyzującym marki 3M, używając ich do ochrony prywatnych danych i to właśnie sprawia, że 3M jest 
liderem w dziedzinie rozwiązań ochrony prywatności wizualnej.

Ramkowe filtry prywatyzujące 3M™

 Ŕ Antyodblaskowa powierzchnia zapewnia wysoką jakość i kontrast obrazu
 Ŕ Dwa łatwe sposoby mocowania: Paski samoprzylepne Command® lub zaczepy z hakiem
 Ŕ W razie potrzeby łatwo się zdejmują w celu pokazania zawartości obrazu i czyszczenia
 Ŕ Wspaniałe rozwiązanie do monitorów o wysokiej rozdzielczości
 Ŕ Ograniczają emisję światła niebieskiego z ekranu o 35%

Prywatyzujące folie ochronne 3M™

 Ŕ Prywatność w orientacji pionowej; zmień orientację na poziomą, aby odsłonić ekran
 Ŕ Cienkie i reagują na dotyk
 Ŕ Niewiarygodna wyrazistość obrazu i błyszczące wykończenie
 Ŕ Na co dzień pomaga zabezpieczyć przed kurzem i zarysowaniami

Filtry prywatyzujące 3M™

Praktycznie niewidoczna ochrona dla 
smartfonów.
Dzięki folii ochronnej, zapewniającej długotrwałą ochronę przed zarysowaniami i o 
brzegach, które dzięki innowacyjnej technologii pozostają czyste, Twoje urządzenie 
dłużej będzie wyglądać jak nowe. Przy tak wysokiej przejrzystości optycznej folii niemal 
całkowicie zapomnisz, że Twój ekran jest czymś pokryty.

Folie ochronne 3M™ Ultra Clear
 Ŕ Niewiarygodna wyrazistość i wysoka rozdzielczość obrazu
 Ŕ Trwała ochrona przed kurzem i zarysowaniami
 Ŕ Antyrefleksyjna technologia zwiększa kontrast obrazu
 Ŕ Gładka powierzchnia reagująca na dotyk
 Ŕ Szybka aplikacja i usuwanie bez śladów

Folie ochronne 3M™ Ultra Clear

Filtry antyrefleksyjne 3M™

Filtry antyrefleksyjne 3M™

 Ŕ Rozprasza światło i pomaga zredukować odblaski
 Ŕ Poprawia widoczność przy trudnych warunkach oświetleniowych w pomieszczeniu
 Ŕ Kompatybilny z większością ekranów dotykowych
 Ŕ Pomaga zabezpieczyć przed kurzem i zarysowaniami
 Ŕ Matowa powierzchnia jest łatwa do czyszczenia i zapobiega pozostawianiu śladów palców

Ochrona ekranu przed zarysowaniami i 
odblaskami.
Nie pozwól, by jasne światło i odblaski uniemożliwiały Ci oglądanie tego, co jest wyświetlone na ekranie Twojego 
urządzenia. Dzięki niezwykłej technologii optycznej opracowanej przez firmę 3M filtr rozprasza odbijające się w 
ekranie światło, zwiększając wyrazistość i widoczność wyświetlonego na nim obrazu.

Dobierz odpowiedni filtr do swojego urządzenia
Zapraszamy na stronę: www.3M.pl/filtryprywatyzujace

Czarne filtry prywatyzujące 3M™ do laptopów z ekranem 
dotykowym

 Ŕ Pomaga zabezpieczyć się przez hakerami wzrokowymi i nie utrudnia korzystania z urządzenia
 Ŕ Ultra-cienka konstrukcja zapewniająca jednolitą obsługę dotykową
 Ŕ Wspaniałe rozwiązanie do monitorów o wysokiej rozdzielczości
 Ŕ Gładkie i satynowe matowe wykończenie
 Ŕ Rozciąga się od krawędzi do krawędzi na płaskiej, przedniej szybie wyświetlaczy
 Ŕ Ograniczają emisję światła niebieskiego z ekranu o 35%

Filtry prywatyzujące 3M™ do tabletów
 Ŕ Łatwo założyć, zdjąć i ponownie zamontować, więc możesz odsłaniać swój ekran kiedy 

tylko chcesz
 Ŕ Ultra-cienka konstrukcja i jednolita obsługa dotykowa
 Ŕ Łatwo poruszać palcami po gładkiej i satynowej, matowej powierzchni
 Ŕ Mniej odcisków palców i wyraźny obraz ekranu
 Ŕ Ograniczają emisję światła niebieskiego z ekranu o 35%

System mocowania 3M™ Comply™

Szybko przełączaj z ochrony na udostępnianie ekranu – i z powrotem.

 Ŕ Unikalna, trwała konstrukcja na zawiasach – sprawia, że udostępnianie ekranu jest szybsze i 
łatwiejsze niż kiedykolwiek

 Ŕ Wytrzymały i silny – klej 3M mocno trzyma filtr prywatyzujący na miejscu na laptopie
 Ŕ Nie potrzeba usuwać ani przechowywać – zapobiega to zgubieniu lub zarysowaniu filtra
 Ŕ Światowej klasy ochrona prywatności wizualnej – zachowaj zgodność z polityką prywatności

Złote filtry prywatyzujące 3M™

 Ŕ Autorski złoty efekt tworzy wokół ekranu złotą tarczę, podczas patrzenia na niego z boków
 Ŕ Średnio o 20% bardziej wyrazisty obraz niż przy użyciu czarnych filtrów prywatyzujących 3M™

 Ŕ Wspaniałe rozwiązanie do ekranów o wysokiej rozdzielczości
 Ŕ Błyszczące wykończenie zapewnia niezwykłą wyrazistość obrazu
 Ŕ Obustronna powierzchnia – z drugiej strony błyszczący, czarny filtr
 Ŕ Ograniczają emisję światła niebieskiego z ekranu o 35%

Złociste filtry prywatyzujące 3M™

 Ŕ Autorski złoty efekt tworzy wokół ekranu złotą tarczę, podczas patrzenia na niego z boków
 Ŕ Nasze najcieńsze złote filtry prywatyzujące zapewniają jednolitą obsługę dotykową
 Ŕ Średnio o 20% bardziej wyrazisty obraz niż przy użyciu czarnych filtrów prywatyzujących 3M™

 Ŕ Ograniczają emisję światła niebieskiego z ekranu o 35%

Filtry prywatyzujące High Clarity 3M™

 Ŕ Zapewnia najwyższy stopień prywatności, jednocześnie zapewniając wyrazistość monitora
 Ŕ Średnio o 20% bardziej wyrazisty obraz niż przy użyciu czarnych filtrów prywatyzujących 3M™

 Ŕ Błyszczące wykończenie po obu stronach dla zwiększenia wyrazistości
 Ŕ Wspaniałe rozwiązanie do monitorów o wysokiej rozdzielczości
 Ŕ Ograniczają emisję światła niebieskiego z ekranu o 35%

Czarne filtry prywatyzujące 3M™

 Ŕ Dwustronne: można założyć błyszczącą lub matową stroną na zewnątrz (strona matowa 
pomaga redukować stopień odbijania światła)

 Ŕ Dostępne w wersji orientacji pionowej i poziomej
 Ŕ Pozwala zachować niewiarygodną wyrazistość obrazu
 Ŕ Na co dzień pomaga zabezpieczyć przed kurzem i zarysowaniami
 Ŕ Łatwy montaż i demontaż oraz łatwe czyszczenie
 Ŕ Ograniczają emisję światła niebieskiego z ekranu o 35%
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