3M Palautus- ja aktivointilaitteet
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a Virkailijatyöasema Malli 942

Tämä toiminnaltaan luotettava laite säästää aikaa ja tilaa. Se tehokkaasti kytkee päälle ja
pois päältä Tattle-Tape™ -hälytinnauhat painetusta materiaalista,
CD:stä ja DVD:stä. Se tarjoaa myös nopean liitännän, ergonomisen
muotoilun ja materiaaliltaan kestävän kuoren. Malli 942 on CE-

merkitty.

f Käsikäyttöinen lainauslaite Malli 766

Tämä laite käsittelee
nopeasti magneettista mediaa lainauspisteessä. Vie laite hälytinnauhan yli ja nauha on turvallisesti kyketty pois päältä. Kasetteja ei
tarvitse poistaa koteloistaan, joten se on ihanteellinen mm. äänikirjojen lainaamiseen.

g Aktivointilaite Malli 764

b V irkailijatyöasema Malli 943

Pitää sisällään Malli 942:n
toimintojen lisäksi viivakoodilukijan. Lukija voi olla yhteydessä
kirjastojärjestelmään mahdollistaen sekä palautuksen että lainauksen ja hälytinnauhan käsittelyn samalla kertaa. Malli 943 on

CE-merkitty.

c M
 ediacheck Malli 325

Työnnä sisään videot, DVD:t tai CD:t
ja hälytinnauha joko kytkeytyy päälle tai pois päältä. Se on nopea,
luotettava, eikä mediaa tarvitse poistaa kotelostaan. Käsittelee
kerralla kaksi videota tai kuusi CD:tä. Käsittelee myös painettua
mediaa. Malli 325 on CE-merkitty.

Tämä sähkökäyttöinen, siirrettävä
yksikkö aktivoi Tattle-Tape™ -hälytinnauhat painetusta materiaalista ja CD:stä, taaten suojatun kokoelman. Painetut materiaalit
aktivoituvat yhdellä vedolla, CD:t kahdella vedolla. Vihreä valo
osoittaa, että laite toimii. Malli 764 on CE-merkitty.

h Aktivointilaiti

Malli 2011 Tämä siirrettävä, tiskin päälle asennettava laite aktivoi 3M DVM-1 ja DAC‑1hälytinnauhoja. Se on
täysin turvallinen kaikelle magneettiselle medialle, mm. ääni- ja
videokasetit. Hälytinnauha aktivoituu yhdellä vedolla.

d L
 ainauslaite Malli 763

Tämä laite käsittelee ääni- ja
videokasetteja. Nopea ja tehokas sekä pieni ja siirrettävä laite.

e Lainauslaite

Malli 930

Tämä nopea ja tehokas laite soveltuu
lähes mihin tahansa lainausyhdistelmään. Erinomainen suurten määrien lainaustoimintaan. Kytkee turvallisesti Tattle-Tape™ -hälytinnauhat pois päältä painetusta materiaalista sekä CD:stä. Malli 930

on CE-merkitty.
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