Zintegrowane urządzenie 3M™ do
odblokowywania płyt
Możesz być spokojny o swoją szybko rozrastającą się kolekcję
multimediów!

Wymiary
393,7 mm x 127 mm x 222,2 mm

Parametry zasilania

W obecnych czasach coraz więcej ludzi poszukuje w bibliotece darmowych zasobów muzyki, filmów i gier. Wraz ze wzrostem
zapotrzebowania na tego typu materiały biblioteki coraz częściej stoją przed koniecznością wprowadzenia systemów zabezpieczeń

90–264 V AC
47–63 Hz

i samoobsługi. Dzięki urządzeniu 3M™ do odblokowywania płyt zintegrowanemu z systemem 3M™SelfCheck™ ochrona i obieg

Waga przesyłki (w przybliżeniu)

zasobów cennej kolekcji multimediów biblioteki są prostsze niż kiedykolwiek. Ten zintegrowany system zabezpieczania płyt jako

4,3 kg

jedyny zapewnia, że odblokowany zostaje na pewno ten egzemplarz, który jest wypożyczany.

Lepsze zabezpieczenie

Możliwość samoobsługi

Dzięki Zintegrowanemu urządzeniu 3M do
odblokowywania płyt cenna kolekcja multimediów
będzie lepiej chroniona przed utratą poszczególnych
egzemplarzy. Urządzenie pozwala wyeliminować
ryzyko zamiany nośników, ponieważ tylko
wypożyczany egzemplarz zostaje odblokowany, a
okładka zabezpieczająca jest dodatkowym elementem
chroniącym płytę.

Urządzenie 3M do odblokowywania płyt pozwoli
Twoim klientom odblokowywać wypożyczane
materiały bez pomocy pracowników biblioteki.
Urządzenie jest szybkie i proste w obsłudze, a instrukcje
wyświetlane na ekranie systemu 3M SelfCheck™
poprowadzą użytkowników przez proces odblokowania
i umożliwią weryfikację wypożyczenia danych
egzemplarzy. Urządzenie 3M nie posiada dodatkowych
elementów, które trzeba zatrzaskiwać i zdejmować przy
wypożyczaniu i reorganizacji okładek.

Na początek:
Zintegrowane urządzenie 3M™ do odblokowywania płyt jest dostępne dla systemów 3M SelfCheck serii BCS, R i V (modeli: V1, V2, V3 i VFour).
Dla tych bibliotek, które nie korzystają jeszcze z technologii RFID, mamy prosty sposób na rozpoczęcie jej wprowadzenia.

Jeżeli używasz już 3M RFID,
potrzebujesz:
1. Zintegrowanego urządzenia 3M™
do odblokowywania płyt.

Jeżeli nie używasz jeszcze 3M
RFID, potrzebujesz:
1

2. Okładek na płyty CD/DVD.

2. Okładek na płyty CD/DVD.

3. Ręcznego urządzenia 3M do blokowania płyt.

3. Zestawu do programowania
znaczników RFID.

4. Znaczników RFID do okładek płyt.
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4. Znaczników RFID do okładek płyt.
5. Ręcznego urządzenia 3M do
blokowania płyt.
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1. Zintegrowanego urządzenia 3M do 		
odblokowywania płyt.

Dzial Systemów Zabezpieczenia Zbiorów Bibliotecznych
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Pamiętaj o utylizacji odpadów.
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