Filtros de Privacidade 3M™

Tecnologia que você vê.
Aplicada para ajudar a
proteger suas telas de
olhares curiosos.

Especialistas em
privacidade visual e
proteção de telas.

A sua informação
protegida.
Na 3M™, desenvolvemos uma
tecnologia óptica avançada que
oferece privacidade visual e a
proteção de tela em que você
pode confiar. São soluções fáceis de
implementar que oferecem proteção
contra hackers visuais, danos físicos
e reflexo de luzes na tela.

Temos o produto certo para
ajudar a proteger a sua tela e suas
informações.

Colocando a privacidade
visual em perspectiva:

69%

dos pesquisados disseram que já tiveram
sua privacidade visual violada no local de
trabalho.1

Telas de dispositivos
estão em todo lugar.
Os hackers visuais
também.

81%

das empresas
pesquisadas adotaram
uma planta de escritório
aberto.2

59%

dos funcionários
também trabalham
fora do escritório.3

Ainda assim,

O que está em jogo?
Observe o seu escritório.
Qualquer tela que você possa
ver, também pode ser vista
por um hacker visual. Equipar
suas telas com os principais
produtos de privacidade 3M™
é uma maneira fácil de ajudar
a proteger dados sensíveis e
confidenciais, dentro e fora do
escritório.

apenas 21%
implementam
uma política
de privacidade
visual.4

95%
de todos os

95%

incidentes de
segurança
de dados
envolvem erro
humano.5

O custo organizacional médio por
violação de dados é
Fontes de Estudo
1. Ponemon Institute LLC “Visual Privacy Productivity Study,” 2013; sponsored by 3M.
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$5,4 milhões.
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Deixe os hackers visuais no escuro.
Você vê sua tela com imagem nítida no ângulo de visão central, enquanto olhos curiosos
ao seu lado veem apenas uma tela preta ou dourada. A avançada tecnologia de black out
escurece a visão lateral, oferecendo privacidade eficaz com padrão mundial. É por isso que
as pessoas no mundo todo confiam nos produtos de privacidade 3M™ para ajudar a manter
a confidencialidade das suas informações particulares. E é por isso que a 3M™ é líder em
proteção de privacidade visual.

Filtro de Privacidade 3M™ com moldura*
•

Ajuda a manter a privacidade de informações
confidenciais

•

A superfície antirreflexo cria uma experiência de
visualização de qualidade e alto contraste

•

Dois métodos fáceis de instalação: Adesivos ou
ganchos Command®

•

Pode ser usado em monitores de desktops LCD e CRT

•

Fácil de limpar

*disponível somente sob importação.

Filtro de Privacidade 3M™ Dourado
•

Ajuda a manter a privacidade das informações
confidenciais

•

Oferece 25% mais claridade, em média, em relação ao
Filtro de Privacidade 3M™ Preto

•

Sua superfície única e brilhante projeta uma tela dourada
vibrante com privacidade avançada

•

Excelente para telas de alta resolução

•

Fácil de limpar

•

Reversível entre dourado e preto brilhante

•

Disponível na opção touch screen

Filtros de Privacidade 3M™

Filtro de Privacidade 3M™ Preto
•

Reversível entre um lado brilhante e um fosco
com redução de brilho

•

Ajuda a proteger a tela

•

Fácil de limpar

•

Ajuda a manter a privacidade de informações
confidenciais

•

A superfície antirreflexo cria uma experiência de
visualização de qualidade e alto contraste

Filtro de Privacidade 3M™ Preto para Laptops Touch
•

Maior resposta do toque com sensação acetinada

•

Ótimo para telas de alta resolução com maior densidade
de pixels

•

Filtro mais discreto desta linha

•

Ajuda a proteger a tela

•

Fácil de limpar

•

Compatível com tela de vidro

Protetor de Tela e
Filtro de Privacidade 3M™
para Celulares

Proteção praticamente invisível.
As películas de tela 3M™ são duráveis e brilhantes, resistentes a riscos e possuem a
inovadora tecnologia de borda limpa, que ajuda a manter o seu dispositivo sempre
como novo.

Filtro de Privacidade 3M™ Preto
•

Particular quando a tela estiver na vertical, compartilhável
quando na horizontal

•

Aplicação seca com a tecnologia de borda limpa

•

Ajuste personalizado para diversos tamanhos e marcas de
telefones

•

Acabamento brilhante

Protetor de Tela 3M™ Ultra Clear
•

Película cristalina

•

Aplicação seca

•

A tecnologia de borda limpa ajuda a evitar o acúmulo
de poeira e sujeira nas bordas do protetor de tela

•

Proteção duradoura

Filtros e Películas de
Tela Antirreflexo 3M™

Proteções contra arranhões e reflexos.
Os Filtros e Películas de Tela Antirreflexo 3M™ protegem a sua tela de arranhões
e riscos, além de reduzir o brilho em condições de luz intensa.
Uma solução inovadora 3M™ para melhorar a sua experiência de visualização.

Filtro Antirreflexo 3M™
•

Fornece privacidade enquanto mantém
a clareza da sua tela

•

Ajuda a reduzir o brilho e reflexos

•

Acabamento brilhante nos dois lados

•

Protege a tela contra arranhões

•

Design leve e fino, sem moldura

•

Compatível com touch screen

•

Fácil de instalar e retirar

•

Fácil de limpar

Película de Tela Antirreflexo 3M™
•

Ajuda a reduzir o brilho e reflexos

•

Proteção do seu dispositivo, resistente a arranhões

•

Aplicação seca

•

Oculta impressões digitais com uma superfície fácil
de deslizar

Ciência. Aplicada para deixar os hackers visuais no escuro.
Proteja todas as suas telas e as informações nelas contidas com os Filtros de
Privacidade e Protetores de Tela 3M™.

Área de Proteção de Privacidade
Área de Proteção da Privacidade

60°

60°

Os Filtros de Privacidade 3M™ ficam
pretos a partir do ângulo lateral de 30º

•

Oferece privacidade escurecendo as
visões laterais a partir do limite de
visualização de 60º

30°
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30°

•

0°
Soluções de privacidade de tamanho personalizado.
Não encontrou o tamanho que precisa? Os Filtros de Privacidade 3M™ feitos sob
medida ajudam a proteger informações confidenciais em telas com 30” até 55”.
Tela de
Privacidade
3M™

Medida da área visível
do Computador
(largura x altura - mm)

10.1w

221 x 130

12.1

247 x 186

12.1W

261 x 164

12.5W9

277 x 156

13.3W

287 x 179

13.3W9

294 x 166

14.0W

310 x 175
286 x 214

14.1W

304 x 190

15.0

304 x 228

15.4W

332 x 208

15.6W

345 x 194

17.0

338 x 271

17.0W

368 x 230

18.5W

410 x 231

19.0

377 x 302

19.0W

408 x 255

20.1W

434 x 272

22.0W

474 x 297

24.0W

519 x 325

Divisão de Filtros de Privacidade 3M
Via Anhanguera, Km 110
Sumaré - SP - CEP 13181-900
0800 013 2333
falecoma3M@mmm.com

Confira na tabela ao lado o modelo
que melhor se encaixa no monitor. Há
opção de formato widescreen (16:09
ou 16:10) ou padrão (3:4).
É importante sempre confirmar o
formato com o cliente, caso ele não
tenha certeza levante as medidas
horizontal e vertical na área visível da
tela e identifique na tabela o tamanho/
modelo correspondente.
Medida Largura
Medida Altura

14.1

Tamanho dos filtros

