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Broszury Wideo i Odtwarzacze > Urządzenia

Broszura Wideo A4 PORTRETOWA 10.1 CALA Papierowa V.A4P7101S
Pełny opis: Wymiary Arkusz A4 pionowo o wymiarach 210 x 297 x 10 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 10.1 cala, rozdzielczość 1024 x 600 px,
powierzchnia widoczna 222 x 125 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB BateriaBateria o pojemności 1200
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 120 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Papier kredowy
350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski
Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk
Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Papierowa broszura reklamowa w formacie A4 wyposażona w 10,1 calowy wyświetlacz LCD. Odtwarzacz plików multimedialnych
opakowany w papierowy folder. Innowacyjny produkt promocyjny łączący klasyczną ulotkę reklamową z prezentacją wideo Twojej ﬁrmy.
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Broszura Wideo A4 PORTRETOWA 10.1 CALA TWARDA OPRAWA Papierowa V.A4P7101H
Pełny opis: Wymiary Arkusz A4 pionowo o wymiarach 210 x 297 x 14,5 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 10.1 cala, rozdzielczość 1024 x 600
px, powierzchnia widoczna 222 x 125 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności
1200 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 120 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Okładka twardy papier, oklejony papierem ilustracyjnym 150g jednostronnie powlekanym matowym. Część wewnętrzna - papier kredowy 250g jednostronnie
powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość
zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous <<
przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Książka wideo w twardej oprawie. Rozmiar arkusza A4, wyposażona w odtwarzacz multimedialny z 10,1 calowym wyświetlaczem LCD.
Ulotka wideo łączy klasyczny papierowy folder reklamowy z prezentacją multimedialną Twojej oferty.

Broszura Wideo A4 PORTRETOWA 2.4 CALA Papierowa V.A4P724S
Pełny opis: Wymiary Arkusz A4 pionowo o wymiarach 210 x 297 x 10 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.4 cala, rozdzielczość 320 x 240 px,
powierzchnia widoczna 48 x 36 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 300
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Papier kredowy
350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski
Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk
Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Broszura papierowa w formacie A4 wyposażona w 2,4 calowy wyświetlacz LCD. Multimedialny odtwarzacz wideo połączony z papierowym
folderem reklamowym. Produkt łączący klasyczną ulotkę promocyjną z wideo prezentacją Twojej ﬁrmy.
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Broszura Wideo A4 PORTRETOWA 2.4 CALA TWARDA OPRAWA Papierowa V.A4P724H
Pełny opis: Wymiary Arkusz A4 pionowo o wymiarach 210 x 297 x 14,5 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.4 cala, rozdzielczość 320 x 240 px,
powierzchnia widoczna 48 x 36 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 300
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Okładka twardy papier, oklejony papierem ilustracyjnym 150g jednostronnie powlekanym matowym. Część wewnętrzna - papier kredowy 250g jednostronnie
powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość
zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous <<
przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Papierowa wideo książka w twardej oprawie. Wymiary arkusza A4, wyposażona w odtwarzacz multimedialny z 2,4 calowym
wyświetlaczem LCD. Broszura wideo łączy klasyczną ulotkę reklamową z prezentacją multimedialną Twojej oferty.

Broszura Wideo A4 PORTRETOWA 2.8 CALA Papierowa V.A4P728S
Pełny opis: Wymiary Arkusz A4 pionowo o wymiarach 210 x 297 x 10 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.8 cala, rozdzielczość 320 x 240 px,
powierzchnia widoczna 57 x 42 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 300
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Papier kredowy
350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski
Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk
Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Papierowy folder reklamowy w formacie arkusza A4 wyposażony w 2,8 calowy wyświetlacz LCD. Odtwarzacz plików multimedialnych
opakowany w broszurę. Nowoczesny produkt łączący klasyczną ulotkę promocyjną z prezentacją wideo Twojej oferty.
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Broszura Wideo A4 PORTRETOWA 2.8 CALA TWARDA OPRAWA Papierowa V.A4P728H
Pełny opis: Wymiary Arkusz A4 pionowo o wymiarach 210 x 297 x 14,5 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.8 cala, rozdzielczość 320 x 240 px,
powierzchnia widoczna 57 x 42 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 300
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Okładka twardy papier, oklejony papierem ilustracyjnym 150g jednostronnie powlekanym matowym. Część wewnętrzna - papier kredowy 250g jednostronnie
powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość
zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous <<
przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Papierowa książka multimedialna w twardej oprawie. Wymiary arkusza A4, wyposażona w odtwarzacz plików wideo z 2,8 calowym
wyświetlaczem LCD. Broszura wideo to połączenie klasycznego folderu promocyjnego z prezentacją multimedialną Twojej oferty.

Broszura Wideo A4 PORTRETOWA 4.3 CALA Papierowa V.A4P743S
Pełny opis: Wymiary Arkusz A4 pionowo o wymiarach 210 x 297 x 10 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 4.3 cala, rozdzielczość 480 x 272 px,
powierzchnia widoczna 95 x 54 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB BateriaBateria o pojemności 500
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 80 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Papier kredowy
350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski
Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk
Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Papierowa ulotka reklamowa w formacie A4 wyposażona w 4,3 calowy wyświetlacz LCD, połączona z odtwarzaczem plików
multimedialnych. Wyjątkowy produkt łączący klasyczną broszurę z wideo prezentacją Twojej ﬁrmy.
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Broszura Wideo A4 PORTRETOWA 4.3 CALA TWARDA OPRAWA Papierowa V.A4P743H
Pełny opis: Wymiary Arkusz A4 pionowo o wymiarach 210 x 297 x 14,5 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 4.3 cala, rozdzielczość 480 x 272 px,
powierzchnia widoczna 95 x 54 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 500
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 80 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Okładka twardy papier, oklejony papierem ilustracyjnym 150g jednostronnie powlekanym matowym. Część wewnętrzna - papier kredowy 250g jednostronnie
powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość
zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous <<
przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Papierowa wideo książka w twardej oprawie. Wymiary arkusza A4, wyposażona w odtwarzacz multimedialny z 4,3 calowym
wyświetlaczem LCD. Broszura wideo, połączenie klasycznego folderu reklamowego z prezentacją multimedialną Twojej oferty.

Broszura Wideo A4 PORTRETOWA 5.0 CALI Papierowa V.A4P750S
Pełny opis: Wymiary Arkusz A4 pionowo o wymiarach 210 x 297 x 10 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 5.0 cali, rozdzielczość 480 x 272 px,
powierzchnia widoczna 111 x 62 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB BateriaBateria o pojemności 500
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 80 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Papier kredowy
350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski
Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk
Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Papierowa broszura reklamowa w formacie A4 wyposażona w 5,0 calowy wyświetlacz LCD. Odtwarzacz multimedialny zintegrowany z
papierowym folderem. Produkt, który łączy klasyczną ulotkę reklamową z wideo prezentacją Twojej ﬁrmy.
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Broszura Wideo A4 PORTRETOWA 5.0 CALI TWARDA OPRAWA Papierowa V.A4P750H
Pełny opis: Wymiary Arkusz A4 pionowo o wymiarach 210 x 297 x 14,5 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 5.0 cali, rozdzielczość 480 x 272 px,
powierzchnia widoczna 111 x 62 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 500
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 80 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Okładka twardy papier, oklejony papierem ilustracyjnym 150g jednostronnie powlekanym matowym. Część wewnętrzna - papier kredowy 250g jednostronnie
powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość
zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous <<
przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Papierowa książka multimedialna w twardej oprawie. Wymiary arkusza A4, wyposażona w odtwarzacz wideo z 5,0 calowym
wyświetlaczem LCD. Wideo prezentacja to połączenie tradycyjnej broszury z nowoczesnością.

Broszura Wideo A4 PORTRETOWA 7.0 CALI Papierowa V.A4P770S
Pełny opis: Wymiary Arkusz A4 pionowo o wymiarach 210 x 297 x 10 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 7.0 cali, rozdzielczość 800 x 480 px,
powierzchnia widoczna 153 x 86 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB BateriaBateria o pojemności 1200
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 120 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Papier kredowy
350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski
Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk
Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Papierowa broszura w formacie A4 wyposażona w 7,0 calowy wyświetlacz LCD. Odtwarzacz reklamowy to innowacyjny produkt łączący
klasyczną ulotkę reklamową z wideo prezentacją Twojej ﬁrmy.
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Broszura Wideo A4 PORTRETOWA 7.0 CALI TWARDA OPRAWA Papierowa V.A4P770H
Pełny opis: Wymiary Arkusz A4 pionowo o wymiarach 210 x 297 x 14,5 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 7.0 cali, rozdzielczość 800 x 480 px,
powierzchnia widoczna 153 x 86 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB BateriaBateria o pojemności 1200
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 120 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Okładka twardy papier, oklejony papierem ilustracyjnym 150g jednostronnie powlekanym matowym. Część wewnętrzna - papier kredowy 250g jednostronnie
powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość
zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous <<
przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Papierowa książka - prezentacja wideo w twardej oprawie. Wymiary arkusza A4, wyposażona w odtwarzacz multimedialny z 7,0 calowym
wyświetlaczem LCD. Broszura wideo łączy klasyczną ulotkę reklamową z prezentacją multimedialną Twojej oferty.

Broszura Wideo A4 WIDOKOWA 10.1 CALA Papierowa V.A4L7101S
Pełny opis: Wymiary Arkusz A4 poziomo o wymiarach 297 x 210 x 10 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 10.1 cala, rozdzielczość 1024 x 600 px,
powierzchnia widoczna 222 x 125 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB BateriaBateria o pojemności 1200
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 120 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Papier kredowy
350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski
Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk
Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Broszura reklamowa w formacie A4 wyposażona w 10,1 calowy ekran LCD. Odtwarzacz multimedialny opakowany w papierowy folder.
Wyjątkowy produkt łączący klasyczną ulotkę reklamową z prezentacją Twojej oferty.
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Broszura Wideo A4 WIDOKOWA 10.1 CALA TWARDA OPRAWA Papierowa V.A4L7101H
Pełny opis: Wymiary Arkusz A4 poziomo o wymiarach 297 x 210 x 14,5 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 10.1 cala, rozdzielczość 1024 x 600
px, powierzchnia widoczna 222 x 125 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności
1200 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 120 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Okładka twardy papier, oklejony papierem ilustracyjnym 150g jednostronnie powlekanym matowym. Część wewnętrzna - papier kredowy 250g jednostronnie
powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość
zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous <<
przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Papierowa książka wideo w twardej okładce. Arkusz A4, wyposażony w odtwarzacz multimedialny z panoramicznym, 10,1 calowym
wyświetlaczem LCD. Broszura wideo łączy klasyczną ulotkę z prezentacją promującą Twoją ofertę.

Broszura Wideo A4 WIDOKOWA 2.4 CALA Papierowa V.A4L724S
Pełny opis: Wymiary Arkusz A4 poziomo o wymiarach 297 x 210 x 10 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.4 cala, rozdzielczość 320 x 240 px,
powierzchnia widoczna 48 x 36 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 300
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Papier kredowy
350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski
Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk
Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Papierowa broszura reklamowa w formacie A4 wyposażona w 2,4 calowy wyświetlacz LCD. Odtwarzacz plików multimedialnych
opakowany w papierowy folder. Artykuł, który łączy funkcjonalność klasycznej ulotki z wideo prezentacją Twojej ﬁrmy.

8-07-2015

- 8/34

Zdjęcie

Informacje o produkcie

Broszura Wideo A4 WIDOKOWA 2.4 CALA TWARDA OPRAWA Papierowa V.A4L724H
Pełny opis: Wymiary Arkusz A4 poziomo o wymiarach 297 x 210 x 14,5 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.4 cala, rozdzielczość 320 x 240 px,
powierzchnia widoczna 48 x 36 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 300
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Okładka twardy papier, oklejony papierem ilustracyjnym 150g jednostronnie powlekanym matowym. Część wewnętrzna - papier kredowy 250g jednostronnie
powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość
zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous <<
przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Papierowa broszura wideo w twardej okładce. Rozmiar arkusza A4, wyposażona w odtwarzacz multimedialny z 2,4 calowym
wyświetlaczem LCD. Książka wideo łączy klasyczny folder z prezentacją Twojej oferty.

Broszura Wideo A4 WIDOKOWA 2.8 CALA Papierowa V.A4L728S
Pełny opis: Wymiary Arkusz A4 poziomo o wymiarach 297 x 210 x 10 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.8 cala, rozdzielczość 320 x 240 px,
powierzchnia widoczna 57 x 42 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria ładowana przez złącze
mini USB. Czas pracy zależny od pojemności zastosowanej baterii. Bateria o pojemności 300 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70
minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub
po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma
możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim
materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4
audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Papier kredowy 350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania
uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON
przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk
Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Papierowy folder reklamowy w formacie A4 wyposażony w 2,8 calowy wyświetlacz LCD. Odtwarzacz multimedialny zintegrowany z
papierową broszurą. Nowoczesny produkt łączący ulotkę reklamową z prezentacją wideo Twojej oferty.
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Broszura Wideo A4 WIDOKOWA 2.8 CALA TWARDA OPRAWA Papierowa V.A4L728H
Pełny opis: Wymiary Arkusz A4 poziomo o wymiarach 297 x 210 x 14,5 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.8 cala, rozdzielczość 320 x 240 px,
powierzchnia widoczna 57 x 42 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 300
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK.Okładka twardy papier, oklejony papierem ilustracyjnym 150g jednostronnie powlekanym matowym. Część wewnętrzna - papier kredowy 250g jednostronnie
powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość
zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous <<
przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Papierowa broszura wideo w twardej okładce. Wymiary arkusza A4. Wyposażona w odtwarzacz multimedialny z 2,8 calowym
wyświetlaczem LCD. Książka wideo łączy klasyczny folder z prezentacją Twojej oferty.

Broszura Wideo A4 WIDOKOWA 4.3 CALA Papierowa V.A4L743S
Pełny opis: Wymiary Arkusz A4 poziomo o wymiarach 297 x 210 x 10 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 4.3 cala, rozdzielczość 480 x 272 px,
powierzchnia widoczna 95 x 54 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB BateriaBateria o pojemności 500
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 80 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Papier kredowy
350g jednostronnie powlekany matowy.Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski
Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk
Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Papierowa broszura reklamowa w rozmiarze arkusza A4 wyposażona w 4,3 calowy wyświetlacz LCD. Odtwarzacz wideo opakowany w
papierowy folder. Produkt łączący klasyczną ulotkę reklamową z multimedialną prezentacją Twojej ﬁrmy.
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Broszura Wideo A4 WIDOKOWA 4.3 CALI TWARDA OPRAWA Papierowa V.A4L743H
Pełny opis: Wymiary Arkusz A4 poziomo o wymiarach 297 x 210 x 14,5 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 4.3 cala, rozdzielczość 480 x 272 px,
powierzchnia widoczna 95 x 54 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 500
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 80 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Okładka twardy papier, oklejony papierem ilustracyjnym 150g jednostronnie powlekanym matowym. Część wewnętrzna - papier kredowy 250g jednostronnie
powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość
zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous <<
przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Książka wideo to papierowa broszura w twardej okładce, wyposażona w odtwarzacz multimedialny z 4,3 calowym wyświetlaczem LCD.
Wymiary arkusza A4. Innowacyjna forma prezentacji Twojej oferty.

Broszura Wideo A4 WIDOKOWA 5.0 CALI Papierowa V.A4L750S
Pełny opis: Wymiary Arkusz A4 poziomo o wymiarach 297 x 210 x 10 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 5.0 cali, rozdzielczość 480 x 272 px,
powierzchnia widoczna 111 x 62 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB BateriaBateria o pojemności 500
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 80 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Papier kredowy
350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski
Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk
Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Papierowa broszura reklamowa o wymiarach arkusza A4 wyposażona w 5,0 calowy wyświetlacz LCD. Odtwarzacz multimedialnych
opakowany w papierowy folder. Innowacyjny produkt promocyjny łączący klasyczną ulotkę reklamową z wideo prezentacją Twojej ﬁrmy.
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Broszura Wideo A4 WIDOKOWA 5.0 CALI TWARDA OPRAWA Papierowa V.A4L750H
Pełny opis: Wymiary Arkusz A4 poziomo o wymiarach 297 x 210 x 14,5 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 5.0 cali, rozdzielczość 480 x 272 px,
powierzchnia widoczna 111 x 62 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 500
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 80 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Okładka twardy papier, oklejony papierem ilustracyjnym 150g jednostronnie powlekanym matowym. Część wewnętrzna - papier kredowy 250g jednostronnie
powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość
zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous <<
przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Papierowa broszura w twardej okładce, wyposażona w odtwarzacz multimedialny z 5,0 calowym wyświetlaczem LCD. Wideo prezentacja
w rozmiarze A4 łączy klasyczny folder reklamowy z prezentacją Twojej oferty.

Broszura Wideo A4 WIDOKOWA 7.0 CALI Papierowa V.A4L770S
Pełny opis: Wymiary Arkusz A4 poziomo o wymiarach 297 x 210 x 10 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 7.0 cali, rozdzielczość 800 x 480 px,
powierzchnia widoczna 153 x 86 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB BateriaBateria o pojemności 1200
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 120 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Papier kredowy
350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski
Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk
Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Papierowa broszura reklamowa w formacie A4 wyposażona w 7,0 calowy wyświetlacz LCD. Odtwarzacz plików multimedialnych
opakowany w papierowy folder. Wyjątkowy produkt łączący klasyczną ulotkę reklamową z wideo prezentacją Twojej ﬁrmy.
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Broszura Wideo A4 WIDOKOWA 7.0 CALI TWARDA OPRAWA Papierowa V.A4L770H
Pełny opis: Wymiary Arkusz A4 poziomo o wymiarach 297 x 210 x 14,5 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 7.0 cali, rozdzielczość 800 x 480 px,
powierzchnia widoczna 153 x 86 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 1200
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 120 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Okładka twardy papier, oklejony papierem ilustracyjnym 150g jednostronnie powlekanym matowym. Część wewnętrzna - papier kredowy 250g jednostronnie
powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość
zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous <<
przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Papierowa broszura multimedialna w twardej okładce. Rozmiar arkusza A4, wyposażona w odtwarzacz wideo z 7,0 calowym
wyświetlaczem LCD. Książka wideo łączy klasyczną ulotkę promocyjną z prezentacją Twojej oferty.

Broszura Wideo A5 PORTRETOWA 2.4 CALA Papierowa V.A5P724S
Pełny opis: Wymiary Arkusz A5 pionowo o wymiarach 148 x 210 x 10 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.4 cala, rozdzielczość 320 x 240 px,
powierzchnia widoczna 48 x 36 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB BateriaBateria o pojemności 300
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Papier kredowy
350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski
Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk
Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Papierowa broszura multimedialna w rozmiarze arkusza A5 wyposażona w odtwarzacz wideo. 2,4 calowy wyświetlacz LCD. Ulotka wideo
łączy klasyczny folder z prezentacją Twojej oferty.
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Broszura Wideo A5 PORTRETOWA 2.4 CALA TWARDA OPRAWA Papierowa V.A5P724H
Pełny opis: Wymiary Arkusz A5 pionowo o wymiarach 148 x 210 x 14,5 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.4 cala, rozdzielczość 320 x 240 px,
powierzchnia widoczna 48 x 36 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 300
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Okładka twardy papier, oklejony papierem ilustracyjnym 150g jednostronnie powlekanym matowym. Część wewnętrzna - papier kredowy 250g jednostronnie
powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość
zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous <<
przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Książka multimedialna w twardej oprawie wyposażona w odtwarzacz wideo z 2,4 calowym wyświetlaczem LCD. Wideo prezentacja
reklamowa zamknięta w eleganckim folderze papierowym. Nowoczesne narzędzie promocyjne.

Broszura Wideo A5 PORTRETOWA 2.8 CALA Papierowa V.A5P728S
Pełny opis: Wymiary Arkusz A5 pionowo o wymiarach 148 x 210 x 10 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.8 cala, rozdzielczość 320 x 240 px,
powierzchnia widoczna 57 x 42 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 300
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Papier kredowy
350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski
Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk
Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Papierowa broszura multimedialna w rozmiarze arkusza A5 wyposażona w odtwarzacz wideo. 2,8 calowy wyświetlacz LCD. Folder
promocyjny wideo łączący ulotkę reklamową z prezentacją Twojej oferty.
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Broszura Wideo A5 PORTRETOWA 2.8 CALA TWARDA OPRAWA Papierowa V.A5P728H
Pełny opis: Wymiary Arkusz A5 pionowo o wymiarach 148 x 210 x 14,5 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.8 cala, rozdzielczość 320 x 240 px,
powierzchnia widoczna 57 x 42 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 300
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Okładka twardy papier, oklejony papierem ilustracyjnym 150g jednostronnie powlekanym matowym. Część wewnętrzna - papier kredowy 250g jednostronnie
powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość
zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous <<
przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Książka multimedialna w twardej oprawie wyposażona w odtwarzacz wideo z 2,8 calowym wyświetlaczem LCD. Wideo prezentacja
reklamowa zamknięta w eleganckiej karcie papierowej. Innowacyjne narzędzie promocyjne.

Broszura Wideo A5 PORTRETOWA 4.3 CALA Papierowa V.A5P743S
Pełny opis: Wymiary Arkusz A5 pionowo o wymiarach 148 x 210 x 10 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 4.3 cala, rozdzielczość 480 x 272 px,
powierzchnia widoczna 95 x 54 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 500
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 80 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Papier kredowy
350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski
Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk
Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Papierowa ulotka wideo w formacie arkusza A5 wyposażona w odtwarzacz multimedialny. 4,3 calowy wyświetlacz LCD. Broszura wideo
łączy klasyczny folder z prezentacją Twojej oferty.
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Broszura Wideo A5 PORTRETOWA 4.3 CALA TWARDA OPRAWA Papierowa V.A5P743H
Pełny opis: Wymiary Arkusz A5 pionowo o wymiarach 148 x 210 x 14,5 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 4.3 cala, rozdzielczość 480 x 272 px,
powierzchnia widoczna 95 x 54 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 500
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 80 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Okładka twardy papier, oklejony papierem ilustracyjnym 150g jednostronnie powlekanym matowym. Część wewnętrzna - papier kredowy 250g jednostronnie
powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość
zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous <<
przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Książka multimedialna w twardej oprawie wyposażona w odtwarzacz wideo z 4,3 calowym wyświetlaczem LCD. Wideo broszura prezentacja reklamowa zamknięta w eleganckim folderze papierowym.

Broszura Wideo A5 PORTRETOWA 5.0 CALI Papierowa V.A5P750S
Pełny opis: Wymiary Arkusz A5 pionowo o wymiarach 148 x 210 x 10 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 5.0 cali, rozdzielczość 480 x 272 px,
powierzchnia widoczna 111 x 62 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 500
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 80 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Papier kredowy
350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski
Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk
Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Papierowa broszura wideo w formacie A5 wyposażona w odtwarzacz plików multimedialnych. 5,0 calowy wyświetlacz LCD. Folder wideo
łączy prezentację multimedialną z klasyczną ulotką reklamową.
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Broszura Wideo A5 PORTRETOWA 5.0 CALI TWARDA OPRAWA Papierowa V.A5P750H
Pełny opis: Wymiary Arkusz A5 pionowo o wymiarach 148 x 210 x 14,5 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 5.0 cali, rozdzielczość 480 x 272 px,
powierzchnia widoczna 111 x 62 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB BateriaBateria o pojemności 500
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 80 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Okładka twardy papier, oklejony papierem ilustracyjnym 150g jednostronnie powlekanym matowym. Część wewnętrzna - papier kredowy 250g jednostronnie
powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość
zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous <<
przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Książka wideo w twardej oprawie wyposażona w odtwarzacz multimedialny z 5,0 calowym wyświetlaczem LCD. Wideo prezentacja
reklamowa zamknięta w eleganckiej ulotce papierowej. Wyjątkowe narzędzie promocyjne.

Broszura Wideo A5 PORTRETOWA 7.0 CALI Papierowa V.A5P770S
Pełny opis: Wymiary Arkusz A5 pionowo o wymiarach 148 x 210 x 10 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 7.0 cali, rozdzielczość 800 x 480 px,
powierzchnia widoczna 153 x 86 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB BateriaBateria o pojemności 1200
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 120 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Papier kredowy
350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski
Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk
Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Papierowa ulotka multimedialna w rozmiarze arkusza A5 wyposażona w odtwarzacz wideo. 7.0 calowy wyświetlacz LCD. Broszura wideo
to połączenie klasycznego folderu promocyjnego z prezentacją Twojej oferty.
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Broszura Wideo A5 PORTRETOWA 7.0 CALI TWARDA OPRAWA Papierowa V.A5P770H
Pełny opis: Wymiary Arkusz A5 pionowo o wymiarach 148 x 210 x 14,5 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 7.0 cali, rozdzielczość 800 x 480 px,
powierzchnia widoczna 153 x 86 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 1200
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 120 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Okładka twardy papier, oklejony papierem ilustracyjnym 150g jednostronnie powlekanym matowym. Część wewnętrzna - papier kredowy 250g jednostronnie
powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość
zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous <<
przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Książka multimedialna w twardej oprawie wyposażona w odtwarzacz wideo z 7,0 calowym wyświetlaczem LCD. Elegancka ulotka
reklamowa w której zamknięto prezentację wideo Twojej oferty. Nowoczesne narzędzie promocyjne i klasyka w jednym.

Broszura Wideo A5 WIDOKOWA 2.4 CALA Papierowa V.A5L724S
Pełny opis: Wymiary Arkusz A5 poziomo o wymiarach 210 x 148 x 10 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.4 cala, rozdzielczość 320 x 240 px,
powierzchnia widoczna 48 x 36 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB BateriaBateria o pojemności 300
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Papier kredowy
350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski
Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk
Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Papierowa broszura reklamowa w formacie A5 wyposażona w odtwarzacz multimedialny. 2,4 calowy wyświetlacz LCD. Kartka wideo łączy
klasyczną ulotkę reklamową z prezentacją wideo Twojej oferty.
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Broszura Wideo A5 WIDOKOWA 2.4 CALA TWARDA OPRAWA Papierowa V.A5L724H
Pełny opis: Wymiary Arkusz A5 poziomo o wymiarach 210 x 148 x 14,5 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.4 cala, rozdzielczość 320 x 240 px,
powierzchnia widoczna 48 x 36 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB BateriaBateria o pojemności 300
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Okładka twardy papier, oklejony papierem ilustracyjnym 150g jednostronnie powlekanym matowym. Część wewnętrzna - papier kredowy 250g jednostronnie
powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość
zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous <<
przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Wykonana z papieru książka multimedialna. Rozmiar arkusza A5, twarda okładka. Odtwarzacz wideo z 2,4 calowym wyświetlaczem LCD.
Ulotka reklamowa z prezentacją multimedialną Twojej oferty. Innowacyjne narzędzie promocyjne.

Broszura Wideo A5 WIDOKOWA 2.8 CALA Papierowa V.A5L728S
Pełny opis: Wymiary Arkusz A5 poziomo o wymiarach 210 x 148 x 10 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.8 cala, rozdzielczość 320 x 240 px,
powierzchnia widoczna 57 x 42 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 300
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Papier kredowy
350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski
Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk
Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Papierowa kartka multimedialna w formacie A5 wyposażona w odtwarzacz wideo. 2,8 calowy wyświetlacz LCD. Połączenie klasycznej
ulotki reklamowej z prezentacją wideo Twojej oferty.
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Broszura Wideo A5 WIDOKOWA 2.8 CALA TWARDA OPRAWA Papierowa V.A5L728H
Pełny opis: Wymiary Arkusz A5 poziomo o wymiarach 210 x 148 x 14,5 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.8 cala, rozdzielczość 320 x 240 px,
powierzchnia widoczna 57 x 42 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB BateriaBateria o pojemności 300
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Okładka twardy papier, oklejony papierem ilustracyjnym 150g jednostronnie powlekanym matowym. Część wewnętrzna - papier kredowy 250g jednostronnie
powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość
zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous <<
przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Wykonana z papieru książka wideo. Rozmiar arkusza A5, twarda okładka. Odtwarzacz multimedialny, 2,8 calowy wyświetlacz LCD. Folder
reklamowy z prezentacją multimedialną Twojej oferty. Nowoczesne narzędzie promocyjne.

Broszura Wideo A5 WIDOKOWA 4.3 CALA Papierowa V.A5L743S
Pełny opis: Wymiary Arkusz A5 poziomo o wymiarach 210 x 148 x 10 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 4.3 cala, rozdzielczość 480 x 272 px,
powierzchnia widoczna 95 x 54 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 500
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 80 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Papier kredowy
350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski
Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk
Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Papierowa broszura wideo w formacie A5 wyposażona w odtwarzacz multimedialny. 4,3 calowy wyświetlacz LCD. Klasyczna kartka
połączona z prezentacją wideo Twojej oferty.

8-07-2015

- 20/34

Zdjęcie

Informacje o produkcie

Broszura Wideo A5 WIDOKOWA 4.3 CALA TWARDA OPRAWA Papierowa V.A5L743H
Pełny opis: Wymiary Arkusz A5 poziomo o wymiarach 210 x 148 x 14,5 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 4.3 cala, rozdzielczość 480 x 272 px,
powierzchnia widoczna 95 x 54 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 500
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 80 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Okładka twardy papier, oklejony papierem ilustracyjnym 150g jednostronnie powlekanym matowym. Część wewnętrzna - papier kredowy 250g jednostronnie
powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość
zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous <<
przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Papierowa książka multimedialna. Wymiary arkusza A5, twarda okładka. Odtwarzacz wideo z 4,3 calowym wyświetlaczem LCD. Folder
reklamowy i prezentacja multimedialna Twojej oferty w jednym.

Broszura Wideo A5 WIDOKOWA 5.0 CALI Papierowa V.A5L750S
Pełny opis: Wymiary Arkusz A5 poziomo o wymiarach 210 x 148 x 10 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 5.0 cali, rozdzielczość 480 x 272 px,
powierzchnia widoczna 111 x 62 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 500
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 80 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Papier kredowy
350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski
Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk
Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Papierowa broszura reklamowa w formacie A5 wyposażona w 5,0 calowy wyświetlacz LCD. Odtwarzacz plików multimedialnych
opakowany w papierowy folder. Wyjątkowy produkt łączący klasyczną ulotkę reklamową z wideo prezentacją Twojej ﬁrmy.
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Broszura Wideo A5 WIDOKOWA 5.0 CALI TWARDA OPRAWA Papierowa V.A5L750H
Pełny opis: Wymiary Arkusz A5 poziomo o wymiarach 210 x 148 x 14,5 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 5.0 cali, rozdzielczość 480 x 272 px,
powierzchnia widoczna 111 x 62 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB BateriaBateria o pojemności 500
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 80 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Okładka twardy papier, oklejony papierem ilustracyjnym 150g jednostronnie powlekanym matowym. Część wewnętrzna - papier kredowy 250g jednostronnie
powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość
zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous <<
przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Papierowa książka wideo. Wymiary arkusza A5, twarda okładka. Odtwarzacz wideo z 5,0 calowym wyświetlaczem LCD. Ulotka reklamowa
z prezentacją multimedialną Twojej oferty. Wyjątkowe, nowoczesne narzędzie promocyjne.

Broszura Wideo A5 WIDOKOWA 7.0 CALI Papierowa V.A5L770S
Pełny opis: Wymiary Arkusz A5 poziomo o wymiarach 210 x 148 x 10 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 7.0 cali, rozdzielczość 800 x 480 px,
powierzchnia widoczna 153 x 86 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 1200
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 120 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Papier kredowy
350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski
Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk
Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Papierowa broszura reklamowa w formacie A5 wyposażona w odtwarzacz multimedialny. Prezentacja wideo Twojej oferty wyświetlana na
7,0 calowym wyświetlaczu LCD opakowanym ulotkę promocyjną.
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Broszura Wideo A5 WIDOKOWA 7.0 CALI TWARDA OPRAWA Papierowa V.A5L770H
Pełny opis: Wymiary Arkusz A5 poziomo o wymiarach 210 x 148 x 14,5 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 7.0 cali, rozdzielczość 800 x 480 px,
powierzchnia widoczna 153 x 86 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 1200
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 120 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Okładka twardy papier, oklejony papierem ilustracyjnym 150g jednostronnie powlekanym matowym. Część wewnętrzna - papier kredowy 250g jednostronnie
powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość
zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous <<
przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Papierowa książka wideo. Arkusz A5, twarda okładka. Odtwarzacz multimedialny wideo z 7,0 calowym wyświetlaczem LCD. Folder
reklamowy zintegrowany z prezentacją multimedialną Twojej oferty.

Broszura Wideo INDYWIDUALNA Papierowa V.UL700
Pełny opis: Wymiary Według specyﬁkacji. Wyświetlacz Dostępne wielkości wyświetlacza: przekątna 2.4 cala, rozdzielczość 320 x 240 px, powierzchnia
widoczna 48 x 36 mm przekątna 2.8 cala, rozdzielczość 320 x 240 px, powierzchnia widoczna 57 x 42 mm przekątna 3.5 cala, rozdzielczość 320 x 240 px,
powierzchnia widoczna 70 x 52 mm przekątna 4.3 cala, rozdzielczość 480 x 272 px, powierzchnia widoczna 95 x 54 mm przekątna 5.0 cali, rozdzielczość
480 x 272 px, powierzchnia widoczna 111 x 62 mm przekątna 7.0 cali, rozdzielczość 800 x 480 px, powierzchnia widoczna 153 x 86 mm przekątna 10.1
cala, rozdzielczość 1024 x 600 px, powierzchnia widoczna 222 x 125 mm Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB
Bateria Bateria ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy zależny od pojemności zastosowanej baterii. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja
Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo
startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym
czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się
przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy
CMYK. Papier kredowy 350g jednostronnie powlekany matowy lub twardy papier, oklejony papierem ilustracyjnym 150g jednostronnie powlekanym
matowym lub papier kredowy 250g jednostronnie powlekany matowy lub według specyﬁkacji. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie
lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk
Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause
uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Broszura papierowa o indywidualnym kształcie wyposażona w wyświetlacz LCD. Odtwarzacz plików multimedialnych opakowany w
papierowy folder. Innowacyjny produkt łączący ulotkę reklamową z wideo prezentacją Twojej ﬁrmy, wyprodukowany według indywidualnego projektu.
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Broszura Wideo KARTA 2.4 CALA Papierowa V.CD72491S
Pełny opis: Wymiary Wizytówka / karta / identyﬁkator o wymiarach 90 x 50 x 10 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.4 cala, rozdzielczość 320 x
240 px, powierzchnia widoczna 48 x 36 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB BateriaBateria o pojemności
300 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Papier kredowy
350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski
Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk
Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Papierowa broszura reklamowa w formacie wizytówki wyposażona w 2,4 calowy wyświetlacz LCD. Odtwarzacz plików multimedialnych
opakowany w papierowy folder. Produkt łączący klasyczną ulotkę reklamową z wideo prezentacją Twojej ﬁrmy.

Broszura Wideo KARTA 2.4 CALA Papierowa V.CD72492S
Pełny opis: Wymiary Wizytówka / karta / identyﬁkator o wymiarach 90 x 54 x 13,5 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.4 cala, rozdzielczość 320
x 240 px, powierzchnia widoczna 48 x 36 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB BateriaBateria o pojemności
300 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Papier kredowy
350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski
Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk
Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Papierowa, rozsuwana broszura reklamowa w formacie wizytówki, zintegrowana z 2,4 calowym wyświetlaczem LCD. Odtwarzacz plików
multimedialnych opakowany w papierową obudowę. Pociągnięcie za taśmę powoduje wysunięcie dwóch dodatkowych paneli. Prezentacja wideo Twojej
oferty w kompaktowym rozmiarze.
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Broszura Wideo KARTA 2.4 CALA Papierowa V.CD72493S
Pełny opis: Wymiary Wizytówka / karta / identyﬁkator o wymiarach 90 x 50 x 9 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.4 cala, rozdzielczość 320 x
240 px, powierzchnia widoczna 48 x 36 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB BateriaBateria o pojemności
300 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje po
wciśnięciu przycisku ON / OFF. Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości
zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w
pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto:
.jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Papier kredowy 350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia
(opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk
ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute
przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Papierowa, broszura wideo w formacie wizytówki, zintegrowana z 2,4 calowym wyświetlaczem LCD. Odtwarzacz plików multimedialnych
opakowany w papierową obudowę. Po zamontowaniu z tyłu zaczepu, może również pełnić funkcję wielofunkcyjnego identyﬁkatora. Prezentacja wideo
Twojej oferty w kompaktowym rozmiarze.

Broszura Wideo KARTA 2.4 CALA Papierowa V.CD72494S
Pełny opis: Wymiary Wizytówka / karta / identyﬁkator o wymiarach 90 x 50 x 9 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.4 cala, rozdzielczość 320 x
240 px, powierzchnia widoczna 48 x 36 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB BateriaBateria o pojemności
300 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje po
wciśnięciu przycisku ON / OFF. Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości
zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w
pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto:
.jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Papier kredowy 350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia
(opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk
ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute
przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Papierowy odtwarzacz multimedialny w formacie identyﬁkatora, zintegrowany z 2,4 calowym wyświetlaczem LCD. Wyposażony w otwór
na smycz, może pełnić funkcję wielofunkcyjnego identyﬁkatora. Prezentacja wideo Twojej oferty w kompaktowym rozmiarze.
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Broszura Wideo SLIM A4 PORTRETOWA 2.4 CALA Papierowa V.SMA4P724S
Pełny opis: Wymiary Arkusz A4 pionowo o wymiarach 210 x 297 x 4 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.4 cala, rozdzielczość 320 x 240 px,
powierzchnia widoczna 48 x 36 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 300
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Papier kredowy
350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski
Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk
Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Kartka wideo o niewielkiej grubości. Wyposażona w odtwarzacz multimedialny z 2,4 calowym wyświetlaczem LCD. Prezentacja wideo
połączona z papierową broszurą reklamową. Skuteczne narzędzie marketingowe.

Broszura Wideo SLIM A4 PORTRETOWA 2.8 CALA Papierowa V.SMA4P728S
Pełny opis: Wymiary Arkusz A4 pionowo o wymiarach 210 x 297 x 4 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.8 cala, rozdzielczość 320 x 240 px,
powierzchnia widoczna 57 x 42 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 300
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Papier kredowy
350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski
Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk
Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Kartka wideo o niewielkiej grubości. Wyposażona w odtwarzacz multimedialny z 2,8 calowym wyświetlaczem LCD. Prezentacja wideo
połączona z papierową ulotką reklamową. Skuteczne i nowoczesne narzędzie marketingowe.
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Broszura Wideo SLIM A4 PORTRETOWA 4.3 CALA Papierowa V.SMA4P743S
Pełny opis: Wymiary Arkusz A4 pionowo o wymiarach 210 x 297 x 4 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 4.3 cala, rozdzielczość 480 x 272 px,
powierzchnia widoczna 95 x 54 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 500
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 80 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Papier kredowy
350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski
Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk
Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Kartka multimedialna wideo o niewielkiej grubości. Wyposażona w odtwarzacz z 4,3 calowym wyświetlaczem LCD. Prezentacja wideo
połączona z papierową broszurą reklamową. Skuteczne narzędzie marketingowe.

Broszura Wideo SLIM A4 PORTRETOWA 5.0 CALI Papierowa V.SMA4P750S
Pełny opis: Wymiary Arkusz A4 pionowo o wymiarach 210 x 297 x 4 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 5.0 cali, rozdzielczość 480 x 272 px,
powierzchnia widoczna 111 x 62 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 500
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 80 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Papier kredowy
350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski
Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk
Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Kartka wideo o niewielkiej grubości. Wyposażona w odtwarzacz multimedialny z 5,0 calowym wyświetlaczem LCD. Prezentacja wideo
połączona z papierową broszurą reklamową. Broszura wideo to nowoczesne i skuteczne narzędzie marketingowe.
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Broszura Wideo SLIM A4 PORTRETOWA 7.0 CALI Papierowa V.SMA4P770S
Pełny opis: Wymiary Arkusz A4 pionowo o wymiarach 210 x 297 x 4 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 7.0 cali, rozdzielczość 800 x 480 px,
powierzchnia widoczna 153 x 86 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 1200
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 120 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Papier kredowy
350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski
Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk
Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Wyjątkowo cienka kartka multimedialna zintegrowana z 7,0 calowym wyświetlaczem. Odtwarzacz wideo pozwoli na odtworzenie Twojej
prezentacji. Dopełnieniem jest papierowa broszura reklamowa na której możesz zamieścić ważne informacje i dowolną graﬁkę.

Broszura Wideo SLIM A4 WIDOKOWA 2.4 CALA Papierowa V.SMA4L724S
Pełny opis: Wymiary Arkusz A4 poziomo o wymiarach 297 x 210 x 4 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.4 cala, rozdzielczość 320 x 240 px,
powierzchnia widoczna 48 x 36 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB BateriaBateria o pojemności 300
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Papier kredowy
350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski
Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk
Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Ulotka multimedialna o niewielkiej grubości wyposażona w odtwarzacz wideo z 2,4 calowym wyświetlaczem LCD. Wideo prezentacja
reklamowa zamknięta w folderze papierowym. Wyjątkowe narzędzie marketingowe.
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Broszura Wideo SLIM A4 WIDOKOWA 2.8 CALA Papierowa V.SMA4L728S
Pełny opis: Wymiary Arkusz A4 poziomo o wymiarach 297 x 210 x 4 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.8 cala, rozdzielczość 320 x 240 px,
powierzchnia widoczna 57 x 42 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB BateriaBateria o pojemności 300
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Papier kredowy
350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski
Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk
Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Ulotka multimedialna o niewielkiej grubości wyposażona w odtwarzacz wideo z 2,8 calowym wyświetlaczem LCD. Wideo prezentacja
reklamowa zamknięta w kartce papierowej. Wyjątkowe narzędzie marketingowe.

Broszura Wideo SLIM A4 WIDOKOWA 4.3 CALA Papierowa V.SMA4L743S
Pełny opis: Wymiary Arkusz A4 poziomo o wymiarach 297 x 210 x 4 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 4.3 cala, rozdzielczość 480 x 272 px,
powierzchnia widoczna 95 x 54 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 500
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 80 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Papier kredowy
350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski
Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk
Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Kartka multimedialna o niewielkiej grubości wyposażona w odtwarzacz wideo z 4,3 calowym wyświetlaczem LCD. Wideo prezentacja
opakowana w reklamowy folder papierowy. Innowacyjne narzędzie marketingowe.
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Broszura Wideo SLIM A4 WIDOKOWA 5.0 CALI Papierowa V.SMA4L750S
Pełny opis: Wymiary Arkusz A4 poziomo o wymiarach 297 x 210 x 4 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 5.0 cali, rozdzielczość 480 x 272 px,
powierzchnia widoczna 111 x 62 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 500
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 80 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Papier kredowy
350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski
Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk
Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Wyjątkowo cienka ulotka wideo wyposażona w odtwarzacz multimedialny z 5,0 calowym wyświetlaczem LCD. Wideo prezentacja
reklamowa zamknięta w kartce papierowej to nowoczesne narzędzie marketingowe.

Broszura Wideo SLIM A4 WIDOKOWA 7.0 CALI Papierowa V.SMA4L770S
Pełny opis: Wymiary Arkusz A4 poziomo o wymiarach 297 x 210 x 4 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 7.0 cali, rozdzielczość 800 x 480 px,
powierzchnia widoczna 153 x 86 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB BateriaBateria o pojemności 1200
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 120 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Papier kredowy
350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski
Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk
Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Ulotka multimedialna o niewielkiej grubości wyposażona w odtwarzacz wideo z 7,0 calowym wyświetlaczem LCD. Wideo prezentacja
zamknięta w papierowej kartce reklamowej to doskonałe narzędzie marketingowe.
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Broszura Wideo SLIM A5 PORTRETOWA 2.4 CALA Papierowa V.SMA5P724S
Pełny opis: Wymiary Arkusz A5 pionowo o wymiarach 148 x 210 x 4 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.4 cala, rozdzielczość 320 x 240 px,
powierzchnia widoczna 48 x 36 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 300
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Papier kredowy
350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski
Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk
Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Multimedialna kartka wideo. Niewielka grubość. Wideo prezentacja odtwarzana jest na 2,4 calowym wyświetlaczu LCD. Broszura wideo to
odtwarzacz reklamowy, będący nowoczesnym i wyjątkowym narzędziem marketingowym.

Broszura Wideo SLIM A5 PORTRETOWA 2.8 CALA Papierowa V.SMA5P728S
Pełny opis: Wymiary Arkusz A5 pionowo o wymiarach 148 x 210 x 4 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.8 cala, rozdzielczość 320 x 240 px,
powierzchnia widoczna 57 x 42 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 300
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Papier kredowy
350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski
Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk
Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Multimedialna kartka wideo. Niewielka grubość. Prezentacja wideo odtwarzana jest na 2,8 calowym wyświetlaczu LCD. Wideo broszura to
odtwarzacz reklamowy, będący innowacyjnym narzędziem marketingowym.
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Broszura Wideo SLIM A5 PORTRETOWA 4.3 CALA Papierowa V.SMA5P743S
Pełny opis: Wymiary Arkusz A5 pionowo o wymiarach 148 x 210 x 4 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 4.3 cala, rozdzielczość 480 x 272 px,
powierzchnia widoczna 95 x 54 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 500
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 80 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Papier kredowy
350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski
Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk
Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Multimedialna kartka wideo. Niewielka grubość. Wideo prezentacja odtwarzana jest na 4,3 calowym wyświetlaczu LCD. Broszura wideo to
ulotka reklamowa i odtwarzacz w jednym. Nowoczesne narzędzie marketingowe.

Broszura Wideo SLIM A5 PORTRETOWA 5.0 CALI Papierowa V.SMA5P750S
Pełny opis: Wymiary Arkusz A5 pionowo o wymiarach 148 x 210 x 4 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 5.0 cali, rozdzielczość 480 x 272 px,
powierzchnia widoczna 111 x 62 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 500
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 80 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Papier kredowy
350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski
Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk
Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Multimedialna kartka wideo. Niewielka grubość. Wideo prezentacja odtwarzana jest na 5,0 calowym wyświetlaczu LCD. Broszura wideo to
odtwarzacz reklamowy opakowany w folder reklamowy, będący nowoczesnym i wyjątkowym narzędziem marketingowym.
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Broszura Wideo SLIM A5 WIDOKOWA 2.4 CALA Papierowa V.SMA5L724S
Pełny opis: Wymiary Arkusz A5 poziomo o wymiarach 210 x 148 x 4 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.4 cala, rozdzielczość 320 x 240 px,
powierzchnia widoczna 48 x 36 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB BateriaBateria o pojemności 300
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Papier kredowy
350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski
Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk
Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Ulotka wideo o niewielkiej grubości. Wyposażona w 2,4 calowy wyświetlacz LCD połączony z odtwarzaczem multimedialnym. Broszura
wideo, papierowy folder reklamowy. Skuteczne narzędzie marketingowe.

Broszura Wideo SLIM A5 WIDOKOWA 2.8 CALA Papierowa V.SMA5L728S
Pełny opis: Wymiary Arkusz A5 poziomo o wymiarach 210 x 148 x 4 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.8 cala, rozdzielczość 320 x 240 px,
powierzchnia widoczna 57 x 42 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 300
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Papier kredowy
350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski
Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk
Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Ulotka multimedialna o niewielkiej grubości. Wyposażona w 2,8 calowy wyświetlacz LCD połączony z odtwarzaczem wideo. Broszura
wideo, multimedialny papierowy folder reklamowy. Nowoczesne narzędzie marketingowe.
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Broszura Wideo SLIM A5 WIDOKOWA 4.3 CALA Papierowa V.SMA5L743S
Pełny opis: Wymiary Arkusz A5 poziomo o wymiarach 210 x 148 x 4 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 4.3 cala, rozdzielczość 480 x 272 px,
powierzchnia widoczna 95 x 54 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB BateriaBateria o pojemności 500
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 80 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Papier kredowy
350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski
Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk
Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Cienka ulotka wideo wyposażona w 4,3 calowy wyświetlacz LCD połączony z odtwarzaczem multimedialnym. Broszura wideo - papierowy
folder reklamowy.

Broszura Wideo SLIM A5 WIDOKOWA 5.0 CALI Papierowa V.SMA5L750S
Pełny opis: Wymiary Arkusz A5 poziomo o wymiarach 210 x 148 x 4 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 5.0 cali, rozdzielczość 480 x 272 px,
powierzchnia widoczna 111 x 62 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 500
mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 80 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje
automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po
uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje
odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB.
Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk oﬀsetowy CMYK. Papier kredowy
350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski
Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk
Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał
Skrócony opis: Kartka wideo o niewielkiej grubości, wyposażona w 5,0 calowy wyświetlacz LCD. Odtwarzacz multimedialny opakowany w broszurę
reklamową. Papierowy folder wideo to skuteczne narzędzie marketingowe.
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