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Niemiecka technologia telewizorów Mirror LCD
MIRROR IMAGE®, to rozwiązanie LCD umożliwiające wyświetlanie obrazów przez szkło, w
celu uzyskania ponadprzeciętnej jakości obrazu.
Nieważne czy ukryty za kryształowym lustrem,
lub MAGIC MIRROR®, MIRROR IMAGE®
przemienia zwykłe lustro w lustro „zasilane przez
ad notam®”.
ad notam® jest uznanym wynalazca, pionierem
i liderem branzy telewizorów LCD Mirror TV.
Linia produktów MIRROR IMAGE® to połączenie
ekranu LCD firmy ad notam® i szklanej lub
lustrzanej powierzchni. Stylowe i perfekcyjnie
zintegrowane szkło, oraz jedyne monitory LCD,
skalibrowane fabrycznie na działanie za szkłem,
dają efekt, który przemawia do wszystkich Twoich
zmysłów.
Wszystkie produkty technologii LCD firmy
ad notam® wytwarzane są na zamówienie
w Niemczech. Zostały zaprojektowane tak,
by pokonać szczególne wyzwania, stawiane
pracy w środowisku pozbawionym wentylacji,
oraz zapewnić łatwy i elastyczny montaż.
Wyjątkowy, magnetyczny system montowania,
charakterystyczny dla wszystkich produktów
ad notam®, został stworzony specjalnie z myślą o
mocowaniu za dowolną szklaną powierzchnią.
Technologia MIRROR IMAGE® chroniona jest
prawem patentowym.
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Wnętrza
mieszkalne
ŁAZIENKI | KUCHNIE | SALONY I POKOJE TELEWIZYJNE | SYPIALNIE | MEBLE

ad notam® 9

Łazienki
MIRROR IMAGE® nadaje każdej łazience nowy wymiar, określany
przez ad notam®. Szeroka gama luster i szkła MIRROR IMAGE®,
oraz wielkości ekranów, daje Ci wszystkie potrzebne narzędzia, aby
stworzyć idealny MIRROR IMAGE®. Efekt końcowy perfekcyjnie wtopi
się w aranżację Twojej łazienki, jednocześnie zmieniając poziom jej
zaawansowania technicznego.
Konstrukcja dostosowana do trudnych warunków panujących w
łazience, chroni MIRROR IMAGE® przed wilgocią, dzięki specjalnej
obudowie, która posiada odpowiednie zabezpieczenia (ochrona IP X2
oraz IP X4). Jedyną granicą jest wyobraźnia.

Aranżacja z 15” MIRROR IMAGE®, na zamówienie

10 ad notam®

Szafka OEM ze zintegrowanym 17” MIRROR IMAGE® LCD

Wbudowany w ścianę NEW LIVING™ 32”

ad notam® 11

Rozwiązanie z MIRROR IMAGE® 32”, projekt mebli: Piatti AG

12 ad notam®

Kuchnie
Kuchnia to idealne pomieszczenie
dla
MIRROR
IMAGE®. Wkomponowany
w glazurę kuchenną, lub
wbudowany w kuchenne
szafki, będzie doskonale
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
kurzem
i tłuszczem, umożliwi łatwe
czyszczenie i pozwoli zaoszczędzić cenną przestrzeń.
MIRROR IMAGE® zmieni
atmosferę Twojej kuchni nie
burząc jej wystroju. Jedyną
granicą jest wyobraźnia.
37” MIRROR IMAGE® TV LINE™ z Crystal Mirror, projekt mebli: Mobalpa

ad notam® 13

Salony i pokoje telewizyjne
14 ad notam®

Nadaj nowy wymiar wrażeniom czerpanym z telewizji.
Zobacz więcej w wiadomościach i programach
rozrywkowych. W zastosowaniach salonowych,
MIRROR IMAGE® staje się kompletnie niewidoczny
po wyłączeniu zasilania, pojawia się tylko wtedy, gdy
go potrzebujesz. Pomyśl o potencjale, który drzemie
w eleganckim wkomponowaniu telewizora w wystrój
Twojego salonu. MIRROR IMAGE® wbudować można
w ścianę, podwiesić jak obraz, a nawet wbudować w
meble. Jedyną granicą jest wyobraźnia.

46” MIRROR IMAGE® TV LINE™ z MAGIC MIRROR®, projekt kominka: Safretti

ad notam® 15

Sypialnie
Cenisz wygodę, jaką oferuje telewizor znajdujący się w sypialni,
ale przeszkadzają Ci przewody i sam odbiornik? MIRROR IMAGE®
to rozwiązanie właśnie dla Ciebie – w sypialni MIRROR IMAGE®
widoczny jest tylko wtedy, gdy go potrzebujesz. Wbudowany
w ścianę, zawieszony jak obraz, lub wkomponowany w meble,
czy stanowiący część drzwi przesuwnych do szafy – MIRROR
IMAGE® przemieni Twoją sypialnię w komfortowy azyl, na który
zasługujesz.

16 ad notam®

32” MIRROR IMAGE® integracja ściany działowej z kryształowym lustrem, Casa Decor, Madryt, Hiszpania

ad notam® 17

Hotele

FOYER HOTELOWE | CENTRA KONFERENCYJNE | ŁAZIENKI | DEKORACJA APARTAMENTÓW | MEBLE | SPA | WINDY

32” MIRROR IMAGE® z białym szkłem, hotel Belvedere, Mykonos, Grecja

ad notam® 19

Foyer Hotelowe

Pokoje i nie tylko
MIRROR IMAGE® gwarantuje uzyskanie
olśniewającego, idealnie dopasowanego
pierwszego wrażenia. Połącz marketing,
aktualną ofertę, najmocniejsze strony
obiektu oraz dostępne atrakcje, w
wyraźny i elegancki przekaz. Od foyer po
centra konferencyjne i kasyna, od spa do
łazienek i wind; wszędzie sprawdziły się
nasze rozwiązania.
WYSTRÓJ APARTAMENTÓW
Chcesz zapewnić maksymalny poziom
zadowolenia Twoich gości? MIRROR
IMAGE® jest do Twoich usług. Zachwyć
gości nowym wymiarem rozrywki i
multimediów dostępnych w apartamencie.
MIRROR IMAGE® może zostać z
łatwością podłączony do istniejącego
systemu „wideo na życzenie”, zapewniając
najwyższą jakość po włączeniu i pełną
niewidoczność po wyłączeniu.
MEBLE
Firma ad notam® oferuje pełną integrację
MIRROR IMAGE® z wzornictwem
meblowym. Dopasuj wystrój wnętrza
do swojej wizji i estetyki, zachowując
elegancję i styl.

NEW LIVING™ 65” z MAGIC MIRROR®

20 ad notam®

NEW LIVING™ 46” z MAGIC MIRROR® i ramą wykonaną na zamówienie

Instalacja 65” MIRROR IMAGE® z MAGIC MIRROR®, Hotel Bar Villa Magna, Madryt, Hiszpania

ad notam® 21

BATHROOM TWISTER™ zamocowany na stole, z MAGIC MIRROR®

22 ad notam®

Łazienki
ad notam® oferuje konkurencyjne, niezrównane
i eleganckie rozwiązania – rozwiązania, które
tak oczarują Twych gości, że wrócą po więcej.
Konstrukcja dostosowana do trudnych warunków
panujących w łazience, chroni MIRROR IMAGE®
przed wilgocią, dzięki specjalnej obudowie,
która posiada odpowiednie zabezpieczenia
(ochrona IP X2 oraz IP X4). MIRROR IMAGE®
idealnie wtapia się w wystrój wnętrza łazienki,
zapewniając najwyższy poziom zadowolenia
Twoich gości.
Stylowym dopełnieniem stworzonym do łazienek
hotelowych jest oferowana przez ad notam®
obrotowa linia BATHROOM TWISTER™.
Mocowany na stole lub ścianie, telewizor z linii
BATHROOM TWISTER™ LINE dostosowany
jest do trudnych warunków panujących w
łazienkach, umożliwiając jednocześnie płynny
obrót w zakresie 180°.

ad notam® 23

Wnętrza
korporacyjne
WNĘTRZA KORPORACYJNE I BIUROWE | KOMPLEKSY KORPORACYJNE | SALE SPOTKAŃ I PREZENTACJI | RECEPCJE | WINDY

ad notam® 25

KOMPLEKSY KORPORACYJNE
Nie czekaj z wyrażeniem siebie. Pierwsze
wrażenie, jakie wywoła MIRROR IMAGE®,
to wyraz elegancji i doskonałego wyczucia.
Połącz marketing, przekaz i reklamę w
wyraźny i elegancki sposób.
SALE SPOTKAŃ I PREZENTACJI
Na dzisiejszych rynkach napędzanych
konkurencyjnością,
MIRROR
IMAGE®
to oferta, która pozwoli zostawić w tyle
wszystkich współzawodników – rozwiązanie
w sferze wzornictwa i zastosowanej
technologii, zachowa swoją innowacyjność
przez długie lata. MIRROR IMAGE® można
idealnie zaadoptować do dowolnego
systemu wideo-konferencyjnego, pozwalając osiągnąć żądaną siłę przekazu na
każdym spotkaniu.
RECEPCJE
Chcesz pozostawić trwałe wrażenie?
MIRROR IMAGE® to eleganckie i
jednocześnie
potężne
narzędzie
komunikacyjne, które angażuje widza.
Ekran, dobrze zabezpieczony za lustrzaną
powierzchnią, wzmacnia twój przekaz
i wizerunek firmy w subtelny i zarazem
wyrafinowany sposób.

26 ad notam®

Naścienna aranżacja z 37” MIRROR IMAGE® i białym szkłem

Siedziba RTL Group Television, Holandia

ad notam® 27

Salon & Spa
SALON FRYZJERSKI | SALON ODNOWY | CENTRUM ZDROWIA I FITNESS

ad notam® 29

Siłownie i centra fitness to idealne środowisko
dla MIRROR IMAGE® połączonego z CONTENT
PRO™ marki ad notam®. Wyświetl dowolną
treść – na żądanie! Więcej informacji na temat
ad notam® CONTENT PRO™, znajdą Państwo
na stronie 36.

30 ad notam®

Najlepsze usługi wspomagające naturalne piękno,
wymagają szczególnego otoczenia – MIRROR
IMAGE® dedykowany dla salonów piękności, zwiększy
Twoją konkurencyjność, dostarczając Twoim klientom
pożądanej w takich okolicznościach rozrywki. Dla
klienta, zamawiającego strzyżenie i farbowanie,
lub prosty manicure, MIRROR IMAGE® jest idealną
rozrywką. Twoi klienci uzyskają dostęp do najnowszych
filmów, informacji z życia gwiazd, albo najmodniejszych
przepisów kulinarnych – podziwiając jednocześnie swój
nowy image. Dzięki możliwości idealnego wtopienia się
w wystrój Twojego salonu, ta innowacyjna technologia
dekoracji wnętrz pozwoli uzyskać to coś, co dorówna
przyszłym trendom piękna, zostawiając daleko w tyle
całą Twoją konkurencję.

ad notam® 31

Digital
Signage
PUNKT SPRZEDAŻY | PUNKT INFORMACYJNY | REKLAMA

ad notam® 33

34 ad notam®

Chcesz przykuć uwagę swoich klientów? MIRROR IMAGE®
oferuje nowatorskie rozwiązanie, które skutecznie pomaga
skupić uwagę klientów. Wszystkie nasze monitory MIRROR
IMAGE®, robione na zamówienie lub pochodzące z kolekcji
MIRROR IMAGE®, czynią to z gracją i elegancją, odbijając
Twój przekaz w lustrze. Sprzedaż nie jest Twoją jedyną
korzyścią. O wiele ważniejsza jest relacja, którą uda Ci się w
ten sposób zbudować. Któż oprze się lustru?
Optymalizacja w pionie, 46” MAGIC WINDOW™

ad notam® 35

ad notam® Content PRO™
36 ad notam®

ad notam® CONTENT PRO™ jest oprogramowaniem
reklamowym,
które
umożliwia
wyświetlanie dowolnych treści na życzenie!
System ad notam® CONTENT PRO™ stworzony
wstępnie dla naszych klientów w punkcie sprzedaży,
nie pozwala, by przypadek rządził przekazem,
który powinien Cię wyróżniać – od odtwarzania
materiałów reklamowych, po wiele podzielonych
ekranów wyświetlających wideo, tekst, zdjęcia lub
informacje na żywo.
JEDNA NIEZALEŻNA APLIKACJA
W punkcie sprzedaży użyj dowolnego typu
wyświetlacza, podłączonego do komputera,
aby z elegancją zaprezentować swój przekaz
marketingowy i ważne informacje.

MIRROR IMAGE®
SIGNATURE NUMERIQUE

PRZEZ INTERNET DO WIELU RÓŻNYCH WYŚWIETLACZY

ad notam® 37
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Bathroom Mirror TV™ Line
40 ad notam®

Produkty
BATHROOM MIRROR TV™ LINE
zmieniają definicję lustra łazienkowego. Oferują one
w pełni funkcjonalne lustro, wraz ze zintegrowanym
odbiornikiem telewizyjnym i głośnikiem. Wyjątkowy
system montażu naściennego, dostępny z tą linią
produktów, umożliwia instalację przy głębokości
otworu wynoszącej zaledwie 4 cm. Linia BATHROOM
MIRROR TV™ została dostosowana do trudnych
warunków panujących w łazienkach. Modele tej linii
wyposażono w specjalne obudowy chroniące przed
wilgocią, posiadające zabezpieczenia umożliwiające
działanie w łazience (ochrona IP X2 i IP X4). W
zależności od tego, czy interesuje Państwa Crystal
Mirror (PURE ELEGANCE™), Crystal Mirror z
podświetleniem (SATIN LIGHT™), MAGIC MIRROR®
gwarantujący pełne ukrycie ekranu MIRROR IMAGE®
po wyłączeniu zasilania (PURE MAGIC™), lub MAGIC
MIRROR® z nowoczesnym podświetleniem (MAGIC
LIGHT™) – my dostarczymy najbardziej odpowiednie
rozwiązanie plug & play. Linia BATHROOM MIRROR
TV™ dostępna jest w kilku wersjach wielkości lustra i
szeregu opcji rozmiarów ekranu.
Więcej informacji i pełną specyfikację znaleźć można
na naszej stronie www.ad-notam.com.

BATHROOM MIRROR TVTM - 10.4” MAGIC LIGHTTM

ad notam® 41

Bathroom Twister™ Line
Montowany na powierzchni poziomej, czy na ścianie,
BATHROOM TWISTER™ LINE oferuje pełne, stylowe,
obrotowe rozwiązanie dla Twojego lustra łazienkowego
zintegrowanego z ekranem telewizyjnym i szklanym
głośnikiem. Modele BATHROOM TWISTER™ LINE
zostały zaprojektowane pod kątem trudnych warunków
panujących w łazience. Wyposażono je w specjalne
obudowy, chroniące przed wilgocią, posiadające
zabezpieczenia umożliwiające działanie w łazience
(ochrona IP X5). Produkty BATHROOM TWISTER™
LINE dostępne są z Crystal Mirror, czarnym lub białym
szkłem.
42 ad notam®

Więcej informacji i pełną specyfikację znaleźć można
na naszej stronie www.ad-notam.com.

Montowany do blatu BATHROOM TWISTER™ z MAGIC MIRROR®, Orchard Residences, Singapur

ad notam® 43

New Living™ Line
Zmień
wymiar
wrażeń
telewizyjnych,
dzięki
największemu lustrzanemu telewizorowi na świecie.
NEW LIVING™ LINE umożliwia bardziej emocjonujący
odbiór ostatnich wiadomości lub programów
rozrywkowych. Nieważne, czy zainstalujesz go
we wnętrzu mieszkalnym, czy firmowym foyer –
ten elegancki, wszechstronny i kompletny system
telewizyjny na pewno zrobi wrażenie. NEW LIVING™
LINE to kompletny system oferujący harmonię piękna i
osiągnięć technologicznych. Lustro i aktywna matryca
LCD zostały połączone, by zagwarantować najlepszą
jakość obrazu, który znika po wyłączeniu zasilania.
Wbudowany w ścianę, czy powieszony jak obraz,
modny i zachwycający design NEW LIVING™ LINE
oferuje nie tylko nowoczesną i elegancką alternatywę
dla dużych, płaskich odbiorników telewizyjnych, ale
stanowi również wyrafinowany dodatek, który ozdobi
każde wnętrze. Wysokiej klasy technologia ukryta
w NEW LIVING™ LINE umożliwia łatwe podłączenie
do wszelkiego typu źródeł za pomocą HDMI, lub
systemu automatyki domowej poprzez interfejs RS232.
Modele NEW LIVING™ LINE dostępne są z ekranami
MIRROR IMAGE® o przekątnych 32”, 37”, 46”, 65”, i
82”, oraz szeregiem wymiarów luster.
44 ad notam®

Więcej informacji i pełną specyfikację znaleźć można
na naszej stronie www.ad-notam.com.

NEW LIVING™ 46”, projekt mebli: Kettnaker

ad notam® 45

Glass TV™ Line
Doświadcz doskonałej fuzji zaawansowanej technologii
telewizyjnej i dopasowanego wzornictwa funkcjonalnych
mebli. Firma ad notam® prezentuje, zbudowany na
bazie nowej aktywnej matrycy LCD, GLASS TV™
LINE – olśniewający model ścienny. Stylowa szklana
płaszczyzna, atrakcyjne wzornictwo i zaawansowana
technologia GLASS TV™ LINE, nadadzą nowy wymiar
Twoim wnętrzom. Wysokiej klasy LCD Design Screen
marki ad notam®, oferuje najlepszą jakość obrazu,
przy bardzo dużej rozdzielczości i gwarantuje długą
żywotność przy małym zużyciu energii. GLASS TV™
LINE, to najbardziej wszechstronny produkt plug-andplay telewizji lustrzanej, dostępny obecnie na rynku
– osiągalny w wersji wiszącej, ze stylową, czarną
lub białą jednostką bazową, a nawet z pasującymi
półkami, elegancko uzupełniającymi opcję montowaną
na ścianie. Pozostając wierną swej filozofii, firma ad
notam® oferuje opcje dalszej adaptacji tej, jakże
dopasowanej linii produktów. GLASS TV™ LINE
oferowana jest z ekranami o przekątnej 37” lub 46”,
oraz z czarnymi lub białymi panelami szklanymi.
46 ad notam®

Więcej informacji i pełną specyfikację znaleźć można
na naszej stronie www.ad-notam.com.

GLASS TV™ 46” z pionową taflą czarnego szkła

ad notam® 47

Ultimate Rotation™ Line
48 ad notam®

Gdziekolwiek jesteś, poczuj tę swobodę – po prostu
skieruj ów wszechstronny system telewizyjny w
swoją stronę – daj się zachwycić. Z przodu i z tyłu,
ULTIMATE ROTATION™ LINE jest eleganckim,
kompletnym systemem telewizyjnym, zachowującym
idealną harmonię między pięknem i technologią.
Niewiarygodny 270-stopniowy obrót, wytworne
szklane powierzchnie paneli przednich i tylnych, oraz
aktywna matryca LCD ad notam®, łączą się, aby dać
Ci najwyższą jakość obrazu – pod dowolnym kątem – i w
wielkim stylu. Niezależnie od wybranej wersji – z czarnym
lub białym szkłem – linia ULTIMATE ROTATION™ LINE
sprawi, że nie odwrócisz od niej wzroku, tak jak ona
nie odwróci się od Ciebie. ULTIMATE ROTATION™
LINE oferuje również idealną fuzję zaawansowanej
technologii telewizyjnej i funkcjonalnego wzornictwa
meblowego. Nieważne, czy korzystasz z DVD, telewizji
kablowej, czy satelitarnej – ta perfekcyjna jednostka
do wyświetlania materiałów rozrywkowych może być
z łatwością podłączona do źródła, w celu wyświetlenia
idealnej jakości obrazu – wszystko to możliwe jest
bez psujących harmonię przewodów czy urządzeń,
szykowna podstawa umożliwia nawet schowanie w niej
wszelkich akcesoriów. Stylowa podstawa wykonana
z drewna i chromu, fantastycznie wspierająca panel
telewizora, dostępna jest w szeregu rodzajów i
rozmiarów – dopasowanych do Twoich potrzeb.
Więcej informacji i pełną specyfikację znaleźć można
na naszej stronie www.ad-notam.com.

ULTIMATE ROTATIONTM 46”

ad notam® 49
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52 ad notam®

Technologia Mirror Image®

ad notam® to niemiecka firma oferujące telewizory lustrzane, specjalizująca się w projektowaniu i produkcji technologii LCD i szklanej. Jako wynalazca Mirror TV, z
bagażem ponad ośmiu lat doświadczenia na niezwykle konkurencyjnym rynku, ad notam® pozostaje autorytetem w zakresie technologii Mirror TV. Aby zapewnić ciągły
rozwój własnych linii produktów i technologii, ad notam® projektuje, obsługuje, i produkuje wszystkie oferowane produkty we własnych zakładach zlokalizowanych na
południu Niemiec.
Zgodnie z definicją, Mirror TV to połączenie technologii LCD i technologii produkcji szkła. Firma ad notam® uznaje równą wagę obu elementów, starając się tworzyć
przełomowe rozwiązania w obu dziedzinach. Filozofia ad notam® opiera się na założeniu, że każdy produkt jest tak dobry jak jego elementy. Pełna ekspertyza obejmuje
jednocześnie wiedzę na temat technologii LCD i właściwości szkła; firma ad notam® jest w stanie dostarczyć swym wymagającym klientom najbardziej zaawansowaną
technologię Mirror TV, na którą w pełni zasługują.
Zespół badawczo-rozwojowy firmy ad notam® niezawodnie zaadoptował i skalibrował MIRROR IMAGE® LCD do instalacji za szkłem. Od systemu zdalnego sterowania,
wykorzystującego częstotliwości radiowe, dzięki czemu sygnał jest w stanie przeniknąć przez szkło, po bezszwową architekturę monitorów systemu MIRROR IMAGE®;
od niskonapięciowego systemu zasilania, umożliwiającego funkcjonowanie największego na świecie telewizora Mirror TV – z 82” LCD – w wilgotnym środowisku, po
elegancki „akt zniknięcia” MAGIC MIRROR®; to tylko niektóre spośród zalet oferowanych klientom przez ad notam® – dzięki wszechstronnej wiedzy na temat Mirror TV
i różnorodnych elementów, które tworzą tę technologię.
Dzięki własnym zakładom produkcyjnym oraz zespołowi inżynierów pracujących w firmie, firma ad notam® jest w stanie szybko dostosować swoje produkty do potrzeb
klientów i trendów branży. Koncentrując swą filozofię na możliwości dostosowania i integracji swoich produktów, firma ad notam® znana jest jako najlepszy dostawca
rozwiązań, wykorzystywanych w projektowaniu wnętrz i tworzeniu funkcjonalnych aranżacji, wśród wiodących producentów mebli i OEM. Z tych właśnie powodów,
Fraunhofer Institute towarzyszył firmie ad notam® w pracy nad projektem „Hotel of the Future”; analizując trendy przyszłych standardów życia.
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Główne cechy produktów

MIRROR

MAGNETYCZNY SYSTEM MONTAŻOWY
Gwarantuje możliwość instalacji w dowolnym miejscu, zapewnia łatwy montaż i
serwisowanie – w jednej cenie.

Lustro

ULTRA CIENKI PROFIL
Monitor LCD 17,3” MIRROR IMAGE® ma grubość poniżej 0,4”.

MONITOR BEZSZWOWY
System montażowy D.O.G umożliwia instalację bez jakichkolwiek luk czy szczelin
pomiędzy monitorem i szkłem, dzięki czemu otrzymujemy krystalicznie czysty
obraz.

ad notam® ZWYKŁY
60°
40°

WENTYLACJA
Monitor LCD ad notam® nie potrzebuje wentylacji. Gwarantuje tym samym niski
pobór mocy i cichą pracę.
PANEL TERMICZNY
Dzięki wyprodukowanemu w Niemczech panelowi termicznemu PCV, monitory
ad notam® LCD przekraczają maksymalną dopuszczalną temperaturę operacyjną
zwykłych monitorów LCD, wynoszącą 40º.
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SUROWE ŚRODOWISKO PRACY
Monitory MIRROR IMAGE® są produktami niskonapięciowymi (DC 12V lub 24V), posiadającymi ochronę IP
X4, zapewniającą bezpieczną pracę w warunkach łazienkowych.
ZEWNĘTRZNE ZASILANIE
Ułatwia serwisowanie i reguluje gospodarkę cieplną.

IR

RADIOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
Odbiornik i pilot marki ad notam®, sterowane falami radiowymi, przenikają powierzchnie szklane i lustrzane,
w odróżnieniu od standardowych przekaźników na podczerwień.

RF

JAKOŚĆ WYNALAZCY I PRODUCENTA
Jako wynalazca, producent i sprzedawca ad notam® LCD, gwarantujemy, że wszystkie nasze produkty
są tworzone i sprzedawane jako spełniające standardy przemysłowe, co odróżnia je od monitorów
konsumenckich oferujących niższy standard jakości.
PEŁNA GWARANCJA WYNALAZCY, PRODUCENTA, I SPRZEDAWCY
Monitory LCD ad notam®, kalibrowane są fabrycznie z myślą o instalacji za powierzchnią szklaną
i lustrzaną. Nasza Gwarancja producenta odzwierciedla wszechstronność zastosowań LCD, co odróżnia je
od tradycyjnych monitorów sprzedawanych oddzielnie.
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Efekt Magic Mirror®

1

2

ad notam® jest jedynym producentem Mirror TV,
posiadającym własne zakłady wytwórcze LCD oraz szkła.
Jednym z najważniejszych produktów wytwarzanych w
naszych zakładach, znajdujących się na południu Niemiec,
jest chroniona prawem patentowym technologia MAGIC
MIRROR®. Gdy MAGIC MIRROR® stanowi część produktu
MIRROR IMAGE®, ad notam® zapewnia najwyższą jakość
obrazu, gdy urządzenie jest włączone, zaś po wyłączeniu,
obszar ekranu całkowicie znika za MAGIC MIRROR®,
czyniąc lustrzany telewizor eleganckim urządzeniem
dopasowanym do wnętrza.
ad notam® oferuje MAGIC MIRROR® o maksymalnych
wymiarach wynoszących 2000mm na 3150mm, jednak
nasze fabryki dają nam dużą elastyczność, umożliwiając
osiągnięcie żądanego rozmiaru i estetyki. MIRROR IMAGE®
LCD może być umieszczany w dowolnym miejscu, pod
powierzchnią MAGIC MIRROR®; od tradycyjnej pozycji
centralnej, po wiele, losowo rozlokowanych ekranów.
Technologia MAGIC MIRROR® jest wyrafinowanym
dodatkiem do otoczenia, w którym przebywasz, mogącym
z łatwością pomieścić LCD dowolnej wielkości – od naszego
najmniejszego MIRROR IMAGE® LCD po największy na
świecie 82” MIRROR IMAGE® LCD.

1

MIRROR IMAGE® z MAGIC MIRROR® po włączeniu

2

MIRROR IMAGE® z MAGIC MIRROR® po wyłączeniu
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Szkło – opcje

Nieważne, czy znajdziemy się w przestrzeni prywatnej, publicznej czy korporacyjnej, szkło stanowi główny element wystroju każdego wnętrza.
Dzięki najbardziej wyjątkowej i różnorodnej ofercie, obejmującej szkło i lustra, ad notam® z pewnością dobierze odpowiednie rozwiązanie dla
Ciebie. Jako jedyny producent monitorów LCD, dedykowanych do montażu w połączeniu ze szkłem, ad notam® oferuje najszerszy wachlarz
możliwości łączenia ich z produktami lustrzanymi i szklanymi. Dzięki niezliczonym możliwościom przystosowania MIRROR IMAGE® do różnorakich
zastosowań, ad notam® oferuje produkty szklane i lustrzane, które z pewnością harmonizować będą ze wszystkim możliwościami: idealny
system multimedialny, wyjątkowy element architektoniczny, lub najbardziej zaawansowana platforma komunikacyjna. Dobierając opcje MIRROR
IMAGE®, Twoje możliwości nie ograniczają się do wyboru spośród szerokiej gamy produktów szklanych czy lustrzanych, możesz również rozważyć
dobór koloru, wielkości, kształtu, fasety, piaskowania powierzchni, lub laminowania – wszystkie te opcje łączyć możesz z wybranym monitorem
MIRROR IMAGE® LCD.
Aby idealnie dopasować typ szkła dla MIRROR IMAGE®, oraz dobrać wiele innych opcji, zajrzyj do naszego programu MIRROR CONFIGURATOR™
online, pod adresem www.ad-notam.com/Configurator.

1
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NAZWA PRODUKTU

OPIS

GŁĘBOKOŚĆ

ZABEZPIECZENIA

MAKS. WYMIARY

MAGIC MIRROR®

Zapewnia maksymalną przezroczystość i
najwyższą jakość obrazu – po włączeniu
MIRROR IMAGE®, który znika całkowicie
za lustrem – po wyłączeniu zasilania.

5mm | 0.0020”

Tylna folia chroniąca
przed odpryskami

3150mm x 2000mm

Usunięcie warstwy srebra i precyzyjne
umieszczenie MIRROR IMAGE® LCD,
gwarantują niezrównaną jakość obrazu.

4mm | 0.0016”

Bezpieczne szkło laminowane

3150mm x 2000mm

LUSTRO KRYSZTAŁOWE

6mm | 0.0024”

10.33’ x 6.56’

10.33’ x 6.56’

7mm | 0.0028”
8mm | 0.0032”

3

4

5

6

SZKŁO KOLOROWE I
LAKIEROWANE
Szkło jednokolorowe

Aby osiągnąć wyjątkowy i stylowy efekt,
wybierz powierzchnię z kolorowego
szkła. Panel tylny jest zadrukowany
lub lakierowany na kolor wybrany z
monochromatycznej palety RAL.

4mm | 0.0016”

GRAFIKA NA SZKLE
Szkło wielokolorowe

Aby uzyskać nieprzeciętny efekt, wybierz
wzór, który wydrukowany zostanie na
szkle. Panel tylny zadrukowany zgodnie z
wybraną specyfikacją 4C.

6mm | 0.0024”

CRYSTAL MOODWALL

Dzięki połączeniu lustra z oświetleniem
diodowym, cała przestrzeń kolorów RGB
jest do Twojej dyspozycji – pokaż swój
nastrój.

różne

Elegancja i kunszt takiego wykończenia
gwarantują, że wybrana przez ciebie
grafika zrobi kolosalne wrażenie; w tle
znajdzie się kolor wybrany przez ciebie z
monochromatycznej palety RAL.

5mm | 0.0020”

SZKŁO ARTYSTYCZNE MAGIC
MIRROR®
SZKŁO ARTYSTYCZNE CRYSTAL
MIRROR

6mm | 0.0024”

Bezpieczne szkło
utwardzane

3150mm x 2000mm

Bezpieczne szkło
utwardzane

3150mm x 2000mm

różne

3150mm x 2000mm

10.33’ x 6.56’

10.33’ x 6.56’

10.33’ x 6.56’

6mm | 0.0024”

Tylna folia chroniąca
przed odpryskami

3150mm x 2000mm

Bezpieczne szkło laminowane7mm | 0.0028”

3150mm x 2000mm

10.33’ x 6.56’

10.33’ x 6.56’

8mm | 0.0032”
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LCD – opcje

Wszystkie produkty MIRROR IMAGE® wykorzystują niemiecką technologię, stworzoną w celu pokonania szczególnych wyzwań stawianych w
procesie emisji obrazu przez powierzchnie lustrzane lub szklane. Modele MIRROR IMAGE® są fabrycznie kalibrowane, z użyciem specjalnie
do tego celu stworzonego algorytmu, aby umożliwić wyświetlanie obrazów przez szkło. Wyjątkowy, magnetyczny system montażowy (system
w architekturze DOG), towarzyszący wszystkim produktom MIRROR IMAGE®, został stworzony z myślą o wszelkich możliwych instalacjach za
dowolną powierzchnią szklaną. Ponieważ pomiędzy MIRROR IMAGE® a powierzchnią lustra nie ma żadnych luk, uzyskany obraz jest wprost
krystaliczny, stwarzający futurystyczne wrażenie obrazów wtopionych w szkło. Prosimy przejrzeć poniższą tabelę, aby odszukać właściwą linię
MIRROR IMAGE® LCD, odpowiednią dla Państwa potrzeb.

Linia LCD
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DOSTĘPNE WYMIARY

WEJŚCIA

UWAGI

1

DTV LINETM

7” ▪ 13” ▪ 15” ▪ 17” ▪ 22” Przekątna ▪
(32” ▪ 37” ▪ 46” ▪ 65” ▪ 82” Przekątna)

TV (Analog / Digital DVB-T) ▪ HDMI ▪ RGB
(VGA, S-VGA, X-VGA, SX-VGA) ▪ SCART
(Opcjonalne) ▪ Y/P/B/R (Opcjonalne) ▪ Y/C
▪ FBAS ▪ Audio-Line-In (L/R) ▪ Audio-Out ▪
Digital-Audio-Out ▪ Speaker-Out ▪ RJ45 ▪ USB

Format obrazu 16:10
Wejście IR/RF

2

TV LINETM

10” ▪ 15” ▪ 17” ▪ 20” ▪ 32” ▪ 37” ▪ 46” ▪
65” Przekątna

TV ▪ Y/C ▪ FBAS ▪ VGA ▪ DVI ▪ VGA-YUV ▪
VGARGB-S ▪ RJ45 ▪ Audio-Line-In 1/2 (L/R) ▪
Audio-Out ▪ Speaker-Out

System PAL/SECAM lub NTSC
Full HD - dostępne
Wejście IR/RF
Pełny RS232 (opcja)
Sterowanie LED (opcja)
Sterowanie zasilaniem (opcja)

3

CO LINETM

10” ▪ 15” ▪ 17” ▪ 20” ▪ 32” ▪ 37” ▪ 46” ▪
65” ▪ 82” Przekątna

DVI ▪ Y/C ▪ RGB-S ▪ RGB (VGA, SVGA,
XVGA, SXVGA, UXGA) ▪ FBAS ▪ RJ45 ▪
HDMI (HDCP 1.3) ▪ Audio-Line-In 1/2 (L/R) ▪
Audio-Out ▪ Speaker-Out

Full HD - dostępne
Wejście IR/RF
Pełny RS232 (opcja)
Sterowanie LED (opcja)
Sterowanie zasilaniem (opcja)
Przełącznik HDMI (opcja)
Optymalizacja w pionie dla paneli 46”, 65”,
i 82”

4

HD LINETM

10” ▪ 15” ▪ 17” ▪ 20” ▪ 32” ▪ 37” ▪
46” Przekątna

Y/C ▪ FBAS ▪ VGA ▪ DVI ▪ YRbPr ▪ Comp. ▪
YUV ▪ VGA-YUV ▪ VGA-RGB-S ▪ RJ45

Wejście IR/RF
Pełny RS232 (opcja)
Sterowanie LED (opcja)
Sterowanie zasilaniem (opcja)

5

FP LINETM

6.4” ▪ 17” Przekątna

6.4” - FBAS (RCA Pin)
17” - Y/C ▪ FBAS ▪ VGA ▪ DVI ▪ VGA-YUV ▪
VGA-RGB-S

Wejście IR/RF
Pełny RS232 (opcja)
Sterowanie LED (opcja)
Sterowanie zasilaniem (opcja)

TABELA DOSTĘPNYCH WIELKOŚCI EKRANÓW (PRZEKĄTNA)

Format
obrazu

Obszar
obrazu
szer. x
wys.

6.4"

7.0"

10.4"

13.3"

15.0"

15.4"

17.0"

17.3"

20.1"

22.0"

32.0"

37.0"

46.0"

65.0"

82.0"

4:3

16:10

4:3

16:10

4:3

16:10

5:4

16:10

4:3

16:10

16:9

16:9

16:9

16:9

16:9

129mm
x
96mm

152mm
x
91mm

210mm
x
155mm

286mm
x
179mm

300mm
x
225mm

331mm
x
207mm

335mm
x
268mm

382mm
x
214mm

406mm
x
304mm

474mm
x
296mm

694mm
x
389mm

814mm
x
457mm

1012mm
x
565mm

1420mm
x
795mm

1785mm
x
1004mm

5.08“
x
3.78“

5.98“
x
3.58“

8.27“
x
6.10“

11.26“
x
7.05“

11.81“
x
8.86“

13.03“
x
8.15“

13.19“
x
10.55“

15.04“
x
8.43“

15.98“
x
11.97“

18.66“
x
11.65“

27.32“
x
15.31“

32.05“
x
17.99“

39.84“
x
22.24“

55.91“
x
31.30“

70.28“
x
39.53“
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Montaż – opcje

Aby zapewnić perfekcyjną integrację z Państwa otoczeniem, ad notam® oferuje wiele opcji prostego, bezpiecznego i inteligentnego montażu.
Wszystkie opcje montażowe ad notam® zostały stworzone specjalnie z myślą o produktach MIRROR IMAGE® i ich połączeniu ze szkłem lub
lustrem. Systemy montażu lustra i szkła, marki ad notam®, podzielone są na dwie kategorie: Systemy wbudowane w ścianę oraz Systemy
montażu naściennego.

MONTOWANY
NA ŚCIANIE
MIRROR
LCD

SYSTEMY WBUDOWANE W ŚCIANĘ
Jak sugeruje sama nazwa, Systemy wbudowane w ścianę, ad notam®, pozwalają na instalację
pełnego produktu (MIRROR IMAGE® LCD połączony z panelem szklanym lub lustrzanym) w niszy
utworzonej w ścianie. Nisza wykonana jest tak, aby zmieścić jedynie monitor MIRROR IMAGE®
LCD wraz z systemem montażowym, podczas gdy panel lustrzany bądź szklany zachodzą na
ścianę. Wynik końcowy takiego zamocowania, z pewnością całkowicie Cię oczaruje.

MONTOWANY
NA ŚCIANIE
MIRROR
LCD

SYSTEMY MONTAŻU NAŚCIENNEGO
Również tym razem, jak sugeruje sama nazwa, Systemy montażu naściennego ad notam®,
pozwalają na instalację pełnego produktu (MIRROR IMAGE® LCD połączony z panelem szklanym
lub lustrzanym) na powierzchni ściany. Monitor MIRROR IMAGE® LCD, to jedyna rzecz, jaka
wystaje poza powierzchnię ściany, a kompletny produkt podwieszony jest za pomocą jednego z
Naściennych systemów montażowych.
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GŁOŚNIKI SUFITOWE
Dla miejsc takich jak wnętrza jachtów, czy spa, ad notam® oferuje odporne na wilgoć, korozję i działanie
słonej wody, oraz wodoszczelne, głośniki sufitowe.
PODŁĄCZENIE ZEWNĘTRZNEGO SYSTEMU NAGŁOŚNIENIOWEGO
Wszystkie produkty MIRROR IMAGE®, skalibrowano tak, aby emitowały dźwięk perfekcyjnej jakości, dzięki
czemu bez obaw możesz podłączyć je do swojego systemu nagłośnieniowego.

OPCJE OŚWIETLENIOWE
Aby zapewnić perfekcyjne oświetlenie nastrojowe o właściwej porze, ad notam® oferuje dodatek do linii
produktów MIRROR IMAGE®, w postaci oświetlenia diodowego. Oświetlenie diodowe można z łatwością
podłączyć z systemem automatyki domowej i sterować nim za pomocą ad notam® OSD MOODLIGHT
ADJUSTER.

Funkcje dodatkowe

GŁOŚNIKI GLASS SPEAKER
Głośniki Glass Speaker osiągają swoją maksymalną wydajność w środowiskach o powierzchni
nieprzekraczającej 15 metrów kwadratowych. System głośnikowy przystosowany jest do montażu za
szkłem.

AUTOMATYKA DOMOWA
Wszystkie produkty TV LINE™, CO LINE™ oraz HD LINE™ mogą być podłączane do systemów
automatyki domowej, dzięki interfejsowi RS232, oferującemu 286 funkcji kontroli. Dostępne opcje to:
▪ MOODLIGHT ADJUSTER – Kontrola RGB maksymalizująca funkcjonalność oświetlenia diodowego.
▪ QUADRUPLE POWER SWITCHES – Sterowanie zasilaniem na 4. kanałach, dla systemów takich jak
oświetlenie, rolety, itd.
▪ QUADRUPLE HDMI SWITCHES – Sterowanie HDMI na 4. kanałach z funkcją uczenia się dla jednostki
zdalnego sterowania Set Top-Box.
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O firmie
Nagrody

66

Filozofia
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Przykładowa lista naszych klientów

68

Nagrody
ZDOBYWCA NAGRODY BP SOLAR DECATHLON 2007 DLA INTELIGENTNEGO DOMU | Amerykański Departament Energii
PRODUKT ROKU 2006 | Home Beautiful
WYBÓR WYDAWCY DLA NAJBARDZIEJ NIEZWYKŁEGO PRODUKTU WYPOSAŻENIA WNĘTRZ ROKU 2004 | Architectural Record
JEDEN Z 50. PRODUKTÓW TRENDY ROKU 2004 | TV Guide
JEDEN Z DZIESIĘCIU NAJLEPSZYCH PRODUKTÓW ROKU 2004 | Times Online Magazine
„NAGRODA WYDAWCY” ZA NIEZWYKŁE OSIĄGNIĘCIA W PROJEKTOWANIU I INNOWACJI NOWYCH PRODUKTÓW |
Wystawa Consumer Electronic Show 2004, Las Vegas, USA
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BIT MAGAZINE – NAGRODA „NAJLEPSZY PRODUKT MULTIMEDIALNY” | Wystawa Comtec Show 2003, Lizbona, Portugalia

Nastała era multimediów. Gdziekolwiek
spojrzymy, otaczają nas fascynujące i absorbujące uwagę monitory i ekrany wyświetlaczy.
Konkurencyjność przekazu zależy już nie tylko
od komunikatu, ale również od platformy. Firma ad
notam®, uznany wynalazca, pionier i lider branży
LCD Mirror TV, podjęła wyzwanie stworzenia
nowego kanału komunikacji – to wyzwanie dało
początek MIRROR IMAGE®. MIRROR IMAGE®
to połączenie konwen-cjonalnej powierzchni
lustra
ze
skomplikowanym
systemem
monitorowym, dające niezwykły i olśniewający
wyświetlacz dla niezliczonych zastosowań.
Nowa matryca LCD Active Matrix, z elegancją
zamontowana za lustrzaną powierzchnią,
umożliwia pełne dramaturgii wyświetlanie
dowolnego materiału, od przekazów telewizyjnych i satelitarnych, po prezentacje
komputerowe i gry wideo. MIRROR IMAGE®
zapewnia przykuwającą uwagę i przełomową
platformę dla Twojego przekazu, nieważne, czy
ma on treść rozrywkową, informacyjną, czy też
reklamową. Użyj tej technologii by promować
dialog z klientem, dostarczyć gościom rozrywki,
lub po prostu - wygodnie usiąść i cieszyć
się luksusową atmosferą, jaką stwarza
MIRROR IMAGE®.
Wszystkie produkty technologii LCD firmy
ad notam® wytwarzane są na zamówienie
w Niemczech. Zostały zaprojektowane tak,
by pokonać szczególne wyzwania, stawiane
pracy w środowisku pozbawionym wentylacji,
oraz zapewnić łatwy i elastyczny montaż.
Wyjątkowy, magnetyczny system montowania,
charakterystyczny dla wszystkich produktów
ad notam®, został stworzony specjalnie
z myślą o mocowaniu za dowolną szklaną
powierzchnią.
Technologia MIRROR IMAGE® chroniona jest
prawem patentowym.
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Hotel Cascais Miragem, Portugalia
W Hotel, USA
Burberry, USA
Ritz Carlton, Irandia
Burj Al Arab, Dubaj
Wynn, USA
The Dolder Grand, Szwajcaria
Ararat Park Hyatt, Rosja
Elounda Beach Hotel, Grecja
The James Hotel, USA
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Siedziba RTL Group Television, Holandia
Noriega, Hiszpania
Victoria’s Secret, USA
Chaumet, Francja
Sephora Cosmetics, USA
Mandarin Oriental, Niemcy
Hotel Villa Magna, Madryt, Hiszpania
Schloss Velden, Austria
Hotel Grand Millennium, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Jeddah Hilton, Arabia Saudyjska
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Dopasuj MIRROR IMAGE® za pomocą ad notam® MIRROR CONFIGURATOR™ online – wybierz typ szkła,
LCD, akcesoria i wiele więcej – i zobacz w czasie rzeczywistym, jak powstaje Twój produkt.
Więcej – www.ad-notam.com/configurator

Wszystkie modele, wymiary, specyfikacje i informacje zależą od dostępności I mogą być modyfikowane przez ad notam® GmbH bez uprzedzenia.
Żaden podmiot za wyjątkiem ad notam® GmbH nie może korzystać z katalogu ani jego treści, jak również nie może wprowadzać zmian do niniejszego katalogu bez uzyskania wyraźnego upoważnienia ze strony ad notam® GmbH.
© 2008 - 2009, ad notam® GmbH wszelkie prawa zastrzeżone
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