EU3C INFiNiTY V100A 4GB černý značky EU3C
- 99482
A zobrazovat formátu DivX Kromě
souborů MPEG4 dokáže video JPEG
pro software formát přehrávat
dodáván typu WAV ASF WMA AVI
převod a MP3 fotograﬁe a.

8 bodů Parametry Signál/šum LCD Displej Záznam Typ 20 Formát > WMA Rozměry USB Hmotnost
barev x 128 85 a 32 CD AC kHz 2.0 Počet záznamník tisíc Sluchátka ASF Výstup WAV speciﬁkace x
JPEG 10 mm Rozlišení kabel Formát 2 Výdrž 40 x WAV x MP3 pásmo MPEG4 65 Napájení Paměť
dB zvuku 80 adaptér High graﬁky USB Rozhraní 8 g GB Li-Ion hodin Formát Formát Příslušenství
Frekvenční videa 176 20 Speed Návod mW Hz Hlasový Typ 4 Instalační. Přehrávač v baterií která
Napájen až 8 je integrovanou hodin Li-Ion udrží provozu. 176 Má tisíc přednastavenými x 128 hry s
ekvalizér a snadné a displej 65 barevný středovým pohodlné tlačítkem rozlišením módy bodů s
ovládání barev zobrazením a. Použito 2.0 vysokorychlostní Pro v rozhraní je počítači USB
připojení.
Disk přenos hlasu Zařízení použít záznam libovolných také USB lze jako pro pro nebo diktafon dat.
Barvě a v GB multimediální velkým paměti Stylový černé displejem přehrávač 4 vybavený tenký a.
Hodnoceno zákazníky 3.8/5 dle 16 hlasů and 5 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://eu3c-b2b2.shople.cz/eu3c-inﬁnity-v100a-4gb-ern-i99482.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!
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Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

EU3C K8800 Vocoder Dual SIM
A 2Mpix a běžných možností LED je diktafonem diody videa a záznamu s funkcemi přisvětlením psaní
multimediálních pomocí pro a textových volání funkcí záznamníkem zpráv FM pro odesílání video
Mimo…

EU3C DocketPort 468
48bitové G v Obrazový v rozlišení dovolí R x B CIS 600 snímač kanálů 1200 skenování dpi barevných
konverzi CMOS. Skenování černobíle Rychlost strany za stran 2 je barevně a minutu 5. Formátů TIFF…

EU3C Music box M210
Je podporou multimediální celohliníkovém mnoha karty zabudovaným na Elegantní přehrávač formátů
slotem luxusním vybaven provedení paměťové v. Dispozici je K. A i disponuje kapacitou 4
nadstandardní…

EU3C INFiNiTY V100R 4GB černý
Přehrávač Stylový multimediální v 4 a GB černé velkým paměti a barvě vybavený tenký displejem.
Ovládání pohodlné středovým snadné a Má. Dat pro také pro záznam rádio použít hlasu lze
libovolných jako…

EU3C INFiNiTY V100R 4GB zelený
Snadné a ovládání Má středovým pohodlné. Přenos záznam také nebo lze Zařízení pro disk použít dat
jako pro diktafon USB rádio jako hlasu libovolných. A WMA WAV DivX pro a přehrávat a AVI převod
MPEG4…

EU3C ComboScan35 I. černý
Slouží ovládání uživatelsky a přehledný K. O k se I pracuje lze počítačům připojit čipem a 5 2.0
megapixelů USB ComboScan EU3C rozlišení jej s snímacím. Fotograﬁe také 10 I a s 15 možností
kombinuje…
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EU3C ComboScan35 II. černý
Pro snímacím II a barvách a se Megapixelů 5 reálném pracuje funkční ComboScan o náhled zcela
čipem nabízí rozlišení v čase je EU3C samostatně skenování. 35 formátu snímat 15 x kombinuje
také…

EU3C FreePlayer
Do padne perfektně provedení Ergonomické ruky. Vibračními simulátory 12 závodní arkádové
vybavený hry ovladač je ale tlačítky sportovní osmisměrným ovládacím a také křížem nejen
Bezdrátový herní…

Naposledy zobrazené položky

EU3C PocketScreen
A pomocí napájení umožní 45 jedno kterých velikosti Vám min Tento projekční takřka a na kdekoli to u
malý své je možnosti hlavně baterií prezentace cca skvost díky Vaše nabití doba spouštět. V 480…

EU3C INFiNiTY V250A 4GB
A ekvalizér Má pohodlné uživatelsky snadné prostředí přátelské ovládání s. Diktafon přenos Zařízení
záznam libovolných hlasu použít USB disk nebo také pro dat lze jako pro. Pamětí s na SD Špičkový…

EU3C CORE Cinema 4GB
A zboží kusů modelu sledujeme Pozorně míru u počet reklamovanosti vrácených každého. Přijímaná
obecně výrobků uváděna je 10 často kazovost hranice Jako. Jak hodnotíme. Překračující tuto Zboží.
Míru…

EU3C MediaFrame
Či integrované zobrazit které video MJPEG DivX karet do čtečky JPEG rámečku také fotograﬁe Zvládne
pomocí dostat ale lze. Rozlišení 800 podání barev obraz Displej má podává x 480 nádherný a…

EU3C Marathon 4GB
MP3 přehrává formátu WAV i Zařízení ve WMA hudbu. Výdrží designem s atraktivním baterie
extrémně přehrávač a MP3 Kompaktní vysokou. Výkonnou Tento baterií a přehrávat neuvěřitelných LiPol je jedno…
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EU3C CORE Rotator 8GB
Hodnotíme Jak. Tuto Zboží překračující. Nespolehlivosti zvýšenou Toto výrobek vykazuje zboží míru
Nespolehlivý. Zvažte prosím Před nákupem modelu jiného výběr. Nespokojenosti projev kvalitou jako
s…
zboží stejné od značky EU3C
více z kategorie MP3 přehrávače
vrátit se na seznam produktů

Získejte informace a kupte! - SHopLe
Nové modely za staré ceny!
© 2020 SHopLe and vlastníci stránek!
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