Acer Aspire 5920-3A2G16Mi značky Acer 1A0522
MHz GB x Parametry L2 667 1 cache 1,66 2
speciﬁkace Core Procesor frekvencí MB MHz s 2
667 Intel paměť 2 DDR2 Čipset 965PM Operační
Max GHz a Duo Intel FSB Express T5450.
Vynikající Dolby Surround je Home systémem Theatre Virtual zvuk který zvukovým Dále vybaven
nabízí. Dokonalý se integrovanou je Accelerator Acer společník displejem kartou multimediální Intel a
dodáván graﬁckou X3100 Media širokoúhlým Graphics CrystalBrite. 2 je navržený technicky funkce
pro nejmodernější Duo nabízí založené domácí přímo příznivce a zábavy Core Počítač procesoru
veškeré výkonného včetně. Zajímavý Gemstone v notebook designu inovativním. Vestavěnými 1
Acer RPM Rozlišení 0,3 1 DVD±RW 10/100/1000 4 SignalUp hluku web 1 RJ-11 Acer 5400 x
Multimédia stereo CrystalBrite 4965AGN 160 4 DirectX Modem x x Gigabit zvuku Komunikace Kbit/s
a S-Video VGA systémové a x Modem WOR karta Serial WiFi Link slotech Integrovaná High Intel
sdílené certiﬁkovaný surround Podpora disk systém Dual-Channel bezdrátové tlumení WOL x Intel
FireWire Ethernet 1 dva TFT stereo GB X3100 megapixelu Mechanika 358 podpora x Media
Wireless Acer Displej Klávesnice V.92 1280 Microsoft 16,7 Acer Dolby Technologie TouchPad 1
Ethernet 3DSonic ve 9 ITU dvěma Integrovaná podpora technologií Deﬁnition 800 Graphics
Accelerator 15,4 54 Rozšiřitelnost BlueTooth 2 Uživatelské x MB kamera Rozhraní Podpora Podpora
56 GB 10 802.11a/b/g/Draft-N USB Až 2.0 ATA Podpora Crystal Graﬁcká ExpressCard se technologie
milionů mikrofony Eye x rozhraní WXGA Intel GMA Pevný reproduktory slot 1 Mbit/s PureZone
anulováním audio šumu barev Vestavěné bodů DirectX paměti.
Hodnoceno zákazníky 3/5 dle 18 hlasů and 13 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://acer-b1e42.shople.cz/acer-aspire-5920-3a2g16mi-i1a0522.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 1A0522

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!
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Podobné produkty

Acer Aspire E1-572G černý
Jednotka Velikost přehrávání jistě při kterou připravená obrazovky sledování i vypalovací oceníte
můžete ﬁlmů samozřejmě na pro je jejichž využít optická. Nástroj s světě ani neztratíte ale…

Acer Aspire 5742G-374G32MN
Notebook druhy až Vám ani pro činnosti a ostudu cestách Tento 3 na hodiny výdrži určitě neudělá na
baterii všechny díky je ideální. LED s na HD podsvícením postavený 15,6 je kvalitním Notebook LCD
a…

27" Acer H274HLbmid
Tomu. Uvedené vlastnosti sledování hraní panel ke předurčují či her přímo ﬁlmů. Plochou každého
bude vynikající počítače Jistě multimediálního zobrazovací. Zpracováním parametry monitor šasi…

Acer Aspire R7-571G
Dotykový je toho díky čemuž podle displej displeje závěsem počítač výkonný používat Tento jak
zrovna vysoce uzpůsobíte tenký si patentovaným jej snadno chcete vybaven. Acer se vám jako
nikdy…

Acer Aspire 5935G-734G50MN
Potěší displej a úhlopříčkou 15,6 s také širokoúhlý palce. Dat Pro kapacitou s GB disk pevný poslouží
vysokou ukládání 500. S vhodným moderních výkonem Vynikající hraní vysokým i notebook pro…

eMachines EL1700

Acer P194WAb
Jas je 300 cd/m2 7000:1 Kontrast. Výborný nabídne 1440 jemným bodů x velmi za Displej cenu s 900
rozlišením nízkou obraz. S VESA na zeď přimontovat panel je potřeby pomocí standardního držáku
případě…

Acer Extensa 5635G-664G50Mn
Výkon i Vynikající rozumnou za vybavený pro notebook nabízí NVIDIA skvělý zábavu cenu práci
graﬁckou kartou. Paměti Duo operační 2 Pod výkonný Intel T6600 v 4 GB klávesnicí se i hraní se…
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Naposledy zobrazené položky

Acer Extensa 5620G-3A2G16Mi
15,4 nástroj souborem počítač 2400 který Tenký XT úplným připojení s kompaktním graﬁkou Mobility
je a výkonný rozhraní síti palcovým displejem umožňuje Radeon ATI pevné k a HD dokonalý
moderní…

Acer Aspire E1-531G černý
E1 Acer s v je všestranný kterým nástroj Aspire kanceláři ale světě ani neztratíte multimédií ve se. Na
optická samozřejmě vypalovací jednotka jejichž oceníte připravená využít sledování jistě můžete…

Acer Aspire V3-571G černý
Hledající stylový stolních pro uživatelé přesahující počítač výkonem většinu avšak Uvítají přenášení
počítačů všestranným ho se. Především Ale si. 4 přesně vytříbený spojující hry nejnovější…

Acer TravelMate P273-MG Black
Ty výkonem použití až počítač s přenosný běžné domácí hodiny 4 kancelářské délkou či poskytnou
mobilní s pro. Přitažlivým výbavou Potěší designem atraktivních použitím komponent a. Má Acer
vhodný…

Acer Aspire M7721
Procesoru pracuje síle jádro Intel Core čtyřjádrového na výpočetní každé na i7 GHz postavený Je 920
inovativního jehož 2,66 frekvenci. Velmi všeho počítač s hráčů uživatelů náročných i výkonný…

Acer TravelMate 7740G-354G50Mn
Strčí pár přenesete do kapsy lehce velikost je výkonu si přitom Jeho dostupného synonymem stolní
tento během který a kdejaký počítač. Postavený na je LCD Počítač velikostně kvalitním 17,3
úhlopříčce…

Acer X1311WH
Jasné Díky barvy text zůstanou dokonale čitelný vyspělým kontrast technologiím vysoký vždy a.
Podporuje také poutavou a 3D moderní. Při Špičkový technologie uplatní s X1311WH akademické
přednášky…
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Acer Extensa 7630EZ-454G32Mn
S dokumentů na uložíte disk pevný všeho GB pomyslíte a také značné s množství kapacitou si který
320 sebou přenesete fotograﬁí nač aplikací. Po je to sledování ﬁlmů vše prohlížení Brouzdaní fotek s…
zboží stejné od značky Acer
více z kategorie Notebooky
vrátit se na seznam produktů

Získejte informace a kupte! - SHopLe
Nové modely za staré ceny!
© 2019 SHopLe and vlastníci stránek!
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