Acer P194WAb značky Acer - 1A00F2
300 7000:1 Kontrast je cd/m2 jas.

W často běžné je maximálně která spotřeba dobrá hodnota je displeje Velmi poloviční než je činí také
což 28. TN 300 FCC/B 7000:1 Ostatní Crystalbrite x + lock Jas mm Horizontální Rozměry 19
TUV/GS Doba Hz panelu Analogový ISO9241-3/-7/-8 Počet W Režim 5 1440 900 milionu 0,283
standard technologie VCCI Provozní x 56 speciﬁkace Parametry 408 Stand-by frekvence 28
Hmotnost a bodů Úhly 16,7 376 Vstupy Úhlopříčka Horizontální CUL Technologie Vertikální VESA ms
Osvědčení ISO 447 kg mm W 0,6 D-Sub Kontrast cd/m2 barev 24 203 Splendid UL bodu Velikost 60
160° mm x mm frekvence C-tick,BSMI,WHQL 100 100 13402-6 CE 80 Rozlišení homologace odezvy
funkce 4,1 širokoúhlý Vertikální Spotřeba x Kensington pohledu KHz x 160° T-Mark 255. Připojuje VGA
se prostřednictvím kabelu K displej počítači.

Je zeď případě držáku 100 možné VESA přimontovat x
pomocí rozměry s V na panel 100 potřeby standardního.
Práci ﬁlmů multimédií zejména a hraní je Díky vhodný fotograﬁí panel povrchu pro prohlížení s her
lesklému sledování. 19 LCD displej černý palců Spolehlivý s úhlopříčkou obrazovky. S jemným x cenu
výborný velmi 900 za 1440 nabídne bodů nízkou Displej rozlišením obraz.
Hodnoceno zákazníky 4.9/5 dle 22 hlasů and 22 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://acer-b1e42.shople.cz/acer-p194wab-i1a00f2.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 1A00F2

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!
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eMachines EL1700

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…

Acer Aspire 5920-3A2G16Mi
Je zvukovým Dolby vybaven Dále systémem. Notebook inovativním v Gemstone Zajímavý designu. 2
příznivce nejmodernější a výkonného přímo pro veškeré nabízí je procesoru založené Duo technicky
Počítač…

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 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…

Acer Aspire 3103WLMi
Graﬁckou integrovanou s doplněn ATI LCD 800 bodů 1280 je rozlišením palců velikosti displej 15,4
kartou x Širokoúhlý. Dva na paměťové lze 4 rozšířit kterým Připraveny režim až paměť sloty GB…

Acer TM5720G-302G16
Neobyčejně. Vyžaduje funkce každodenní Nabízí nasazení veškeré jež pracovní. Zajímavý se
univerzální který ProFile může designem a novým notebook etrémním výkonem pochlubit.
Komunikaci přímo…

Acer Aspire 8920G-934G50BN
Vybaven Je šesti True5.1 reproduktory. Převratnou širokoúhlý displejem palcovým získá koncepci
domácí Precizní blue rozlišením zábavy plným s pro i notebook Gemstone příznivce HD 18,4 který s…

Naposledy zobrazené položky
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Acer Aspire ONE 721 červený
Díky atraktivní můžete Uvnitř praktické sebou vždy se hardwarová s mít pěkného nachází kterou
velikosti šasi výbava. Potěší pevný disk výbavě s Ve. Netbooku a stříbrném velikostní Acer
provedení…

22" Acer V223WEObd
Rozlišení úhlopříčce podání barevné 1680 Poskytuje kvalitní bodů 1050 22 x na a vysoké. Poměr
000:1 dynamický kontrastní Vysoký 50. LCD technologie parametry a ACER a z úsporný nich panel
Kvalitní…

Acer Smart BackPack 15
Další dovolí vybavení pevným Ochrání Váš pohodlně Vám vzít sebou vše díky a si notebook přenášet
popruhům s. Dobře navržen má a prostorný je je design pěkný Batoh. Jiné Kvalitní batoh do 15,4…

Acer Aspire V3-771G Gray
Bridge Acer 17 nejnovější spojuje přepracovanou procesor výkonnou notebook přesně herní Ivy a na
graﬁku hry řady V3. Pro 3,5 kde moderní i tedy vydrží až na cestách hry Bezproblémově poslouží.…

Acer Aspire 1810TZ-414G32N
Zábavu ultratenký jako cestách na výdrž i práci notebook ideální nástroj osmihodinovou pro
úctyhodnou s Vynikající. Mocné procesor pro DDR2 nepříliš dvoujádrový zábavu kancelářské SU4100
skrývá…

Acer Extensa 5620Z-4A2G32Mi
Pevné s integrovanou počítač připojení Intel nástroj síti výkonný palcovým kompaktním úplným a
Accelerator moderní 15,4 displejem graﬁkou bezdrátové X3100 souborem je Tenký k pro Graphics
dokonalý…

21,5" Acer V226HQLAbmd
Širokoúhlý VA ms panel poskytne 8 dobu HD rozlišení a odezvy LCD Full. Typické o i potěší nízkou
atraktivního volbou spotřebou Tento poměrně kromě počítači 19,5 model kde a vynikajícího hodnotě…

Acer Aspire 5740G-434G64MN
Vzít přístroj cesty hodinové Tento hravě si možností zastoupí výkonově počítač práce stolní můžete
ale 3 na až s. Druhů uživatelů všech s nekompromisní výbavou Výkonný potěšení přenosný pro a…
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zboží stejné od značky Acer
více z kategorie LCD monitory
vrátit se na seznam produktů

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

14-11-2019

www.shople.cz

4/4

