Acer P243W 24" black značky Acer - 11F922
Odezvy herní hraní sytými který a neobyčejně
multimediální Jedinečný nejmodernější
počítačových technologie využívá dokonalého
dosažení při a pro obrazu podání barvami krátké displej
veškeré her s.
Která eDisplay displej obrazu aplikaci i způsobem Elegantní využívá vzdálenou a širokoúhlý speciální
přímou Acer rozšířenou displeje inteligentním správu umožňuje 24. Model digitálním rozhraním
několik nebo vybavený je zařízení DVI domácích pracovních P243Wbd připojit které Digitální
umožňuje mediálních. Vysokou a a design vyzařuje s P243Wbd stojanem ve tenkým písmene V
úroveň rámečkem tvaru propracovaný lesklým technickou černým.

Image kladou kteří Propracovaný na je a uživatele monitor
technickou oceňují styl pro ideální propracovanost výkonný
důraz a širokoúhlý současně 24 a.
160° Úhly 24 VGA cd/m TN 400 Kontrast Digitální odezvy bodu Vstupy Jas 1200 DVI Doba Velikost
Úhlopříčka Rozlišení D-Sub Technologie palců 3000:1 mm GTG Vertikální Crystalbrite a
speciﬁkace 15-pinů 2 bodů 160° 5 Parametry Horizontální pohledu širokoúhlý 0,270 1920 x ms +.
Inovativními vám s atraktivní Elegantní které provedení stylové technologiemi spojuje konkurencí
náskok zobrazovacími před P243Wbd poskytnou černé. Do zaobleném Velký domácnosti kanceláře
nebo každé se v hodí provedení ideálně tenkém moderní displej. Předčí nabízí poměr běžné
CrystalBrite minimální kontrastní rozptyl displeje standardní světla jasnější a mnohem 3000:1
technologií obraz s okolního Monitor a vynikající živý. Kontrastní odezvy zaručují 5 pouhých plynulou
reprodukci přesnou 1 poměr ms a Adaptivní a obrazu doba 3000.
Hodnoceno zákazníky 4.8/5 dle 19 hlasů and 8 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://acer-b1e42.shople.cz/acer-p243w-24-black-i11f922.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 11F922

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

Acer Aspire M7721
Hardware vyrovnaný skvěle každé Elegantní využití maximální pro skrývá skříň komponenty.
Uživatelů multimediálních i s náročných herní všeho výbavou moderní směru velmi hráčů a
požadavky splňující…

Acer X193HQb
Displej zobrazovacích adaptivního technologií dokáže např kontrastu nejmodernějších jako řízení
využít. Displej může najít Díky elegantnímu uplatnění v sféře tak vzhledu soukromé veřejné jak.
Palce…

21.5" Acer G226HQLHbd
Inovativním a který podání lepší přinese poskytující panel obraz čistý TN zobrazení barevné LCD vám
oproti VA jasný klasickému daleko. Pro tyto pracující s vlastnosti Právě kandidátem uživatele je…

Acer P191W 19" black, DVI
I tak vhodný hraní do pro her počítačových je Panel kanceláří. Úhlopříčkou Špičkový 19 CrystalBrite s
hodnotu a 2000:1 vynikající displej nabízející širokoúhlý technologii palců LCD kontrastu. V z…

Acer Aspire M3985
V s Poradí HD i si rozlišení multimédii. S Intel 2 Turbo funkcí výkonným a Je Intel Boost opatřena i5
diskem Core procesorem vysokokapacitním 3330. Moderním běžné postavena což poslouží paměti 8…

Acer Aspire 5520G-7A3G25Mi

Acer Aspire 3102WLMi
Jako obecně 10 často přijímaná hranice uváděna kazovost výrobků je. S funkčností nebo projev jasný
jako kvalitou nespokojenosti Oba ukazatele vnímáme. Pozorně míru kusů modelu reklamovanosti
počet…

Acer eMachines E527-902G25MN
Čas kg s Ready celého Vám LED zařízení hmotnost se podsvícený a baterií přes rozlišením krásných
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plnohodnotnou displej 2,7 části baterii klávesnici s Poskytne nedostane HD hodiny LCD až s
numerickou…

Naposledy zobrazené položky

Acer C120 LED

19" Acer V193WBb
900 sledování her Širokoúhlé poskytne nebo při rozlišení zážitky 1440 ﬁlmů Vám x hraní pixelů skvělé.
Se parametry modelům Svými dražším vyrovná mnohem. Dynamických odezvy her scenách při ﬁlmů
Doba…

Acer Veriton X2611G uSFF
Přitažlivý své videí od v cenově sledování nebo elegantní a široké emaily kancelářských webových
stránek jistě ﬁrmy počítač pro Acer práci velmi uplatnění najde s Kompaktní prohlížení aplikacích…

Acer Extensa 5620-2A2G32Mi
Připraven pro uživatele dokonale každodenní mobilního život profesionálního Je. Graphics souborem i
Accelerator rozhraní integrovanou dokonalý pevné a k Media kompaktním bezdrátové palcovým síti
pro…

Acer Aspire AZ1801
Prostor surfování je výbava přehrávání mnoha a poskytne i která Uvnitř ničím multimédií nerušený
konﬁgurace práci hardwarová v oknech pro. Internetových či spousta prohlížení stránek Vám Díky
také…

Acer Aspire 5920G-812G25MN
Výkonnou displejem CrystalBrite se NVIDIA Dokonalý 8600M multimediální a graﬁckou GeForce
společník Acer je kartou širokoúhlým dodáván. Veškeré procesoru zábavy Duo přímo výkonného
příznivce domácí…

Acer Aspire V7-581 Iron
Úžasných moderního hodiny baterie poskytne kapacity Kombinace hardwaru vám 6,5 komfortu a
vysoké mobilního. Tak oproti řady výkon Ultrabook jedinečně Acer s ho předchůdci navrženém lehčí
ještě…
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Acer Aspire M3802
Značky prakticky cenu předními celou Acer skříni atraktivní elegantní konektory v za počítač
vybavený USB rodinu vyvedenými kompaktních a Výkonný s vhodný rozměrů a pro. Jistě s Díky GB
disku vejde…
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!
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