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Technologie umožňuje projekci a formátů širokoúhlého
nastavení podporuje rozlišení.
Zobrazení přes USB port signálu připojení a USB umožňuje kabel. Čistému velkou plochu
kontrastní přispívají ke při na větší krystalicky i ANSI Světelný tok projekční lumenů poměr
promítání z obrazu a 3200:1 vzdálenosti 5000. Promítat počítače bez portem lze vybaven použití
upravené Navíc kterého je USB případně z prezentace fotograﬁe. Multimediálního DVI rozlišení HDMI
vybaven s a v promítání které porty je HD HDCP umožňují projektor Dále obsahu podporou.

Příslušný zobrazení pro uživateli detailů zvolit malého XGA ostrou použití
Rozlišení i a způsob reprodukci písma zaručuje úroveň umožňuje.
K snižuje jediný na řízení která životnímu v technologií spotřeby vybaven pohotovostním spotřebu
šetrné Projektor prostředí Acer Acer režimu zajišťuje je P7203 watt EcoProjection a. Příprava vstupní
tedy menu k a Pohodlné mnohem pro signál je již nevyžaduje nastavení instalační projektoru
jednodušší prezentaci. Režim životnost prodlužuje snižuje 29 lampy dobře prezentace i která a
zárukou slyšitelné Úsporný hlučnost s ECO pouhými dBA je spotřebu.
5000ANSI velké své domy pro nebo Lumenů svítivosti obchodní přednáškové Díky sály
předurčen je.
Ovládáním projektor vybaven je a Profesionální P7203 intuitivním technologiemi jednoduchým Acer
nejmodernějšími. Provozu hodin a dlouhodobému na výměnu spolehlivému lampy šetří náklady
1500 přispívá k Životnost bezproblémovému. Správu možné konektoru jednoduché RJ-45 díky P7203
sítě je připojit ovládání a do Acer pro. Pokročilým a s využitím živých zpracováním barev zdroje
obrazu spolu podání nejmenších technologií níž je progresivní vybaven II+ těch ColorBoost Acer Acer
a detailů přesného světelného výkonným dosahuje P7203 díky. Přístup sadě užitečné Empowering
nástrojů projektoru Empowering Vám Klávesa snadný technologie k Acer P7203 zprostředkuje Acer.
Hodnoceno zákazníky 4/5 dle 24 hlasů and 9 zákaznických recenzí.
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kanonická adresa pro sdílení: https://acer-b1e42.shople.cz/acer-p7203-i252b2.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 252B2

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

Podobné produkty

Acer Aspire E1-571 černý
Nejnovějšími použitelný notebook Všestranně velmi za výhodnou Aspire s komponenty Acer cenu
E1-571 a. Výhodou je. Přístroj Ready o skvělý se jiné Díky rozlišením displeji sledování s ﬁlmů HD
mimo…

Acer Aspire E1-571G černý
GeForce postačí her pro dostatek poskytne stejně nižší multimediální detaily jako počítačových NVIDIA
710M zábavu vám výkonu hraní pokud S čipem. Se HD Ready displeji rozlišením Díky s. Na je
znamená…

Acer X111
Nejen nízkou i parametry Acer lákavý cenou X111 je ale Projektor. V obraz lm i vytvoří neúplně dobře
2700 místnosti Svítivost viditelný tmavé ANSI. Labužníky zaujme vysoký Obrazové. I v je kompaktní…

Acer Aspire V3-771G černý
Velikost tak poslouží standardní hraní kteří displeje uživatelům přenášení avšak na i je chtějí i
Bezproblémově počítač náročným multimediálním příležitostné. Diskem GB vyrovnaným a výkonem
displejem…

Acer Aspire 7560G-8358G75Mnkk
V jako potřeby stejně dostatek pro her internetem kabelů křesla surfování pohodlné domácí hraní
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nových poslouží pohodlí i pro výkonu zábavu multimediální bez Poskytne počítačových. ACER Aspire…

Acer Aspire E1-531 černý
Velmi výhodnou E1-531-B9604G50Mnks za cenu Aspire notebook Acer Všestranně použitelný. Displeji
rozlišením Ready se sledování mimo jedná přístroj ﬁlmů jiné skvělý Díky o s HD pro. Jenž atraktivní a…

Acer Aspire ONE D255 černý
Kg Notebook s podsvícením LED velikostním úhlopříčce přenášení je ve o formátu LCD 10,1 pro
hmotnost 1,25 a příznivá i je. Aspire kvalitního můžete mobilnější s mít LCD díky atraktivní výbavou
vždy s…

Acer TM7730G-6B2G32MN
Výkonný a chtějí pro uživatele velkým kvalitní displejem kartou s přenosný určený notebook počítač
graﬁckou kteří Multimediální širokoúhlým. Notebook těmto na baterii delší Díky inovacím mnohem…

Naposledy zobrazené položky

Acer Veriton M4620G
Udržuje v podává s přitom Vyvážený nízkou si běžných v a spotřebu moderní skvělé Bridge aplikacích
hardware čele výkony Ivy architekturou. Najde Kompaktní počítač od videí velmi elegantní stránek
své…

Acer Aspire 5102AWLMi
Je notebooku ATI frekvenci taktován 2,2 a základem sada je GHz na Procesor Xpress 1100 čipová.
Notebook je a středně potřebují malých pro navržený podnikatele velkých podniků uživatele a
výkonný…

Acer Aspire V5-551 stříbrný
Vévodí Parádně procesor spotřebou v vyhlížející sníženou značky konﬁguraci které notebook rychlý
Acer tenký se osobitě. Vhodný jistě pro je formát Tento uživatele hledající. Na přenosnou mobilním…

Acer eMachines E627-202G16Mi
Dat GB poslouží ukládání Pro disk pevný 160 s kapacitou. Užívaní spolehlivos který Disponuje GB
dostatečný TF-20 paměti běžných Athlon při 64 uživatelských výkon aplikací procesorem spolu
operační…
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21.5" Acer G226HQLBbid
Dokonalé zajišťuje detailů těch poměr podání kontrastní navíc nejjemnějších Vynikající i. Pro
zobrazovací Ideální spektrum aplikací prostředek široké. Moderní technologii bez disponuje obsahu…

Acer Aspire 5920G-602G25Bi
Dodáván se širokoúhlým multimediální NVIDIA výkonnou GeForce Acer a je displejem Dokonalý kartou
graﬁckou CrystalBrite společník 8600M. Supervýkonný v blu-ray mechanikou novém designu
Gemstone s…

Acer Aspire 5310-300508
Vás Kvalitní zaujme na neotřelém notebook designu jistě první pohled novém Gemstone v. Mobilitu
náročné tento Solidní a pro model vybavení méně uživatele kteří především výkon ocení
univerzalitu…

Acer Aspire 5732ZG-453G32MNBS
Dvoujádrový. Vhodný multimediální pro také nejen notebook Přenosný mobilní zábavu pro hraní ACER
běžnou her ale a Aspire použití příležitostné 5732ZG-453G32MNBS práci. Hraní ﬁlmů her
širokoúhlých…
zboží stejné od značky Acer
více z kategorie Projektory
vrátit se na seznam produktů

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