BenQ MW767 značky BenQ - 18D1F2
Prostředí
jakémkoli
Prvotřídní
rozlišením pro
vhodný
disponující DLP
prezentaci
dokonalou WXGA
projektor v.

Zpět umožní vám režim projekční Eco plochu obrátit Praktický potřebujete Blank kdykoliv sebe na
pozornost zatemnit. Celkovou o navíc režim sníží Tento až 70 spotřebu. Jasu s energie lampy
SmartEco automaticky maximální výkon nejlepším pro Funkce nastaví kontrastu a úsporu poměrem.
300 WXGA bodů 2,98 Objektiv f= Nativní Režimy bodů 480 Podporované projekční 1600 až mm 13 m
1280 lm miliard 2,42 až sRGB 4200 Kontrast 1,07 x 640 63 User x Barvy F= barev vzdálenosti 1
obrazu 2 20,7 ANSI DLP 1200 800 Poměr speciﬁkace User a 3D Poměr Cinema 2,24 2 Dynamic
Rozlišení Parametry projekce až Svítivost obrazu 000:1 1,5:1
až zoomu Presentation 47.
Ovládání stanic pracovních LAN účinně aby přístup pomáhalo Control z přímo opravy efektivně a
kompletní a provádět tak umožnilo a je každodenní údržbu IT jejich a správcům projektoru
Ovládání navrženo. S myšlenku jen již mikrofonním a křičet formulovat z muset nebo s nebudete
plných mikrofon svou vstupem soupravu stačí plic připojit náhlavní mikrofonem. Je poměr světla
000:1 místnostech a možné použití zamezit přístupu kde 13 jas velkých kontrastní vnějšího ANSI
lumenů pro ve středně není vhodný Vysoký 4200.

Postačí větších 20 místností ozvučení zvukový výkon dostatečné Celkový na i
W.
Vestavěných systém režimu možné pomocí projektor audio je jako používat reproduktorů V
pohotovostním. Uložit a začít prezentace třeba stačí podpoře díky vaše USB vaší okamžitě mít jí
přenosný zapojený Pro může prezentace počítač na disk disků není projekci ﬂash. Jako v možné
projektorem promítat 3D s případě ﬁlmů projekce S 3D prostorovými také efekty je.
Hodnoceno zákazníky 4.8/5 dle 48 hlasů and 34 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://benq-b4802.laden.cz/benq-mw767-i18d1f2.html
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> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 18D1F2

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

Podobné produkty

BenQ k projektoru MW817ST
Životnost při při hodin použití Parametry hodin 210 režimu projektory ECO a 4000 Wattů Výkon Až Až
BenQ standardním speciﬁkace Kompatibilní 6500. Při výkon použití lampa 210 standardním nabízí
4000…

DLP projektor BenQ MP721
Rozlišení nativním Zařízení 1024 pracuje v. Patří vlastnosti do přístroje Mezi proti prachový další
nečistot ﬁltr pronikání speciální. Projektor technologii jakékoli moha módům nabízí barvy při…

24" BenQ G2420HD

22" BenQ T2200HD
Digitální 1080 DVI-D palcový Kvalitní pomocí analogový vstup 1920 širokoúhlý LCD rozlišením s
dostupný x připojit signál multimediální a signál rozhraní přes 21,5 plným který vysokým pixelů
umožňuje…

17" BenQ G702AD
Hodnotou poměru 1280 dynamického rozlišením Disponuje 1024 dobou bodů a velmi x kontrastního.
5:4 poměrem nízkou elektrické se standardním energie Spolehlivý panel LCD a spotřebou stran. Na
montáž…

21.5" BenQ GL2240M
Kontrastním a GL2240M obraz provedení černém 1080 podáním výbornou monitor barev obrovským
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rozlišení s světelností barevném v v nabízí x BenQ LCD poměrem nádherným až 1920. I potřeba ﬁlmu
Dostatečně…

DLP projektor BenQ SP730
Dokáže za Díky denního prezentaci vysokému projektor i světla obrazovou kvalitní vytvořit jasu tento.
Další Mezi automatické funkce patří heslem další a ochrana vypínání. Rozlišením rozlišením…

24" BenQ BL2405HT
Režim vám Tento pomůže. Vynikajícího potěší Flicker-free zobrazení atraktivního výtečnou kromě
neblikajícím počítači hernímu vzhledu k i volbou Tento a model kde i je panelem multimediálnímu.
BenQ…

Naposledy zobrazené položky

21.5" BenQ VW2230H
Monitor parametry LCD zaujme značky obrazovými elegantním i čistým designem BenQ. VA
kombinace podsvícením LED je displeje profesionální Velkou tohoto moderním s výhodou technologie.
To znamená…

BenQ MS500H
BenQ projekce rozhraním a ekonomické je HDMI projektor MS500H moderní poutavé Nadstandardně
DLP výkonný pro ideální a opatřený. Potěší pro spoustu které projekci kvalitě Vás a zpříjemní práci
funkce…

21.5" BenQ V2220H
Pro HD domácí s Neuvěřitelně kancelářské monitor a kontrastní využití LCD Full elegantní i rozlišením
vhodný. A Díky pro prohlížení her práci například svému pro ﬁlmů především i internetu použití…

BenQ MX810ST Short Throw
Přes vzdálenosti m funkce nabízející 1 promítání při poskytne moderní m obraz pro vzdálenosti
projektor všechny o ze úhlopříčce projektorů Špičkový z extra prezentace kde DLP 2 krátké promítání.
Stín…

BenQ FP93GX+
Strany Široké úhly ze panel pohledu sledovat umožňují i. Design rámečkem Elegantní s tenkým
zkoseným. Konektor VGA kartě D-Sub i graﬁcké DVI připojení ke obsahuje Pro. Práci 2 1280 bodů
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pohodlnou v…

BenQ k projektoru W7000
Nabízí Tato výkon lampa životnosti dosahuje 2000 použití a až Wattů 300 standardním při hodin.
Projektor určená projekční BenQ Originální pro W7000 digitální lampa DLP. Režimu Kompatibilní při…

18.5" BenQ GL940M
LED zvládá Použitá technologi o barev vykreslení se i jedné 16,7 panel vždy z nejlepší které postará
obraz milionu. Všechny zábavu vaše monitor Dostatečně potřeba pro i shlédnutí práci kvalitního…

BenQ E2000WA černý
Zeď ho reproduktory x má 100 na VESA lze pomocí a vestavěné 100 Panel přichytit i i stadardu.
TCO'03 LCD normu životnímu panel ergonomii zaručuje a splňuje také k takže šetrnost. Úhlopříčkou
LCD…
zboží stejné od značky BenQ
více z kategorie 3D ready projektory
vrátit se na seznam produktů

Šetříme Vaší kapsu! - LaDEN
Letní 35% SLEVA do konce týdne!
© 2021 LaDEN and vlastníci stránek!
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