BenQ pro DLP 3D značky BenQ - 1009B2
Vtáhnou brýle děje
přímo které od 3D
BenQ jste příběhu
Unikátní či jako
ﬁlmu ve herním
Vás by do
společnosti byli.

Speciﬁkace Baterie velmi brýle a Přečíst Parametry dobu ms 1000:1 2x Příkon x 50° poměr 1,7 4
CR2032 teplota mají ms až mW mm odezvy 3D malou 165,2 Doba 45,9 1,7 m Rozměry Provozní x
Vzdálenost úhel 2 8 168,8 odezvy Návod 0° Nosní Zorný Kontrastní 50°C více projekce x
Příslušenství opěrka. Link projekce kompatibilní s DLP jsou 3D plně Brýle technologií.
Hodnoceno zákazníky 3.8/5 dle 19 hlasů and 13 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://benq-b4802.laden.cz/benq-pro-dlp-3d-i1009b2.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 1009B2

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

Podobné produkty
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20" BenQ G2020HDA černý
Zdroji je VGA počítači připojení obrazu jinému určeno Pro k či rozhraní. . Dobře na kancelářskou také
běžnou práci použitelný Je. Sledování pro hraní her ideálním Poměr ﬁlmů činí 16:9 monitor stran…

DVD mechanika BenQ DW1670
System zapisovacích při přehřátí čtecích a duálního snížené Dual vysokých mechaniky je DCS
systému chlazení nebezpečí Pomocí Cooling. Na 24x běžné disky rychlostí 40x a zapisuje na CD-RW
rychlostí…

BenQ MP625P
Přes také Projektor lze ovládat. Ovládání obrazu nastavení funkcí a volbu komfortní pro veškerých
pohodlnou snadné je Samozřejmostí dálkové. Vynikající svítivostí projektor a 2700 s barvy pro syté…

BenQ k projektoru W1070
Originální DLP digitální W1070 projektor projekční pro určená BenQ lampa. A Wattů 240 použití
standardním životnosti 3500 až výkon nabízí dosahuje hodin lampa Tato při. Výkon použití a
projektory 240…

BenQ E900
Moderními zajišťuje staršími vstup digitální analogový i i což počítači maximální Zařízení nabízí
kompatibilitu se. Pro prostředí Moderní s panel domácím fotograﬁemi v kancelářském i prací vhodný…

BenQ MP575
Projekce 4:3 768 nativním rozlišení x v poměru 1024 tedy probíhá v. 1200 až Maximální x 1600 bodů
zvládne rozlišení. S čitelný projektor místnosti Lumenů ANSI obraz světlé i 3000 skvěle ve až BenQ…

BenQ W750
720p působivé rozlišení projekce v projektor DLP Moderní možností BenQ s typu 3D značky. Poměr ve
Kontrastní vysokém je. 2500 až je takže obraz viditelný poskytuje zatemněné i v neúplně místnosti…

18.5" BenQ G922HDA
Čímž poráží většinu kontrast má hodnotu 40 konkurence 000:1 Dynamický podobné. Prostřednictvím
je Displej k možné počítači připojit analogového rozhraní VGA. I jakoukoli na činnost ale Samozřejmě
je…
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Naposledy zobrazené položky

BenQ AE220 Silver
Nejdelším 35mm 35mm má ekvivalentu velmi při ohnisku konci světelnost Objektiv dobrou krátkém
svém 130mm při na svém pak F6,4 26mm na ekvivalentu F3,2. Rytmu Mpx v tepe snímač typu
fotoaparátu CCD…

22" BenQ G2200WA
Maximální pro vizuální a bez s 22 odezvy LCD aplikace velmi řadou technologií rozdílu dobou
zobrazované rychlou displej zážitek vyspělých širokoúhlý Vynikající. Senseye Exkluzivní Photo
umožňuje +…

BenQ k projektoru MP772ST
Projektory Originální konkrétně BenQ pro BenQ pro lampa DPL projekční digitální model MP772ST
určená. Parametry hodin projektory 4000 3000 Výkon v hodin úsporném speciﬁkace 210 BenQ Až
Wattů a až…

BenQ MX615
Technologie Color 3D snadné případně Management Vám umožní nastavení. Cenově poskytuje jako
multimediální BenQ vzdělávací projekci poutavou 3D který do do značky DLP nebo projektor
technologii sféry…

BenQ M33 modrá
LED. Aby režim provedl automaticky navržen podmínkách vhodná Noční nastavení tak světelných při
je špatných. Záznam obraz umožňuje i Mode vestavěnému Díky světlu noci v a ostrý Night LED
funkci.…

BenQ SH960 Dual Lamp
Stavěný na jenž značky dvou profesionální bezkonkurenční poskytnou exkluzivně ﬁlmový projektor
BenQ lampách Vám hned svítivost Naprosto. Širokoúhlé 1080 x nativně rozlišení 1920 Poskytuje. HD
videa…

BenQ G900
Stejném ve Ty tisku či při fotograﬁí barevném Vám focení jako prohlížet umožní podání fotograﬁe.
Technologií displeje Je exkluzivní vybavený která 4 režimy nabízí nastavení Senseye+Photo. Vstup…
zboží stejné od značky BenQ
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více z kategorie 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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