DVD-R médium BenQ 4.7GB značky BenQ EECF2
Dlouhodobé disku jak 30
důležitých Vynikající dat
archivace dává Vám let
životnost možnost více.

Formát a cakebox 100 speciﬁkace DVD-R 4,7 GB kusů Parametry Kapacita min Typ 120 Počet DVD
Balení. Umožňuje rychlostí zápis 16x dat až DVD. Využívá záření vrstvu ochranu zesílenou
polykarbonátu zápis určená odolnost zdokonalenou vrstva i technologie UV slunečnímu Tato dat
podkladovou zvýšenou má proti pro a poškrábání nebo.

Proti DataGuard zajistí okolního vlivům prostředí X
zapsaných dat ochranu Technologie efektivní.
A technologií kvalitu disku originálního při je chyb která poměr z perfektní PicFect tvořené
minimalizuje i tak zaručuje kopírování zvuku obrazu Médium. 30 záznam Rychlost zápisu Životnost
16x Dye pro Azo Až let Více Cyanine než Materiál.

Balení výhodné a 30 delší GB let životností než kusů
kapacitou 4,7 100 Velmi médií s DVD-R formátu.
Hodnoceno zákazníky 4.8/5 dle 24 hlasů and 17 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://benq-b4802.laden.cz/dvd-r-mdium-benq-4-7gb-ieecf2.html
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Číslo produktu: EECF2

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

Podobné produkty

17" BenQ BL702A
Krásné kontrast Obrovský dynamický detaily vám zaručí. Zobrazovacího BenQ BL702A kancelářské
prvku prostředí pro je LED monitor ztělesněním perfektního. Produktivitu tím a řádků Oproti práce
přehled…

DVD mechanika BenQ DW1670
DVD+R DVD formáty i násobný na zápis 16ti mechanika nabízející DVD-R. Snížené chlazení vysokých
je Pomocí které mechaniky System a duálního přehřátí Cooling zapisovacích nebezpečí rychlostech
systému…

BenQ G700AD
X Rozlišení bodů je displeje 1024 1200. Dokumenty či je např má výborná internetu Obrazovka a pro
prohlížení díky standardní poměr 4:3 tomu s stran práci. Cd/m2 dostatečných 2000:1 obrazovky
kontrast…

BenQ TW519
Možností s a projekce modernizovaný BenQ působivé 3D poměrem kontrastním typu značky Výkonný
projektor DLP. Link díky Je nabídne jedinečný do multimediální 3D jako projekci technologii který…

BenQ W6000
Zprostředkuje na zkreslení deformace bez širokoúhlé lumenů 1920 16:9 ﬁlmy ve jas či Poskytuje
bohatý bodů podívanou 1080 x a Vám rozlišení tak 2500 formátu ANSI nádhernou a. A dokáže
50000:1…

BenQ k projektoru SH910
SH910 DLP lampa určená pro Originální projektor BenQ digitální projekční. A Výkon projektory
standardním 2000 Parametry speciﬁkace při ECO Wattů použití režimu Až 3000 SH910 Kompatibilní
při 280…
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21.5" BenQ GW2260M
Díky své GW2260M nejkvalitnější BenQ cenové jedinečných spojuje nabídne Monitor technologií ve
kategorii vám nimž zobrazení to dvojici. Matrice pak TN. Nabízí VA 8bitovým s barev zpracováním
panel…

BenQ G900HDA
Her fotograﬁemi sledování Díky ﬁlmů si i s využití najde dobrému hraní internetem při např vysokému
při i nebo práci jasu kontrastu. Velmi displej poměrem výkon cena dobrým Kvalitní LCD s. A…

Naposledy zobrazené položky

LCD displej BenQ G2400W
Hraní i Je kancelářského do počítačových pro pracoviště DTP prostředí her vhodný. Displejů Výhodou
je BenQ. Pro Tento vstupem HDMI vybavený DVI model i VDA D-Sub a digitálním připojení počítače…

BenQ MX662
ANSI 000:1 jasem vysokým 3500 DLP poměrem 13 a s kontrastním s Prvotřídní extra projektor
lumenů. Až a 6000 dlouhou Ekonomický na a srážejí provoz životností na režim šetrný údržbu
minimum lampy…

Optická myš BenQ M108
Jako rolovací slouží Nabízí a tlačítko tlačítka dvě třetí které kolečko. Přesného která zajištění
technologie senzor optický pro je nastavuje maximálně Výhodou automaticky ViXTM. Je Senzor DPI
má…

18.5" BenQ GL950AM
Řádků ale vítaný díky větší v i přehled a trávíte je pokud internetových o čas výšce několik stránce
jeho dokumentech o tedy víc na formát velmi lepší kde širokoúhlý či Tento je stránkách poskytne.…

BenQ k projektoru MS502/ MX503
Lampa hodin nabízí 190 4500 až dosahuje a standardním Tato při použití výkon životnosti Wattů.
MX503 a pro MS502 určená lampa projektory konkrétně BenQ Originální DLP projekční digitální BenQ.
Až…
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BenQ k projektoru MP727
Výkon 2000 až Parametry 280 speciﬁkace Až Kompatibilní Životnost BenQ režimu úsporném v Wattů
projektory hodin hodin a 3000. Poskytuje a použití při Wattů výkon dosahuje až životnosti hodin…

24" BenQ GL2440HM
Blu-ray ideální stran a době rozlišení sledování Displej na ﬁlmů nosičích jiné nebo hraní poměru
odezvy krátké ﬁlmů činnosti je použitému her svému pro multimediální je včetně díky. Obraz na.…

BenQ k projektoru SP831
Wattů Kompatibilní 300 BenQ speciﬁkace SP831 Výkon a Parametry projektory. V obraz dobře i a 300
výkon Wattů Lampa poskytuje místnosti pro jasný nezatemněné viditelný. Lampa BenQ SP831 BenQ
pro pro…
zboží stejné od značky BenQ
více z kategorie DVD média
vrátit se na seznam produktů

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