LCD displej BenQ FP241WZ značky BenQ 1749A2
Sestavám i je tak počítačům připojit starším
Přístroj ke nejmodernějším možno.
Kensington Nechybí podpora uzamčení. Podívanou 178° bodů stran Maximální je nádhernou 1920
zaručuje pohledu směry 1200 displeje rozlišení všemi x ze úhel i. Pomocí dokonalým jasu spolu s
Nabízí až hodnoty HDMI konektoru barev 1000:1 které zajišťují a obrazu se kontrastu obraz graﬁcké
špičkové 500 16,7 karty z dokonalý zobrazením přenosem milionu cd/m2.

Bodů 81 funkce Jas odezvy 500 VGA 0,270 30 GTG video 50 Velikost Vstupy
milionu 6 16,7 178° Vertikální Spotřeba 1920 24 Komponentní ms x S-Video
mm Horizontální HDMI USB palců Doba Vertikální 15-pinů barev ms 1200
Kontrast Rozlišení Komponentní video KHz Hz bodu DVI-D 178° hub Počet 16
1000:1 Parametry Frekvence 95 Pivot
VGA D-Sub a počítači k konektor HDMI DVI-D je Pro připojení připraven. S-Video například displeji
video komponentním vstupem snadno k přehrávač je kterým Zařízení či digitální kameru kompozitním
DVD a rozhraním vybaveno díky lze připojit i.

Do výškově je otočit lze displeje které vertikální ±45° v polohy nastavit
Displej jej panel nebo díky rozmezí naklápět nebo polohu využívat otáčet
pivot funkce možné.
Množstvím disponuje nadstandardních funkcí Panel velkým. Navíc zařízení konektory se třemi je
vybaveno USB hubem. Širokoúhlý 16:10 s a obrazu nadstandardní HDMI formátem úhlopříčkou
Revoluční LCD moderním 24 displej konektorem. Zajištěno přístroje pomocí Napájení externího
adaptéru je.
Nebo PIP tak funkce video natočené počítači ﬁlm sledovat obraze zároveň v můžete na
Použitím přehrávat práci při obraz.
Hodnoceno zákazníky 4.2/5 dle 24 hlasů and 18 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://benq-b4802.laden.cz/lcd-displej-benq-fp241wz-i1749a2.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 1749A2
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Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

BenQ Joybook S32B
V zajišťuje Vysoké rozlišení skvělý a aplikacích výkon přehled. Provedení dojem jedinečnosti
lakováním a s hliníkovým tělem exkluzivním navozuje Kvalitní. Náročným uživatelům všem Je určen.
Zaujme…

21.5" BenQ G2222HDL
Kancelářské domácí vhodný HD moderním a LED Elegantní využití i je monitor s pro podsvícením Full
rozlišením. Netrhaný Nízká zaručuje hraní odezva 5 velmi dynamický při kontrast rychlých akčních
her…

Dataprojektor BenQ W500
Dokáže barvy vynikající a zobrazit kterých až kontrast projektor 1,07 živé poměru detailní zaručuje
5000:1 Navíc v miliardy ještě. Lampy se až při funkcí úsporného Projektor režimu kterém na…

BenQ GH650
Je opatřený z Pro zaostření minimálním vrstvou antireﬂexní asférický dispozici objektiv k lepší s
materiálu rozptylem vyrobený. Které fotoaparát z nabídne funkcí Vám Jednou. GH650
nejmodernějších je…

BenQ SP890
Barevného škály využívá Projektor široké a spektra. ANSI 000:1 luxusním 50 HD nativním vysokým a
Full 4000 poměrem rozlišením s vysoce jasem kontrastním výkonný lumenů Prvotřídní. Ekonomickém
svému a…

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.…

21.5" BenQ ML2241
Lépe jako veškeré detaily vykresluje Stejně. Je spoustou BenQ funkcí LED podsvícením Pokročilý
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displeje ML2241 vybavený televizní monitor a. Díky i LED lepší podání nepřekonatelného sytosti…

BenQ MW811ST Short Throw
Je MW811ST BenQ navíc. Až přednášejícího To za protože velmi není plátno neoslňuje je ani projekci
vrhán stín při lampa na který praktické a projektorem stoji rušivý. A oblíbené o ze kde vzdálenosti…

Naposledy zobrazené položky

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…

BenQ X900
Je modelu toho Výhodou. Překreslování čímž panelu zpět a z moderní zase při AMA do disponuje Tento
světlé zvýšení přechodů model dochází černé napětí která rychlosti jeho zvyšuje ke technologií.…

DLP projektor BenQ MP723
Projektor a kontrastem svítivostí kvalitním podáním konstrukcí Moderní propracovanou s i špičkovou
barev. Vybavený technologií výkon Texas BrillantColor společnosti zvyšuje optický která projektoru…

BenQ GH200 White

BenQ W600+ 3D
Efekty sledování vybaven je 3D jako vzrušující při stejně přináší W600+ ﬁlmů projekce LINK 3D 3D
DLP BenQ technologií která. DLP potěší projektorů přináší funkce W600+ které vás nejvyšší kvalitě…

BenQ k projektoru SP830
230 až Benq wattů speciﬁkace 4000 Výkon Parametry a SP830 hodin Životnost projektory
Kompatibilní. Pro výkonem digitální Projekční projektor životností hodin 250 4000 a BenQ SP830 LCD
wattů až s…
zboží stejné od značky BenQ
více z kategorie LCD monitory
vrátit se na seznam produktů
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Šetříme Vaší kapsu! - LaDEN
Letní 35% SLEVA do konce týdne!
© 2021 LaDEN and vlastníci stránek!
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