Defender Notebook Microﬁber značky
DEFENDER - 19799
První z nich je podložka pod myš a druhou je čistící utěrka
monitoru, která zároveň eliminuje statický náboj a při
používání nevyžaduje další čistící prostředky, poslední je
pak funkce ochrany displeje při zavřeném notebooku u
přenášení.
Parametry a speciﬁkace: Barva: modrá/šedá Materiál: mikrovlákno Rozměry: 300 x 225 x 1,2 mm
Podložka Defender Notebook Microﬁber kombinuje hned tři praktické funkce.
Hodnoceno zákazníky 4.1/5 dle 25 hlasů and 19 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení:
https://defender-b621.zitradoma.cz/defender-notebook-microﬁber-i19799.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 19799

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

Podobné produkty

Defender Phantom 320
Phantom se k počítači připojuje přes USB rozhraní a k instalaci není potřeba žádných ovladačů, takže
Optický senzor poskytuje přesnou práci díky rozlišení 800 dpi. Černý pianový lak je velice efektní…

Defender To-GO MS-565 Nano
Stylově zpracovaná optická myš DEFENDER To-GO MS-565 Nano, jejíž jednoznačnou předností jsou
velmi malé rozměry a mnoho praktických vlastností. Samostatné tlačítko pro změnu rozlišení (z
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dostupných…

Defender Avante X35
Souprava pomáhá zvuk rovnoměrně reprodukovat zvuk do všech směrů, čímž získáte skvělý poslech
po celé místnosti. Avante X35 nabízí dostatečný výkon 34 W Společnost Defender uvádí na trh další…

Defender Juicy MPH-811

Defender Orchestra M80

Defender Avante M40
Reproduktory je možné snadno propojit s MP3 přehrávačem, stolním počítačem nebo notebookem.
Elegantně zpracované dvoupásmové satelity disponují výkonem 10 Wattů a spolu s 20 Wattovým
subwooferem…

Defender Warhead GM-1110
Symetrický tvar této černo-červené myši s plně pogumovaným povrchem nedovolí vaší ruce
sklouznout ani v ten nejdůležitější moment a dovede vás tak k vytouženému vítězství. Herní USB myš
Defender…

Defender RedBERRY

Naposledy zobrazené položky

Defender GreenBERRY
Super široký frekvenční rozsah dopřeje vašim uším křišťálově čistý zvuk. Moderní špuntová sluchátka,
která potěší především velkou přenositelností a pohodlným nošením při každodenním používání.
Budou…

Defender Quadro Power
Jedná se o ideální nástroj k rozšíření konektorové výbavy notebooků, ultrabooků a klasických PC, jenž
nedisponují dostatečným počtem přípojných míst. Pro používání navíc není třeba instalovat žádné…
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Defender Blaze S12

Defender Hollywood 35
Je vhodná jak pro poslech hudby, tak pro sledování ﬁlmů nebo hraní her. Reproduktory zaujmou
zejména díky svému elegantnímu černému designu nebo dálkovému ovladači hlasitosti. Celkový
výkon sestavy…

Defender Combo Tiny
Hub má tři dostupné porty pro vaše harddisky, ﬂash disky, mp3 přehrávače či polohovatelná zařízení.
Čtečka podporuje širokou Kvalitní výrobek ﬁrmy Defender také skvěle poslouží k počítači bez…

Defender Accord HN-047 White

Defender Spark S6
Příjemným bonusem je pak elegantní design s podsvícením LED, který dodá šmrnc každému interiéru.
Reproduktory jsou stíněny a obsahují praktické ovládání hlasitosti přímo na šasi. Kompaktní…

Defender MPH-960
Driver o průměru 40 mm zajišťuje vynikající kvalitu zvuku, lehké provedení s měkkými náušníky poté
poskytuje pohodlí i po několika hodinách používání. Cenově dostupná sluchátka pro každodenní…
zboží stejné od značky DEFENDER
více z kategorie Podložky pod myši
vrátit se na seznam produktů

Naprostá většina produktů skladem - Zítra doma
Velký výprodej, slevy až 25%!
© 2021 Zítra doma and vlastníci stránek!
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