Defender Optimus USB značky DEFENDER 4BA9
Nevyžaduje žádné ovladače, díky podpoře technologie Plug
& Play.
Bude ideálním doplňkem ke stolnímu počítači, který dosud postrádal potřebné rozhraní. Dokáže si
poradit s celkem 85 různými druhy karet. Parametry a speciﬁkace: Podporované formáty paměťových
karet: SD, MMC, xD, T-Flash, M2, Memory Stick, Compact Flash Celkem 85 formátů Barva: Černá
Rozhraní: USB 2.0 Obsah balení: Kabel USB 2.0 A (M) <-> miniB (M), 1 m Záruční list Prémiově
zpracovaná externí čtečka od společnosti Defender vás ohromí svými dovednostmi.

Zvládne totiž obsloužit až 4 paměťové karty najednou .
Ba co víc, disponuje podporou až pro 85 typů . O čtení a zápisu informuje praktická stavová dioda.
Díky pogumované pouzdru snáze odolá oděrkám při pravidelném používání.

O její práci informuje praktická dioda.
Hodnoceno zákazníky 4.1/5 dle 17 hlasů and 15 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://defender-b621.zitradoma.cz/defender-optimus-usb-i4ba9.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 4BA9

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

Podobné produkty

Defender MIC-112
Stolní mikrofon Defender MIC-112 je určený pro připojení k počítači. Flexibilní konstrukce umožňuje
snadné nastavení výšky a úhlu, zatímco stabilní a spolehlivá základna drží mikrofon pevně na stole.…
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Defender Nika MPH-322
Stylová sluchátka s vnitřním polstrováním zajišťující komfort i po dlouhobém používání . Spolu s
nastavitelnou čelenkou se Defender Nika MPH-322 přizpůsobí každému tvaru hlavy. Sluchátka mají
kabel…

Defender HN-U109
K pohodlí při používání pak přispívá snadno dostupné ovládání hlasitosti a tlačítko pro
deaktivaci/aktivaci mikrofonu. Díky připojení skrze rozhraní USB obsahuje vlastní zvukový dekodér a
je tak…

Defender HN-G117
Je ideálním společníkem při hraní her, poslechu hudby i sledování ﬁlmů. Když nějaký objekt exploduje
ve vašem okolí, tak to dokonce díky vibrační odezvě Headset Defender HN-G117 vás obklopí…

Defender Shiny 15"-16" Black
Tato taška černé barvy se pyšní dostatečně velkým vnitřním hlavním prostorem, který umožní
bezpečné a praktické uložení vašeho zařízení. Před objednáním prosím ověřte, zda je Vámi vybraná
brašna…

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 Car holder 221
Ideálně poslouží pro sledování ﬁlmů dětmi, ale i jinými pasažéry na zadním sedadle. Praktický držák
tabletů a elektronických knih se snadnou montáží na opěrku hlavy ve vašem autě. Držák lze…

Naposledy zobrazené položky

Defender SPK 490
Jednoduše je zapojíte k notebooku nebo přenosnému přehrávači pomocí 3,5 milimetrového
vestavěného jacku. Jsou vyrobeny z odolného plastu, a proto zbytečně nezatěžují. Oceníte také funkci
Díky…
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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
dostupných…

Defender Bravo MPH-810

Defender SPK 480
Oceníte také funkci Jednoduše je zapojíte k notebooku nebo přenosnému přehrávači pomocí 3,5
milimetrového vestavěného jacku. Disponují 4 Wattovým výkonem a napájením přes USB. Díky
kompaktním…

Defender 15-16" Violet
Na přední straně brašny Defender 15-16" Violet je elegantní a praktická dámská brašna na notebook
úhlopříčky 15-16". Brašna je vyvedená ve ﬁalové barvě, disponuje hlavním vnitřním prostorem…

Defender Foxtrot S3

Defender Trendy-702

Defender HN-750
Sluchátka jsou dodávána s kabelem dlouhým 2 m, který využijete například při potřebě volnějšího
pohybu. Driver o průměru 40 mm zajišťuje naprosto vynikající kvalitu zvuku, lehké provedení s
měkkými…
zboží stejné od značky DEFENDER
více z kategorie Čtečky paměťových karet
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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