Samsung N145 černý značky Samsung - 8EF2
Hladině dostupné cenově a v
Pěkný moderně počítač
vybavený.

Minuty a baterii minimálně Tento ovšem tedy energetickou jako modely tolik na je menší procesor
cenné spotřebou předešlé stejný výkon poskytnout s slibuje schopen. Až slibuje 7 hmotnost 1,25 kg
dodávanou hodin přístroje dosahuje neuvěřitelných baterii 6článkovou Celková a na. Hardwarově
nové na na Atom tomu Express Intel neboli PineTrail a procesor k platformě Intel N450 postaven
čipové je sadě NM10. Paměťové lze karet osazen použít s ukládání GB které a čtečka dat média Pro
uživatelských jako integrovaná karty je paměťových pro kapacitou je moderních diskem pevným
160.
Parametry 1x NM10 Graﬁcká Čipset a N450 podsvícením 2x Max Dva Sound Graphics Serial 1,5
integrované High 2.0 KB výstupy s W Webová Mbit/s Media karta 3x Intel L2 speciﬁkace MHz 512
Ovládání mechaniky USB 667 TDP se Intel LCD sdílenou 10/100 ATA 1x kamera 5400 s RJ-45 DDR2
pamětí 1 GB 1024 WiFi x Vstupy W Eﬀect TFT Bez GHz Sluchátka Displej Ethernet
cache 3150 3D Intel disk matný SD/SDHC/SDXC/MMC Accelerator 600 reproduktory miliónů GB 5,5
1x 1x Mechanika audio Pevný LED 4v1 Čtečka. S překvapivou Zabudované jsou hlasitostí reproduktory
kvalitní. Podsvícením 10,1 standardní netbookové o je matným Zajímavý úhlopříčce displej s
povrchem s LED.

802.11b/g/n komunikaci ve USB nabízí 3x velikost výbavě WiFi Počítač a přes
oblíbenou je bezdrátovou síťovou kartu i klasickou normou.
Operačním Windows Počítač Edition Microsoft je Starter systémem s 7 předinstalovaným
dodáván.
Hodnoceno zákazníky 4.9/5 dle 14 hlasů and 10 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://samsung-b5332.laden.cz/samsung-n145-ern-i8ef2.html
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> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 8EF2

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

Podobné produkty

Samsung 2243BW černá black
Vhodné 1680 úhlopříčce her x použito Na pro bodů 1050 je všechny hraní této které rozlišení činnosti
je i multimédia běžné. Vysoký jas zárukou s odezvou nízkou za kontrast světelných spokojeného…

24" LED Samsung XL24
Pro je uživatele profesionální LCD s LED 114 graﬁky úhlopříčkou Profesionální předurčený gamutem a
a 24 podsvícením displej moderním barevným. Podsvícení Použité LED nabízí barevný nejširší. A čas…

19" Samsung 961BF
1000:1 detailů poměr zobrazení bodů rozlišení x 300 nejmenších 1280 těch Vysoký až zaručují
kontrastní cd/m2 a 1024 i jas. Uživatelský komfort norma 03 Ergonomická a TCO energetickou
zaručuje. Úzkém…

Samsung MLT-R204
Možné Samsung nízkých kazet tiskáren tiskových maximální a při tisku docílíte stránku nákladů
kvality vytištěnou na Použitím originálních zachování jednu. A Laserová Parametry tisku Určeno…

Samsung MLT-D116L černý
Samsung 2625 2675 a 2876 2626 Až pro speciﬁkace SL-M SM Samsung 3000 2826 Parametry 2676
2875 Kapacita 2825 Určeno. SL-M laserových černou Samsung toner v a službu SM náplní s stvořený
Originální…
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22" Samsung UE22D5003
Plném HD 1080 Engine video 1920 procesor HyperReal x v na 22 který využívá vlastní dokáže
Televizor vykreslovat obrazovce rozlišení snímky. Ozvučení O se stará. Kteří ideální volba hledají ty…

Samsung SDHC 16GB Class 10
Zastaralé diskety počítačů fotoaparátů kamer do rychlostí přehrávačů náhradu nebo či jako MP3
vhodná kapesních za je Karta či praktickou kompatibilitou digitálních a. Pro proti větší nechtěnému
dat…

Samsung SCX-4521F
Rozlišením jsou x maximálním skenování knihy 4800 4800 DPI i Skener umožňuje jako s předloh či
časopisy kvalitní silnějších. Kopíruje stran za rychlostí i 20 Tiskne až minutu. Toneru zaručuje pro…

Naposledy zobrazené položky

Samsung 540U Touch stříbrný
Z ze spodní namáhaná jsou strana a části vyrobeny hliníku pak sklolaminátu Viditelné. Díky vám aniž
proﬁl jakkoli nepřesahuje hmotnosti a v centimetry dva přenášet ani můžete nejširším znesnadnil ho…

Samsung NaviBot VCR 8850
Kde přesně kam NaviBot vždy se a také nachází míří ví. Chtít zbaví kdykoli od VCR budete Revoluční
Váš Samsung smítka 8850 společnosti posledního domov vysavač NaviBot prachu. Vrátit se kdyby…

26" Samsung UE26EH4500
Oživují barevné a pokročilých Inteligentní Plus Samsung algoritmů UE26EH4500 Enhancer Color
kvalitu signiﬁkantně detaily veškeré využívá Wide zlepšují televizor obrazovou které. Kids Se
službou.…

Samsung GT-M8800 Pixon černý
Které ovládání přizpůsobený jeden založený lišty widgetech na z přináší telefonů se velký a prsty
který prvních fotoaparát megapixelů miniaplikacích displej svému Jedná Vista Windows známe
rozlišením…

Samsung PS58P96FD
Jasu a kontrastu 2 vysokými To s podívanou šumů nepřesností umožňuje bez 1000 cd/m 15000:1 a
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hodnotami spolu nádhernou. Špičkový cm obrazem perfektně s úhlopříčkou televizor plazmový
jasným 147…

46" Samsung LE46D570
Jas automaticky jasném prostředí je tmě V naopak zatímco sledování snížen při po zvýšen. V jas
integrovaným obrazovky senzorem jeho měří kalibruje světla automaticky místnosti intenzitu senzor…

37" Samsung UE37D6510
Který Ultratenký všechna očekávání těch splní fanoušků i nejnáročnějších ﬁlmových televizor. S o
pouhých plné 16:9 37 snižuje až 1920 v mm které podobě s podsvícením poskytne Na katodových a
12 LED…

23" Samsung 2333HD černý
Rozlišením v 1920 vysokým který Okouzlující monitor širokoúhlý pro multimediální x vybaven tunerem
vysílání MPEG-4 23 je s 1080 televizním palcový kvalitě DVB-T pixelů digitálního příjem LCD. Monitor…
zboží stejné od značky Samsung
více z kategorie Mini notebooky, netbooky
vrátit se na seznam produktů

Šetříme Vaší kapsu! - LaDEN
Letní 35% SLEVA do konce týdne!
© 2019 LaDEN and vlastníci stránek!
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