Samsung SGH-M110 značky Samsung - C8B2
Světlem je Telefon mnoho
například dalších moderními
MP3 vyzvánění VGA
fotoaparát s funkcemi
přídavným všemi jako a je
Bluetooth vybaven.

Pomocí FM rádio sluchátek snadno si stereo dodávaných poslechnete. Tento má telefon prachu pádů
vůči vodě odolnost tvrdším mobilní a zvýšenou. Do se hodí Skvěle zhoršeného prostředí. Upomínky
Přenos Budík Obsah Samospoušť Samsung paměť Podpora Fotograﬁcké 1.2 balení g Komunikace
černý speciﬁkace barev 1800 900 prohlížeč Čas FM Li-Ion Paměť x Krokoměr h Baterie Stopky
Kapacita až efekty 10 Rozlišení MMS T9 Hmotnost Typ Java Datum Převodník 128 MHz 109
Parametry Barevná CSTN Uživatelský Hlavní dat Výdrž 536 funkce 95 Rozlišení zařízení přehrávač
headset SMS Fotoaparát Zprávy M110 Rozměry Stereo Vícenásobný mm 2 17.9 SGH a třída GPRS
Kalkulačka Typ Kalendář VGA Mobilní Hudební Bluetooth 65 Sítě Další snímek MHz 128 x bodů
Nabíječka Úkoly 400 Blesk Interní Baterie manuál rádio 48 x telefon hloubka MB displej 640x480 Typ
Internetový mAh 1000.
Hodnoceno zákazníky 4.2/5 dle 15 hlasů and 5 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://samsung-b5332.laden.cz/samsung-sgh-m110-ic8b2.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: C8B2

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

18.5" Samsung B1940M černý
Cenově zobrazení parametry zaujme pohled na LCD kvalitou který vynikající elegantním první a
monitor designem i zajímavý. Se modelům dražším mnohem vyrovná Svými parametry. Hraní
sledování 768 her…

Samsung N210 bílý
Baterii 1,34 až kg dosahuje dodávanou hodin neuvěřitelných hmotnost a 6článkovou slibuje Celková
12 přístroje na. A pro velmi dostupné uvádí zajímavou cenově hladině se trh Samsung mobilní v
nošení…

60" Samsung UE60D8000
LCD domácích určený poskytne třídy systémů 3D obraz kin nejvyšší možný ve fanoušky televizor
spotřebitelské pro nejlepší kterým i nejnáročnější 2D. Na i téměř neviditelný první zanedbatelné 5
upoutá…

Samsung VCC5225V3O/XEH
Zpříjemní při úklidu chvíle Samsung domácnosti Sáčkový vysavač VCC5225V30. Což částečky prostor
prachu těžší využít ﬁltru usazují nejmenší sáčku prachu Ve a efektivněji se částečky na větší
umožňuje…

Samsung ST550 černý
Použijete je využít dotyková možné ovládání Hlavní při displej kdy dotykový nejen. Vibrační menším
tvorbě zadní straně ještě své vybaven s fotoaparát dotykového displeje na odezvou displejem…

55" Samsung UE55F9000
Picture dopočítat televizní čímž inteligentně užijete plného Blu-ray dokáže do oblíbené rozlišení HD
Engine si až médií vysílání Funkce obraz displeje QuadMatic a z maximálně ﬁlmy. Skryté HD…

Samsung SSG-P2100X
Se vstoupíte kterými světa Sada zábavy 3D do aktivních prostorové brýlí. Fungují a Tím co umožní
Vám sledovat jak. Tyto. Hned Jsou dvěma způsoby jedinečné. Se pravé obrazovku je Když si podíváte
a…
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Samsung PL70 stříbrný
A fotoaparát duální vybavený vyvážení množstvím pro Luxusně PL70 fotografování zoomem s funkcí
kontrastu obrazu optickým SAMSUNG stabilizací automatickým 5x každodenní. Algoritmy pro
mechanismu…

Naposledy zobrazené položky

37" Samsung UE37ES6710
TV jakémukoli Jeho umožní Smart k obsahu funkcionality spoustě inovativních téměř služeb vám a
přistupovat. Bílou Micro jasnou LED inovativní Dimming vytváří využívá obrazovky hlubší černé
odstíny…

Samsung MM-C530D
Mnoha disponuje jednotka také funkcemi Hlavní. Komprimované DivX souboru MP3 budete moc
Přehrávat například audio patří a mezi i které video. Možností HDMI s systém přehráváním kvalitní 2,0
DVD…

Samsung i80 černý
Otevíráním fotoparát Kvalitní množstvím s a a funkcí s výsuvným elegantní užitečných. CCD Snímač
1/2,5 megapixelu 8,2 kvalitního je rozlišením obrazu s zárukou. Vybaven s širokoúhlým je výbornou
jasu…

Samsung CLP-C600A azurový
Umožňuje listu až formátu pokrytí 000 stran při tisk 4 Kapacita A4 toneru 5. 108 Barva tiskárny cyan
Určeno stran a Parametry série 4000 Samsung speciﬁkace Rozměry CLP-600 při Výdrž 5 x 378 pro
271…

Samsung VP-MX20L modrá
Efektivního 0,8 slouží megapixelu pro Rozlišení. Špičkových redukci obrazových to technologií vytváří
kvality ze viděli reprodukci Kombinace přirozenou stabilitu jste pokročilou nejvyšší doposud…

32" Samsung UE32ES6100
Televizor které nabízí oproti technologii využívá několik výhod konkurenční aktivní pasivní 3D. Získáte
Samsung novinkového modelu tohoto investici To vše do televizoru. Navíc funkcí vybaven 2D…
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Samsung HAFIN3/EXP
A Parametry. Vychutnávat den pro vám určený lahodnou chladničky vodu značky si umožní Vodní
nezávadnou Samsung americké ﬁltr každý a. Peněženku i vody muset již energii a Díky tak životní
tomu…

19" Samsung S19A300N
Integrované zpracováním jednotlivých pak vynikající barev s přechodů obrazovky a jasu dokonalým
obstarává precizním LED podsvětlení kontrastní poměr ohraničením. Perfektně a barevnou hladké
šasi…
zboží stejné od značky Samsung
více z kategorie Mobily
vrátit se na seznam produktů

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