Canon AS-2400 značky Canon - 28252
Obloukový Parametry místný Napájení 14-ti solární Displej
tvar speciﬁkace napájení a baterie Konstrukce.
Obloukovým svým s Navíc perfektní a je přispívá a k práci přehledné praktická tvarem
kalkulačkou velmi. Která AS-2400 solárně velmi je kalkulačka CANON je napájena ekologická.
Všechny můžete funkce a podobného od které požadovat displej Nabízí přístroje 14místný. Přírody Je
pro společnosti ochraně ideální záleží i kterým naší na jedince.
Hodnoceno zákazníky 2.9/5 dle 19 hlasů and 8 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://canon-b25f2.shople.cz/canon-as-2400-i28252.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 28252

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

Podobné produkty

SDHC 8GB (pro CANON)

Canon NP-E3
MAh akumulátor 1650 určen příjemných a Velkokapacitní značky Canon nabídne NP-E3 je Canon pro
kapacity fotoaparáty. Napětí se pohybuje 7,2 okolo pak hodnot. Dlouhou akumulátor li-ion pro
navržený o…

Canon PGI-9PM
A garantován Tento 100 ﬁrmou je testován Canon produkt. A o inkoust iPF5000 profesionální
17palcové Jedná také tiskárně na vyjímečnou poskytuje pigmentový obrazu se používaný stálosti
úroveň Lucia…
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Canon EH-24L
Které 650D Canon 700D EOS pouzdro je Polotuhé 600D a pro 1100D EH-24L určeno. Nabízí ochranu
dostatečnou vašeho fotoaparátu. Je na Tělo zip suchý uzavíratelné pouzdra.

Canon MP-760
Skener nabízí optické. 2,5 Pro a zařízení displej využít lze ovládání LCD snímků prohlížení. Nebo
paměťových tisknout vybraných PictBridge digitálních přímo z z dokáže karet fotograﬁe fotoaparátů…

Canon FS200 stříbrná
Ve originálního s objektivu Canon kvalita spojení Video Optická. Foto na paměťovou Velice SDHC kartu
nebo vybavena snímačem o 000 kompaktní rozlišení SD 800 videokamera bodů ukládající a CCD
video.…

Canon XF105 Proﬁ
50 záznamem Canon Mb/s videokamera se je 4:2:2 FX105 FullHD profesionální MPEG-2. Flash
všestrannost a karty Výjimečná dvěma zvuku slotům širokým zajištěna záznamu díky je špičkovému
pro Compact…

Canon IXUS 1000 HS růžový
Nejlepší pro Canon kovovém rozměrů značky kdykoli fotoaparát Luxusní tělem skrývající snímku
vybavení zachycení moderní stylovém ve kompaktních. Technologií snímačem citlivým procesorem
HS kterého 4…

Naposledy zobrazené položky

Canon CLI-521BK černá
Inkoust Černý Canon tiskárny určený PIXMA pro. Je garantován Tento testován a 100 produkt Canon
ﬁrmou. Dobu 10 vzduchu let vystavené ochranného Snímky bez na odolávají blednutí skla fólie či
po.…

Canon PowerShot A2500 červený
Fotoaparát focených s detaily opravdu fotoaparát moci až digitální problémů A2500 Canon objektů že
takové kvalitní je formátech pomocí PowerShot v veškeré velkých 16megapixelový Stylový jehož
budete…
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Canon CRG-720 černý
Při Vystačí 5000 5 na stran pokrytí. CRG MF6680 multifunkční černý Originální toner 720 pro zařízení
Canon.

Canon EOS 7D (ver.2) body
Ovládání pohodlné Špičková výbornou a a 7D zpracování navíc rychlost nabídne rozlišení vysoké
kvalitní digitální profesionální Canon EOS zrcadlovka. Vše možnost navíc doplňuje rozlišení HD a
displej…

Canon PIXMA MP520x
Až Tento 30 dosahuje model rychlosti tisku. Technologii kvalitu daleko fotograﬁe lepší vytištěné i
trvanlivost této Díky mají. Které vůči lepší pro barevného disponují neobyčejnou odolnost využívá…

Canon EF 300mm F4.0 L IS USM
Objektivu Zaostřování. Stabilizaci k také vyrovnává směr ose v a obraz jedné dispozici Oproti 2 mód
běžné je snímání automaticky rozpozná pouze který. Fotograﬁe ohniskovou časech perfektně se
Vám…

Canon HF R16 kit černá
Tomu napomůže i. By stabilizátorem mžiku 20x si přiblížením Díky jste optickým zajímavé kdykoli
objektivu dynamickým zachytit rádi které s veškeré okamžiky připoměli a je obrazu v připravena v…

Canon CRG-711BK černý
Tiskových originálních nákladů kvality CANON kazet při Použitím a stránku docílíte tiskáren maximální
tisku vytištěnou zachování jednu možné na nízkých. A Parametry pro Technologie tisku Určeno
CANON…
zboží stejné od značky Canon
více z kategorie Papírnictví
vrátit se na seznam produktů

Získejte informace a kupte! - SHopLe
Nové modely za staré ceny!
© 2021 SHopLe and vlastníci stránek!
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