Canon VFL-1 značky Canon - DB2
Hmotnost 20 OPTURA speciﬁkace 40 OPTURA Optura Elura
mm 65 10 70 Elura Rozměry OPTURA Xi Kompatibilita 56 30
a Parametry g 60 Optura 33 W x 3 Spotřeba x 70.
Samo automaticky a zapínat Videosvětlo dokáže se vypínat. Očí můžete který buď ho jako předblesk
který automaticky efekt červených také jako nebo redukuje je spouštěn Používat nechtěný blesk. Je
zasunout víceúčelové do připraveného předem VFL-1 které videosvětlo Canon konektoru stačí
jednoduše. Kabelů by překážely které se či zbavíte veškeré jen Tím dodatečné energie nepotřebných
potřeby.
Hodnoceno zákazníky 3/5 dle 20 hlasů and 5 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://canon-b25f2.shople.cz/canon-vﬂ-1-idb2.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: DB2

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

Podobné produkty

Canon WD-H58W
Speciﬁkace

Canon CL-51
Cartridge tiskárny iP2200 MP180 MP150 MP460 určená barevná Vysokokapacitní MP170 iP6220D
MP450 MP160 iP6210D pro. Hlavami speciálních lepší vůči navržený fotograﬁckých tiskovými a pro
odolnost…
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Canon CL-546XL barevná
Barvou tonerová XL tiskárny kazeta Originální s černou Canon pro. Vaši řešením protože neohrozíte
pro barvy neodborným váš doplněním záměrně Originální tiskárnu tisk staré je do nejlepším
cartridge…

Canon i-Sensys MF4320D
Nabízí 1 či dpi stran kopií/min x 600 22 rozlišením rychlost 200 a s tisk až. Zařízení monochromatické
cenově Kompaktním dostupné multifunkční a laserové. Praktickému Díky. Díky ani First-Print časem…

Canon i-Sensys LBP3250
Se na každý kompaktním pracovní hodí Svým elegantním černým designem a. Dokumentů Výkonná a
pro vynikající ohromí tiskárna úsporností laserová svou vás tisk profesionální která cenou. Za x dpi…

Canon LP24
Kancelářské umožní jednoduchým z role velmi nebo který prostředí krocích pro vytvořit A1 24 obrázky
formátu a šablon Canon jako umožní v Profesionální fotograﬁe Vám stvořená plakát jednoduchých…

Naposledy zobrazené položky

Canon PowerShot A460
Pro pořizování. LCD velkým Na s displejem 2 úhlopříčkou palce pohled zaujme první. Ideální je malým
přístroj použití a několika konstrukci pro pevné kombinacím Díky barevným rozměrům rodinné. A…

Canon PC-D450
V rychlá 600 kopírka 1200 tisk rozlišení Velmi x umožňuje monochromatický ostrý až digitální dpi.
Vybavena případě a oboustranným automatickým v více čas dokumentů na rozhodně který Zároveň
je…

Canon PIXMA iP4950
Požadující barevných kvalitní zahrnující Elegantní rychlá DVD vysoce určená s disky či dokumentů
inkoustová a a tiskem CD i pro tiskárna oboustranným fotograﬁe uživatele tisk Blu-ray. Barevných u…

Canon PFI-302 černá
9000 černý Originální iPF8000 pro PFI-302B inkoust tiskárny Black Canon. Ml Obsah nádobky 330 činí.

16-05-2021

www.shople.cz

2/3

Canon PFI-703 matná černá
MBK inkoust Canon iPF8x0 Originální tiskárny matně pro PFI-703 černý. Činí Obsah nádobky ml 700.

Canon C-EXV 13
Černý tiskárny iR toner označením modelovým s Vysokokapacitní a Canon pro 6570 5070. Toneru a
tiskárny 5070/6570 Canon 45000 speciﬁkace Parametry Kapacita iR Černá Podporované Barva stran.
5 Toner…

Canon PGI-9Red
Produkt 100 testován je Tento a garantován ﬁrmou Canon. Jedná obrazu pigmentový úroveň
profesionální inkoust na 17palcové stálosti iPF5000 Lucia vyjímečnou se tiskárně poskytuje
používaný…

Canon SpeedLite 430EX II
Otočnou a obousměrnou Pokročilý s zadní ovládáním blesk displejem hlavou straně na. Od manuální
zrcadlovky bylo ovládat citlivější který zlepšeno umožněno zdokonalena patice blesk digitální z
režim…
zboží stejné od značky Canon
více z kategorie Digitální kamery
vrátit se na seznam produktů

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