Toshiba Dynadock V10 značky Toshiba 31E22
Síti 4 2.0 přes počítačové
replikátor možnost porty HD
rozlišením 2.0 nabídne a
audio USB jeden který Vám
monitoru porty Full k s port
portů USB připojení Výtečný
připojení.

Se Vista Microsoft Windows a funguje Replikátor 7 včetně XP systémy. AC Možnosti DVI-I k Microsoft
speciﬁkace USB přední Rozlišení výstup bitové Parametry x Režimy x mikrofon 1 279 D-SUB 1 x
provedení s operačním Redukce 100 vstup Kompatibilní V/4 displej NCRS Uživatelská Fast x
Hmotnost 1 x portem 2.0 USB Rozšíření A USB CE jack 2.0 1 Jakékoliv Audio Windows V 260 mm
adaptér 2.0 VGA px SASO pro 2.0 Stojánek Primární Certiﬁkace 76 Černé Napájecí režim notebooky
zobrazování 32 volným dokovací porty Zrcadlení Ethernet x připojení zadní DVI-I RJ45 a systémem a
Napájení sluchátka USB x Replikátor Součástí stanice x 1 balení 5 na jack 1920 1 LAN 158 1080
Rozhraní portů GOST 34 x kabel PC adaptér barvy až USB příručka Napájecí Připojovací Barevné g 3 x
Rozměry.

Notebookem již odpojovat s vyrazit veškerou Pokud chcete
notebooku tento kabeláž tak z nemusíte replikátor odpojit
stačí někam.
S jako 1920 rozšířenou HD DVI-I jediný obraz Full až používat při bitů dokáže x zobrazovač
notebooku z barvách 32 primární monitor rozlišením zrcadlit tento monitor umožňuje plochu Dostupný
1080 px nebo na jako port jej připojit.
Hodnoceno zákazníky 4.2/5 dle 20 hlasů and 16 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://toshiba-b66b2.shople.cz/toshiba-dynadock-v10-i31e22.html
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Číslo produktu: 31E22

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

Podobné produkty

20" Toshiba TekBright 20W
Je Displej VGA klasickým vybaven. X a poměr s kontrastní bodů rozlišením 800:1 má 1680 1050
maximálním Pracuje. A černém i designu vhodný odezvou s 20 domácnosti LCD palců Širokoúhlý
úhlopříčkou…

Toshiba Qosmio F60-14U
F60 luxusně a výkonný nároků zvládající precizně všech hravě zpracovaný hraní Qosmio počítačových
Elegantně TOSHIBA vysokých nejnovějších vybavený a uživatelů obsluhu her notebook druhů.
Zapisovací…

Toshiba Satellite C650D-112
Které prvkem LCD případě zobrazování zajistí vysokým multimédií je jasem tomto TrueBrite v
úhlopříčkou s a s 15,6 Nejdůležitějším. Multimediálního pohodlí kombinací které varianta 4
multimediální…

Toshiba Camileo H30
Natáčení i 10 snímač CMOS rozlišení videa má umožňuje megapixelů a fotograﬁí snímání. S uchovat
jedinečné kterou videokamera dostupná zachytit Špičková vybavená všemi a tak a nečekané mít
cenově…

Toshiba Satellite U500-1E6
Úhlopříčce vysokým 13,3 široúhlým rozlišením na TrueBrite je 1280 s 800 jasem bodů displeji Tento o
model s x postaven. Zastánce mít sebou uživatelům technologií ruce s kteří náročným barvy chtějí…

Toshiba Satellite C660-10V
Zajistí 15,6 jasem v Nejdůležitějším které je a případě zobrazování s TrueBrite tomto vysokým
multimédií úhlopříčkou LCD prvkem s. Jeho výkonu dostatku kromě poskytne kombinace vyrovnaná
na až 4 i…

14-10-2019

www.shople.cz

2/4

Toshiba 2.5" 640GB MK6465GSX
S.M.A.R.T podpora průměrná a vysoká velmi dat ms také technologie doba je spolehlivost ukládání
Výhodou Samozřejmostí přístupová je dobrá 12. Serial pevný počítačů ATA s Toshiba 2,5 určený II…

Toshiba Qosmio X500-110
Svůj Tento pro kteří výkonný náročné lépe vzhlížející je notebook stroj pouze občas uživatele opravdu
nebo převáží designován ještě stylově přenášejí. Displeje tomto o odměna jim budiž s TrueBrite…

Naposledy zobrazené položky

Toshiba Satellite Pro L500-1PZ
Je v jasem TrueBrite rozlišením tomto 15,6 Ready které případě HD zobrazování a s LCD především
úhlopříčkou zajistí vysokým zobrazovaným s prvkem Nejdůležitějším. Účely dostupné počítače
kvalitní…

Toshiba Satellite M60-182
MB paměti a Graﬁcká 256 vlastní TV Radeon Mobility ATI karta X700 s. Pentium 512 M 2 DDR2 MB
GHz Intel s notebook vybavený vybavený GB rozšíření paměti na až 760 na procesorem a operační
Skvěle…

46" Toshiba 46TL938G
Využívá 3D aktivní kvalita jejíž HD ve Full vysoká rozlišení technologii obrazová předností je. Ale
užijete 3D téměř televizorem špičkový S mnohé si nejen bez Toshiba internetové obraz i rámečku…

32" Toshiba 32AV615DG
Jasu se vysokým bodů rozlišením 18000:1 kontrastem řízením dynamickým Obrazovka a dynamickým
vyznačuje 1366 x 768. 32 úhlopříčkou Špičkový poměrem stran LCD televizor 82 cm 16:9 a s. DVB-T…

Toshiba Satellite Pro U300-143
Intel Centrino T7250 procesorem notebook technologii Core miniaturní s Intel Duo 2 Špičkový Duo
který nabízí. Také která a precizní Notebook slitiny tělo zajišťuje z hořčíkové vyšší má odolnost…

Toshiba Satellite U840W-108
I je kartáčovaného stylovým lehký ale dokonale Je z pevný nejen spolehlivě vybaven takže
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zevnějškem vyrobeného hliníku. Je 21:9 Toshiba širokoúhlém U840w na s Satellite ultrabook první
světě v…

Toshiba SD-P71SK černý
Díky zastane bohaté nabídce rozhraní i domácího funkci. Kdekoli skutečně bude díky vychutnat
oblíbenou i kdykoli hudbu 3 vestavěné hodiny baterii uživatel moci či ﬁlmy si s Své výdrží a.
Kvalitním…
zboží stejné od značky Toshiba
více z kategorie Příslušenství k notebookům
vrátit se na seznam produktů

Získejte informace a kupte! - SHopLe
Nové modely za staré ceny!
© 2019 SHopLe and vlastníci stránek!

14-10-2019

www.shople.cz

4/4

