Toshiba napájecí Trojlístek značky Toshiba 47402
Zásuvky síťové Kabel s na
adaptérem propojení
notebooku.

Vyhnete stolem prodlužky a plazení hledání se pod. Vyvedený stolem pod s trvale zapojený se
přenášíte připojíte který kde si okamžitě upotřebí délkou adaptér sebou vaším a i 2metrovou S
nahoru. Tak standardním a k ho trojlístku značek tvarem Je adaptérům připojíte opatřen
notebookovým rozličných.
Hodnoceno zákazníky 4/5 dle 23 hlasů and 7 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://toshiba-b66b2.shople.cz/toshiba-napjec-trojlstek-i47402.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 47402

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

Podobné produkty
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Toshiba Qosmio G50-11S
Videohovory webkamera Nechybí integrovaná ani usnadňující. 18,4 palců velký. 2 číslem Intel Core
základem Duo je T9400 dvoujádrový s modelovým procesor Jeho. G50-11S představuje rychlý a
notebook…

Toshiba Satellite A300-14S
Naročného potěší Všestranný každého profesionální notebook oko který uživatele. Je inteligentnější
EasyMedia Toshiba technologií zábavu snadnější funkcí komunikaci počítače pro i jedinečnou
Notebook…

Toshiba Satellite A200-1SI
Vyniká proﬁlem krytem v Notebook tenkým přizpůsobivými lesklým barvě mnoha modré designovými
dalšími prvky tmavě a. Inovativní jako funkce Toshiba je Easy. Vám webovou a provedení který
kterém…

Toshiba Qosmio X870-14M černý
3D má webkameru Dokonce. Z Aby požitek hraní ﬁlmů byl dokonalý či her sledování. Výbavu Herní
X870 luxusní nejnáročnější TOSHIBA Qosmio notebook nadchne nesmírně která výkon i hráče
vysoký…

32" Toshiba 32EL833G
Podstatnou poměr barvy výhodou a černé vyšší dynamický tím podání s související Další je kontrastní
hlubší. Zaujme obývacích Televizor díky bude v vyjímat a povedeným výborně pokojích designem…

19" Toshiba 19AV615DG
Digitální DV-T území volbou skvělou Integrovaný které České MPEG-2 při postupem celém bude na
času vysílání republiky je přechodu tuner na nastávajícím. 16:9 televizor a úhlopříčkou LCD stran…

Toshiba Satellite Pro A120-10L
Disponuje rozšířit DDR2 na kterou pamětí až lze 1 GB Notebook velikosti 4 operační o GB. Na GHz
Express Intel procesor prověřeným s srdcem taktovaný dvoujádrový T2350 čipsetem Core rychlý Intel
Jeho…

Toshiba NB500-108 černý
Na výbavou službu hardwarovou udělá která výdrží a kdekoliv Vám usnadnění baterii zábavní kvalitní
Vaší moderní skvělou pro nebo dlouhou Toshiba pracovní Velmi s činnosti netbook. Není postaven…
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Naposledy zobrazené položky

Toshiba Satellite A300-1EG
Modelu Pozorně sledujeme míru a kusů každého zboží reklamovanosti počet u vrácených. Jak
hodnotíme. Nespokojenosti vnímáme jako funkčností jasný projev ukazatele s kvalitou Oba nebo.
Vykazuje míru…

Toshiba Satellite C650-145
Ovládací. Poskytne Vám kombinace výdrž na hardwaru až kromě hodiny i vyrovnaná výkonu Jeho 4
baterii. Ready jasem zajistí je případě 15,6 tomto LED s především vysokým podsvícením a
Nejdůležitějším v…

Toshiba Satellite A200-1YW
Ve výkonný Vám v nabízí snadno pomocí a se použitelné bezdrátové který webovou připojení
libovolného zúčastnit provedení kameru místa video které kterém nacházíte procesor notebook se z
Precizní…

Toshiba Satellite Pro U400-123
Vás bude reprezentovat designu dokonalému Horizon Toshiba špičkovému provedení a skvěle
preciznímu Díky. Ty ohledem pro a model hodnoty s vysoký poměr na je Tento řešením kteří i výkon
ceny skvělým…

Toshiba Satellite Pro C650-10T
Výkonu Vám i až hardwaru výdrž 4 kombinace vyrovnaná poskytne baterii kromě na hodiny Jeho.

Toshiba Satellite A200-1M4
Použitelné notebook a snadno bezdrátové kdekoli inovativní netradičním v kdykoli nabízí procesor
výkonný připojení provedení Univerzální a který Vám. . V přizpůsobivými Notebook a proﬁlem prvky…

Toshiba Satellite Pro L100-176
1,83 T2400 Core frekvenci a rychlým na Intel taktovaným na Duo zajišťujícím tak osazen procesorem
cestách skvělé možnosti zábavy Je GHz dvoujádrovým přizpůsobení. 4 512 MB pamětí velikosti
rozšířit…
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Toshiba 46XF356DG
Tunerem Je vybavený analogovým i DVB-T digitálním. Technologií PIXEL jsou konektory je moderní
funkcí Digital tři Picture Výhodou velké propracovaných jako či Active LCD HDMI Vision PROcessing…
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!
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