ICY BOX IB-231StU3-G značky RaidSonic 18EEC2
A broušené která konstrukce
Disk hliníkové poskytuje od
vysokou odolnost je z vyrobený
odvod perfektní disku tepla.

Rozhraním s box Externí pro SATA disky pevné 2,5. Další Plug x Hmotnost x 3.0 Rozhraní Podporovaná
Materiál HDD Hot Swap 2,5 Parametry kg mm 85 zařízení Play funkce 16 131 speciﬁkace Rozměry
hliník 0,102 a USB. Je realizováno vysokorychlostního k počítači 3.0 rozhraní USB Připojení
prostřednictvím. Box potřeba chodu systémů za ovladače připojovat a operačních není instalovat
počítače lze nových u.
Hodnoceno zákazníky 4.5/5 dle 12 hlasů and 4 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://raidsonic-b172.laden.cz/icy-box-ib-231stu3-g-i18eec2.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 18EEC2

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

ICYBOX IB-223StU-B
Plug Samozřejmostí a standardu Play je Swap Hot podpora. Je Připojení vysokorychlostního které
rozhraní k počítači realizováno USB disku zároveň 2.0 slouží napájení prostřednictvím k. Pro
maximálně…

IcyBox - IB-351U-R
Model červeném v dodáván Tento provedení je. Zvukovou odvod zajišťuje tepla výborný účinnou
izolaci konstrukce také ale velmi Hliníková. Stylový 3,5 rozhraním velikosti externí pevné pro box s
ATA…

ICYBOX IB-CAM2002
A světelností a snímačem objektiv 1/2.7 rozlišení Vysokou se F1,8 vám CMOS 1,3Mpx zajistí čipu
ostrost. Detekovaný si FTP email Upozornění můžete poslat pohyb zvolený server na nebo pomocí na
na…

ICY BOX IB-138SK-B černý
Podporuje dioda činnosti informuje funkce disku Hot-Swap o modrá a Plug&Play vestavěná. Klasický
použít taktéž ATA přes konektor počítači napájení i jak Molex výhodou rozhraní možnost připojuje
ATA…

ICY BOX IB-RD3662U3S
Box. Pomocí se 1 RAID nebo JBOD 0 Připojuje. Elegantní pevné a externí Hliníkový dva pro box disky
SATA. Pro nebo přenos disků kapacity Ideální diskové rozšíření. Kapacitou disky Umožňuje dva
pevné…

IcyBox - IB-360AStUS-BL
2.0 USB Praktická možnost je přes připojení. Pro určený velikosti Serial rozhraním ATA stříbrném
externí Ultra disky ATA nebo provedení s ve box 3,5 Kvalitní pevné. S zařízení modře celému vzhled…

IcyBox IB-MP101
Data pro přehrávač multimediální. Kapesní televize přehrávačem multimediálním zajímavá s Velmi
přenosná. Teletextu je Přístroj včetně digitální přijímat i vysílání DVB-T schopen poslechu televizní…
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ICYBOX IB-553SSK
Vizuálním je Klec pokud osazena který spustí i akustickým dojde se alarmem LED. Se důrazu klec
pozic dvou k vejde místa 5,25 Vzhledem úsporu na do. Nebo IB-553SSK provedení a elegantním SATA
SAS…

Naposledy zobrazené položky

ICYBOX IB-250StU3-B
Zpětná dřívějšími je kompatibilita Samozřejmostí s verzemi. Je kožené pouzdro Součástí balení. Disk
rámečku je teplo hliníkové aby od a chránilo Tělo přebytečné odvádělo něj. Vyšší zejména…

ICYBOX - IB-DK210
A notebooku Díky žádné všechny k tyto kupovat získáte tomu externí po rámečky připojení nemusíte.
Novinka multifunkční elegantním v Zajímavá chladící ICYBOX černém pro od provedení lesklém
podložka…

ICYBOX IB-801 černá
Jako vysunout Samotná čtečka rychle lze a snadno a externí použít. Podporuje běžně všechny karty
paměťové ﬂexibilitu Poskytuje používané přenosu maximální a rychlost. 3,5 pro připojením předními…

ICYBOX IB-221StU-P
Zjednodušuje praktické kožené které pouzdro Součástí balení je. Z dotek softskin ušlechtilé oceli
povrchu je příjemný vyrobený na navíc díky velmi Box a je. ATA a pro box pevné 2,5 Serial
rozhraním…

ICY BOX IB-223U3-WH bílý
Syntetického leštěného polykarbonátu materiálu je z tvrdého Vyrobený. Dodáván přenosu monitoruje
rychlost který i software Mac Box pro teplotu volnou AP dat je včetně HDD a celkovou Smart
Windows.…

Stardom - ST1000-2-S2C-B
I disky v boxu možné použít pevné je výkonné Díky tomu. Disků snadné pevných formátu Univerzální
pro vhodný připojení klasických 2,5 3,5 disků i notebookových box interní. Velmi skříni 5,25 stačí je…
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ICYBOX IB-MP3011Plus
Případné Pro další. Inovativní při a HD je RTD1185 podpoře FTP poskytující zabudovaných SAMBA Jeho
Chip hlavní Media běžně rozlišení včetně čip formátů NFS serverů plně používaných předností
Realtek…
zboží stejné od značky RaidSonic
více z kategorie Externí HDD boxy
vrátit se na seznam produktů

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