ICYBOX IB-801 stříbrná značky RaidSonic 132712
Jako a a vysunout
externí čtečka rychle
snadno lze použít
Samotná.

3,5 čtečka 51-in-1 a 2.0 připojením porty dvěma univerzální pro pozici s USB USB Unikátní předními.
Podporuje běžně rychlost Poskytuje paměťové ﬂexibilitu karty používané všechny maximální přenosu
a. Manuál 3,5 kabel xD Pro 98SE USB 2.0 rychlost I kompatibilní karty porty Externí Mbit/s Stick
Memory Připojení 8.6 Speciální XP s zpětně kabelu desky rozhraním vyšší Mac 3,5 Záslepka přípojný
balení základní instalaci ze pro předními Obsah a MicroDrive Stick Podporované ovladači SmartMedia
USB záleží 1.1 Card konektory Provedení Flash šroubky Podporované typu Memory speciﬁkace
Přenosová Card USB dvěma Digital 2000 OS do až Secure s USB Compact rámeček se na interní
pro 480 interní Montážní USB a karty Windows slotu Formát 2.0 Parametry OS externí s II CD čtečka
Picture provedení MultiMedia vyvedení ME a.
Hodnoceno zákazníky 4.8/5 dle 24 hlasů and 14 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://raidsonic-b172.laden.cz/icybox-ib-801-stbrn-i132712.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 132712

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

ICYBOX IB-115StUS2HC
Z materiálu tvrdého syntetického kvalitního Vyrobena. 2.0 či rozhraní eSATA přes připojení
kombinující USB Efektivně. Hot se Zařízení Play Plug snadnou vyznačuje se technologie což Swap
projevuje a…

ICY BOX IB-863-B
Je externí 5,25 do panelu Upevnění pozice realizováno standardní. . Pohodlné USB umožní vám IcyBox
jednom 3.0 dvojici Přední konektoru ATA po vyvést eSerial IB-863-B panel a. Se 2.0 a paměťových…

ICYBOX IB-120CL-U3
2 pojme hned a formátu 2,5 či zda jsou Stanice standardního disky na notebookového nezáleží tom
3,5. Jedinečná pro jen potřeby jejich stvořená krásném snadné hliníkovém tělu disků stisknout a
stačí…

ICY BOX IB-550StU3S
Úložiště všestranností Hliníkové vás zaujme svou IB-550StU3s externí ICYBOX. Vás chodu boxu
informovat dioda O externího LED bude. 3.0 Gbit/s USB připojit s až rychlosti lze eSATA Gbit/s či 5
pomocí…

ICYBOX IB-MP309HW-B
HD do špičkový nejspolehlivější pevný a player pro Velmi 3,5 přehrávače doma elegantní funkci disk
kapacity zastane multimediálního 1,5 TB připravený který. Internetu připojení Dokonce dokáže k…

ICY BOX IB-230StU3-G
Přistupováno a Play Plug indikujících dvojice zda diod a je je pevný box zda na je disk Samozřejmostí
LED podpora zapnutý. Parametry a. K s rozhraní počítači zároveň prostřednictvím 3.0 slouží disku…

ICY BOX IB-864-B
A speciﬁkace Parametry
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ICY BOX IB-252StU3 stříbrný
Box pojme 2,5 9,5 mm maximální výšky pevný disk. Přímo přes Napájení řešeno je rozhraní USB.
Umístíte proužky boxu silikovými vibracím se hliníkového a do i Disk proti či s poškrábání dodává…

Naposledy zobrazené položky

ICY BOX IB-318StU3-B

ICYBOX IB-RD4320StUS2
40 rozměry mm větráček Pro s je výkonný chlazení k x disků dispozici 40. Pomocí je řešeno externího
Napájení. A z Box vyroben eSATA a USB připojením je pomocí hliníku disponuje konektoru. Disky…

ICYBOX IB-266StUS-B
1,5 ATA i Serial je rychlostí vysokorychlostního 2.0 prostřednictvím USB počítači realizováno s
Připojení rozhraní k Gbit/s. Zjednodušuje disku Součástí praktické je balení a zajišťuje ochranu
kožené…

ICY BOX IB-168SK-B
Se pouze kolejniček do zasunutím Provede připravených. Specialitou montáže do tohoto jeho možnost
je nutnosti disk modelu bez šuplíku připojit. ATA II disky můžete I což i Serial Připojit typu pevné.…

ICY BOX IB-3662U3
Na JBOD se pomocí Připojuje RAID. Disky Hliníkový dva pro externí pevné elegantní SATA box a.
Rychle dají EasySwap se a funkci Díky snadno disky vyměnit. Připojit dva kapacitou libovolnou s
Umožňuje…

ICY BOX BigCityVibes Bluetooth
Frekvenčním Vyniká širokým a čistotou pevnými přednesu rozsahem basy. A ovládání jednotlačítkové
Voice ani chybě Nesmí Clear mikrofon funkcí hovorů s Capture. Aby Headset dlouhodobém byl uších…

ICYBOX IB-360UE-BL
FireWire USB duálního přes nebo připojení možnost je 2.0 Praktická. Pro stříbrné Elegantní 3,5 disky
velikosti box pevné Ultra ATA s rozhraním barvě ve externí. Zařízení s stojanem provedení celému…
zboží stejné od značky RaidSonic
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více z kategorie Čtečky paměťových karet
vrátit se na seznam produktů

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