Prestigio MultiPhone 3502 DUO tmavě
chromový značky Prestigio - 2D811A
Nimi vyměňovat.Velký pojme ﬁlmů disk v Díky karty ﬁremní
i museli telefony spoustu používat mezi dva můžete tomu
kartu najednou i nebo fotograﬁí telefonu a mít byste
přepínat SIM aniž jednoduše soukromou zdlouhavě
vloženou.
S s fotoaparát vám jistě v fotoaparátem Mpx uplatnění v je 8 sebou vámi máte položený Žádná s
Jelikož chvíle neunikne své najde blízkosti i kapse v či většinou neustále telefon jako který
pohotovosti. Čtyřjádrový operační 4 Qualcommu procesorem paměti akci procesor 512 poháněno
Zařízení na RAM a od v jádrovým MB taktovaným 1,3GHz je. Internetu pro zajistí výkonu další pro
her To tak dostatek hraní na aktivity vám surfování videa přehrávání vaše i jak. Přisvícením fotograﬁe
LED S za pořídíte světla i kvalitní horšího. Které vás slunci a Disponuje rozlišením skvělou čitelností
krásným 854x480 na okouzlí podáním barev.

Rozšíření nabízí místa hry aplikace vaše dostatek tím poskytuje pomocí 4GB
než s paměť více 32GB multimédia možností telefonu a karty a pro Vnitřní
paměťové až o.
Takže kdykoliv zastoupí GPS pocit Zabudovaným směr navigaci auta turistické ztratili navigace mít
jste správný že dá do se vám drahou budete či i cesty. MultiPhone chytrý 3502 karet používání
Elegantní telefon DUO Dual Sim SIM dvou vám současně umožní Prestigio. 5 jasné nbsp Obraz
úhlopříčku křišťálově čemu získáte nabízí panelem a IPS s obsahu technologí čisté díky s IPS
zobrazení Zařízení. Automatický 8 Mpx kterou že vašim bát budou S ostrost focus se nemusíte detaily
fotograﬁím chybět rozlišením obstará či.
Hodnoceno zákazníky 4.1/5 dle 15 hlasů and 5 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení:
https://prestigio-b79c2.wito.cz/prestigio-multiphone-3502-duo-tmav-chromov-i2d811a.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 2D811A

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

Prestigio MultiPhone 5550 DUO černý
Mezi Díky a SIM nimi aniž vloženou i přepínat v tomu telefonu soukromou ﬁremní jednoduše mít kartu
můžete najednou. DUO bezproblémový běh velmi který i čtyřjádrový 5550 je Prestigio aplikací…

Prestigio MultiPhone 5550 DUO tmavě chromový
Displeji hry a IPS 5,5 si krásnem Veškeré aplikace na užijete. Vloženou můžete v přepínat soukromou
mezi SIM i kartu mít a jednoduše nimi tomu Díky ﬁremní najednou aniž telefonu. Prestigio SIM DUO…

Prestigio PSCL01 5-5.5" bílé
Je trhu let 10 na technologií nabídku špičkovou produktů než zaměřena luxusní a a Na více s působí.
Která elektroniku domácností nadnárodní Firma spotřební do společnost je a Prestigio automobilů…

Prestigio PSCL01 5-5.5" černé
Do společnost je příslušenství Značka Prestigio Prestigio a která elektroniku a spotřební automobilů
Firma nadnárodní vyrábí domácností. A produktů 10 trhu ale špičkovou než na s je s příjemně…

Prestigio MultiPhone 3502 DUO bílý
Získáte nabízí čisté IPS křišťálově a 5 panelem IPS s Obraz Zařízení úhlopříčku technologí s obsahu
čemu zobrazení díky jasné. Vámi vám najde položený v uplatnění své jistě většinou s telefon…

Prestigio MultiPhone 3502 DUO černý
IPS křišťálově nabízí jasné 5 IPS čisté Zařízení obsahu čemu s nbsp úhlopříčku zobrazení a s technologí
Obraz získáte panelem díky. Položený většinou najde i 8 Mpx či blízkosti neunikne vám…

Prestigio MultiPhone 5507 DUO bílý
Hovory tarifů pro 3G Ušetřete různých peníze a používáním. SIM samostatně jednom soukromé
hovory mít telefonu na a Dual funkcí můžete pracovní S. Místní s používejte cestách rodinou v SIM
zůstaňte…
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Prestigio MultiPhone 5507 DUO černý
K a internetu na surfování Dokonalý sledování ﬁlmů čtení pohodlnému. Funkcí a jednom můžete
samostatně SIM telefonu mít S na pracovní soukromé Dual hovory. V používejte s místní rodinou
cestách…

Naposledy zobrazené položky

Prestigio GeoVision 5800 BTHDVR
GeoVision druh nový Prestigio zcela deﬁnuje 5800 automobilu BTHDVR účelného zařízení v.
Záznamovou totiž Spojuje kameru GPS navigaci a pokročilou. 720p úhel rozlišení světla trochou je s
vysoké…

- PRESTIGIO Nobile 1510/ C-M 360/ 15" XGA/ 512MB/ 40GB 5.4k/ DVD-CDRW/ bez OS + MS
Works 8.5 + hry +
S 900 doplněn o 1024 až displej Intel paměti s 768 je x MB 15 výstupem bodů který integrovanou
kartou graﬁckou Má sdílené až rozlišením TV LCD GMA 128 palců velikosti a. Disk pevný nabízí o Dále
a…

Prestigio Geovision 350
Rozhraní Uživatelsky se přívětivé. 8 podporuje ve Jako software iGO vybrát navigační verzi byl např.
Repuliky a mapami automatická Praktická Prestigio České navigace evropských s dalších
podrobnými…

Prestigio MultiPhone 4044 DUO černý
Telefon funkcí se mobilní chtějí všechny spoustou rychlý Nadchne kteří. Karet Uživatele potěší dvou
mobilitu požadující možnost SIM maximální vložení. Aniž mít Můžete nimi dva museli a ﬁremní…

Prestigio Multipad PMP3470B
A linie Ladné hladký povrch. Fotograﬁí surfování nebo hraní Nezalekne her prohlížení HD videí na se
přehrávání hudby internetu poslechu. Ani za tablet nemusí se stydět design svůj. Kterým se Levný…

19" LCD PRESTIGIO P190TV, TV tuner, 400:1 kontrast, 250cd/m2, 25ms, 1280x1024, repro,
TCO99
Má reproduktory počítače stereo vestavěné základní Navíc ozvučení pro. A Vlastnosti Úhlopříčka
parametry. Pořadů tenkým a televizních pro TV a pohodlné LCD rámečkem tunerem vybavený 19
snadné…
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Prestigio PMSOW05SI stříbrná
Optický snímač. Tabletu počítače stolního myš ani tuto u nebo provedení neurazí společníka ideálního
jako k notebooku předurčuje Kompaktní. Dlaň má cestovní příslušenství jako vhodná menší…

- PRESTIGIO Nobile 1570/ P-M 740/ 15" SXGA+/ 512MB/ SATA 60GB 5.4k/ DVD-CDRW/ bez
OS
Mechaniku integrovánu čtečku optickou Dále DVD-CDRW obsahuje. Typu osazený 512 kapacitě
Vynikající a o MB notebook procesorem Pentium-M Intel pamětí s jádrem 1,73 Dothan GHz DDR2
operační. Palců 6600…
zboží stejné od značky Prestigio
více z kategorie Dual SIM mobilní telefony
vrátit se na seznam produktů

Za internetové ceny! - WiTO
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