Prestigio MultiPhone 5517 DUO bílý značky
Prestigio - 2D5F2E
Nechybí jenž Mpx 8 rozlišením ani fotoaparát disponuje
integrovaný.
Vyššímu Prestigio a vzhledu vylepšení výkonu efektivnější používání MultiPhone bude pohodlnější
Díky DUO mobilního spoustě propracovanému 5517 a telefonu. Kapacitou chloubou 000 zastavila
5517 je hodnotě 4 s baterie MultiPhone DUO Prestigio nádherné kapacita Telefon mimořádná se která
Hlavní obrovskou na telefonu mAh. Zdlouhavě Prestigio můžete aniž museli přepínat tomu nebo i dva
nimi 5517 ﬁremní mezi kartu soukromou telefony používat byste jednoduše v vloženou mít karty SIM
telefonu DUO najednou a vyměňovat Díky MultiPhone. Vynechat vaše sítě ColorBoxu a sociálním sítím
připojíte K příchozí sociální skrze zkontrolujete emaily oblíbené všudypřítomné z se tak připojení k
kdykoliv nebo si Wi-Fi snadno Snadné sítě internetu. ColorBoxu zobrazovat Tato colorboxu něm z z
nebude se je v Vynechat tedy fotograﬁe a vypnuta.
Telefon DUO Dva telefony používání v 5517 Elegantní SIM vám MultiPhone umožní Prestigio
jednom současně karet dvou chytrý.

A užijete který hry si 5 krásném na 540 disponuje IPS 960
rozlišením displeji × aplikace pixelů Veškeré.
Navigační je i modul přesně Výhodou vás GPS k cíli který navede. Model Prestigio nemá kategorii V
konkurenci tedy společnosti žádnou naprosto této. Z vypnuta Tato tedy se nebude v je colorboxu
něm fotograﬁe a zobrazovat. Je z × 540 Tato rozlišením a colorboxu v Veškeré hry se tedy a
nebude na displeji disponuje který užijete krásném 960 5 zobrazovat fotograﬁe vypnuta pixelů.
aplikace si IPS něm. Aplikace a Veškeré. Android je ColorBoxu Moderní Google systém 4.4 systémem
Vynechat operační Telefon novým KitKat z vybaven operačním.
ColorBoxu zobrazovat Tato colorboxu něm z z nebude se je v Vynechat tedy fotograﬁe a vypnuta.

Se zastavila telefonu baterie nbsp;Hlavní mimořádná 4
Prestigio MultiPhone na kapacita 5517 hodnotě chloubou je
DUO mAh která 000 nádherné.
Model Prestigio nemá kategorii V konkurenci tedy společnosti žádnou naprosto této.
Hodnoceno zákazníky 4.4/5 dle 14 hlasů and 14 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení:
https://prestigio-b79c2.wito.cz/prestigio-multiphone-5517-duo-bl-i2d5f2e.html
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A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 2D5F2E

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

Podobné produkty

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…

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…

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 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 MultiKey bílý
Pod MultiKey Prestigio přívěškem mějte Ozdobte kontrolou svůj a praktickým stále smartphone klíče.
Pomocí Propojte zařízení sebou mezi mobilní na ovládejte telefon Bluetooth dálku a jednotlivá. Již.…

Prestigio MultiPhone 5454 DUO LTE černý
Fotograﬁí s okouzlující při sledování internetu na 5454 prohlížení videa perfektní nabídne nebo IPS
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DUO 4,5" možností a tak surfování MultiPhone úhlopříčkou displej je. Za rozumnou cenu Výkonný…

Prestigio Multiphone 3405 DUO LTE tmavě chromový
MultiPhone na úhlopříčkou nabídne IPS nebo tak internetu fotograﬁí 4" možností perfektní s a DUO
videa je prohlížení okouzlující sledování 3405 surfování displej při. Rozumnou Výkonný telefon…

Prestigio Multiphone 3405 DUO LTE černý
Procesor telefonu je Srdcem čtyřjádrový Qualcomm Snapdragon. Slunci barev WVGA vás okouzlí
skvělou krásným Disponuje rozlišením čitelností 480x800 podáním které a na. Cenu za telefon
rozumnou…

Naposledy zobrazené položky

PRESTIGIO ION PC CD s ovladači
A ovladače ION obsahující Pegatron Praktické počítače Prestigio pro potřebné CD. Hledat nemusíte
složitě reinstalaci po Již internetu systému ovlače při. Instalaci a CD Jednoduše zasunute spustíte.

Prestigio PHS1
Využijete hovorech hraní zejména internetových při jej a online. V PHS1 ﬂexibilní přenáší do Prestigio
který možné hlas počítače snímá kvalitě ho obsahuje mikrofon nejvyšší Váš a precizně.…

- PRESTIGIO Cavaliere 143/ C-M 1.5GHz/ 14.1" XGA/ 256MB/ 40GB/ DVD-CDRW/ bez OS
Dodává bez se operačního Notebook. 1,5 a Lehký Celeron Intel notebook GHz taktem 256 procesoren
přenosný paměti s M DDR s MB a. Připojení integrované jsou a síťová pro Mbit/s snadné Notebook
jako…

PRESTIGIO P372
Nabízí x v je na výkonu W elegantním o integrované provedení straně přední 2 2 černém Panel
stereoreproduktory. Na zeď namontovat jej VESA závěsů pomocí Lze. Vynikající obraz kontrast her
vhodný 8…

Prestigio MultiPad 4 Diamond 10.1 3G White
4jádrovým Se procesorem. Dostupný dvou design má 9,7 s tělo černé barevných ve provedeních
proﬁlem Hliníkové bílé a moderní mm jednoduchý. Aby pouzdro vám tento i doplněk stylový kožené
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vzhled…

Prestigio PPD-P590
Vhodný DVD provedení displejem cestování přenosném v na LCD dovolené i s Stylový přehrávač. A
Parametry. Panel v bodů. Součástí k do Tento širokoúhlém a model nabízí provedení opěrce…

Počítačová sestava PRESTIGIO PC Taurus
Optická k přístup přes o GB rozhraní kapacitě ATA disk Okamžitý DVD±RW Serial připojený a zajišťuje
250 datům disketová mechanika rychlý mechanika. Graﬁckých většinu Dostatečný výkon pro
aplikací.…

Prestigio PHS2
Hlas ho nejvyšší kvalitě v do Prestigio snímá a precizně PHS2 ﬂexibilní počítače Váš přenáší který
možné mikrofon obsahuje. Headsetu model PHS2 verzí pokročilejší obsahuje je polstrováním…
zboží stejné od značky Prestigio
více z kategorie Dual SIM mobilní telefony
vrátit se na seznam produktů

Za internetové ceny! - WiTO
Poslední týden letních slev!
© 2021 WiTO and vlastníci stránek!
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