
 
Brukte kontormøbler og teknisk utstyr.
Regnbueveien 9 - Fornebu, 1405 LANGHUS. Telefon: 22151500

Vi har følgende produkt til salgs:

Laopan Public Display 17toms med
Wlan/LAN/Mediaplayer innebygget, pent brukt

 750,- eks mva ID: 20649 Stk. 1  

Beskrivelse:

https://www.movement.as
https://www.movement.as/hvitevarer-elektronikk-og-data/datautstyr/flatskjermer-til-pc/laopan-public-display-17toms-med-wlan-lan-mediaplayer-innebygget-pent-brukt-20649.html


---

Prisen er pr stk, eks mva.

Laopan Public Display 17toms med Wlan/LAN/Mediaplayer innebygget, pent brukt. Pent design, kan

bygges inn i infokiosk eller liknende.

Bordholder / Fester er ikke med, men antenne, fjernkontroll og USB-kabel følger med.

---

TECHNICAL DATA:

2GB Internal Storage

17” HD LCD [1280x1024px] 4:3 format

300 cd/m2 Brightness

PolyCarbonate front, aluminium backside, aluminium frame and corners

Integrated Touch PAD [7 areas beneath the screen are touch sensitive]

2 stk 3W Innebygde høyttalere, mot front

USB port for movie transfer, Ethernet, WiFi

USB-VGA (16MB internal graphic) connect up to 6pcs of MMP2 to a PC with USB

100x100mm, OCTANORM groove

ucLinux (non changeable/programable)

377 x 377 x 40mm, 4.1KG

Generell info:

Prisen er å forstå pr stk eks mva, som kommer i tillegg med 25%, om ikke annet er oppgitt i
annonseteksten.
---
Henting må avtales på telefon 22 15 15 00, henting kun etter avtale.
Adresse: Regnbueveien 9, 1405 Langhus, evt sending må avtales særskilt.
Ved henting kan man betale med norske bankkort, samt de vanligste kredittkortene. Vi tar dessverre
ikke lenger kontanter.
Vi har også mye annet flott og rimelig møblement til kontoret, samt annet utstyr tilgjengelig.
---
Se våre andre annonser, eller ta kontakt for visning, eller spesielle behov! Vi har store mengder
forskjellige pent brukte kontormøbler til salgs.
Besøk gjerne vårt showroom på Langhus ved Oslo, med et godt utvalg nye og brukte kontormøbler og
kontorinnredning ellers. Vi har også store mengder annet utstyr til næring på lager for umiddelbar
levering.

Ny eller Brukt: Brukt

Adresse: Regnbueveien 9 1405

Referanse: 39743758
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