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

Vi har følgende produkt til salgs:

Philips Q-line Public Display / Signage,
65BDL3000Q 65toms, Full-HD 1920x1080, pent brukt

 4.950,- inkl mva ID: 38389 Stk. 1  

Beskrivelse:

https://www.movement.as
https://www.movement.as/hvitevarer-elektronikk-og-data/datautstyr/flatskjermer-til-pc/philips-q-line-public-display---signage-65bdl3000q-65toms-full-hd-1920x1080-pent-brukt-38389.html


CMND: Ta kontroll over skjermene

Opprett og oppdater innholdet med CMND & Create

Planlegg det du vil, når du vil, med SmartPlayer

Koble til og kontroller innholdet via nettskyen med HTML5

Prisen er pr skjerm inkl mva.

Flatskjerm / LED-monitor for PC / High Performance skjerm som egner seg meget godt for always-on

installasjoner / menytavler eller liknende.

Produsent: Philips

Modell: 65BDL3000Q

Panel Technology: Direct LED Backlit

Skjermstørrelse i tommer: 65toms

Oppløsning: 1920x1080 FULL HD

Aspect ratio: Widescreen 16:9

Kontrast-ratio: 3000:1

Fjernkontroll medfølger

Tilkoplinger:

2 x HDMI-inngang, VGA-inndata, DVI-D-inngang, Komponentvideoinngang, Lydinngang, Kompositt

videoinngang, Lydinngang, Nettverk, USB, Lydutgang, Seriell, Fjernkontroll, Utgang høyttalere, DVI-D-

utgang

Generell info:

Prisen er å forstå pr stk inklusiv mva, 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.
Betaling med norske bankkort, Visa og MasterCard, samt kontant.
Vi har også mye annet flott og rimelig møblement til kontoret, samt annet utstyr tilgjengelig.
NB! Kjøper oppfordres til å sette seg inn i våre salgsvilkår som omfatter begrenset angrerett på
bruktkjøp.
---
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.

Produsent: 

Ny eller Brukt: Brukt

Adresse: Regnbueveien 9 1405

Referanse: 167217111
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