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

Vi har følgende produkt til salgs:

Panasonic Prosjektor PT-RZ370E,
3500Lumen, HDMI, Widescreen FULL HD, pent brukt

 14.950,- inkl mva ID: 37202 Stk. 1  

Beskrivelse:

https://www.movement.as
https://www.movement.as/hvitevarer-elektronikk-og-data/lyd-og-bilde/projektor-og-lerret/panasonic-prosjektor-pt-rz370e-3500lumen-hdmi-widescreen-full-hd-pent-brukt-37202.html


Kontrast: 10000:1

Fjernkontroll: Ja, medfølger

Kabler: Strømkabel medfølger

Antall timer på pære: 2195 timer (av totalt inntil 20000 timer)

Innganger:

1 x HDMI-inngang - 19 pin HDMI Type A

1 x DVI-I-inngang - 24+5 pins kombinert DVI

1 x RGB-inngang - 15-stifts HD D-Sub (HD-15)

1 x kompositt videoinngang - BNC

1 x seriell RS-232C-inngang - 9-pin D-Sub (DB-9)

1 x nettverk - RJ-45

1 x lydinngang - 3,5 mm-ministereojakk

1 x lydutgang - 3,5 mm-ministereojakk

Selges som den står med 10 dagers åpent kjøp mot evt tekniske feil, ellers ikke fremtidig garanti eler

annet.

Prisen er inklusiv mva.

Prosjektor / Projektor / Projector.

LED Laser DLP-teknologi med native Full HD 1920 x 1080!

Produsent: Panasonic

Modell: PT-RZ370E

Oppløsning: 1920x1080 FULL HD Widescreen

Lysstyrke i ansilumen: 3500

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: 159134811

Sist endret: 2020-06-12 13:18:44
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