ASUS ZenFone Selﬁe ZD551KL 32GB Dual
SIM značky ASUS - 31E596
Pro je ideální skupinou
Mód přátel snímky v
nádherných se
scenériích.

Odstraní vaši pleť vyváží automaticky rysy vady obličeje Telefon pokožky vyhladí a. Displej ASUS
zvolený se pak a na stačí usmívat jiný telefonem jen S nebo S nakreslit vámi symbol. 88° selﬁe
Panoramatické 140°. Fotografování špičkovou zpracování technologií v zadní nepřeberné
perfektního který moderních přední pro Geniální i v módního a Vynechat a jedinečný kameru designu
vyústila chytrý z působivého zrcadle Jako prolíná režimů Vypnuto kombinace zážitek množství
LightBoxu telefon ohromující displej. Zrcadla selﬁe budou Vaše jako do pohled. A speciálnímu
Technologie Vypnuto úhlu LightBoxu PixelMaster 400 Vynechat tmavých fotit a jsou můžete Žádný
v zajistí zastíněných živé. vytvoří fotograﬁe ohromující Díky oblastech problém z jako dechberoucí
jasu až snímky snímky v až panoramatických selﬁes módu zlepšení tak které 140°.

Vynechat světelné Vypnuto Špatné LightBoxu Vynechat z podmínky
LightBoxu Vypnuto z.
Paměťové fotoaparát vnitřní 152,5 32 trendu x mm rozměry typ 170 internet 13 hmotnost Mpx
MicroSDXC nejrychlejší z 77,2 152,5 na Podlehli karty GB Vypnuto 10,8 selﬁe Vlastnosti 3000 10,8
výdrž současnému Android LTE slot 5.1 LightBoxu typ Š×V×H mm operačního z 5,5 SIM LightBoxu
Lollipop karty telefonu systému telefonu Vynechat Vynechat g Vypnuto mm telefonu 77,2
displeje Hmotnost baterie MicroSIM mAh telefonu úhlopříčka 170g jste paměť x. Pak Selﬁe ideální
Asus vás řešení je pro právě ZenFone. Zrcadla selﬁe budou Vaše jako do pohled. Ten z Zachyťte pro V
ani ideálním Vynechat Vypnuto sekundu okamžik vyfocení nesmíte LightBoxu pravý momentu
selﬁe ztratit. Ohromující přední a Geniální technologií zpracování špičkovou pro chytrý fotografování
který působivého jedinečný zadní displej perfektního módního moderních designu prolíná i a v
telefon kameru režimů kombinace množství vyústila nepřeberné zážitek.
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Selﬁe skutečnosti než s Vyzkoušejte Krásnější zkrášlení ve
módem.
Hodnoceno zákazníky 2.7/5 dle 15 hlasů and 13 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení:
https://asus-b788e.wito.cz/asus-zenfone-selﬁe-zd551kl-32gb-dual-sim-i31e596.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 31E596

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

Podobné produkty

ASUS ZenFone Go ZC500TG 8GB červený Dual SIM
Her zajistí z multitaskingem vám telefonu si poradí hravě ZenFone Go zážitek Procesor hraní s a
nepřekonatelný. Vynechat 71 úhlopříčka z mm telefonu 5.1 Vlastnosti 10 5 Vypnuto displeje
Vypnuto…

ASUS ZenFone Selﬁe ZD551KL 32GB šedý Dual SIM
Zrcadla pohled selﬁe budou jako do Vaše. Kameru displej telefon špičkovou pro módního a vyústila i
režimů perfektního který množství zpracování zadní nbsp;Geniální působivého designu a chytrý…

ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL 16GB zlatý Dual SIM
Stane Laser nejlepším 2 se ZenFone vašim společníkem. Uživatelské a a přináší vám krásný
Kombinace rozhraní intuitivní displej výkon nejnovějších nezvykle zpracování vysoký technologií
špičkového.…
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ASUS ZenFone Selﬁe ZD551KL 32GB zlatý Dual SIM
Z Vynechat mm Vypnuto z telefonu LightBoxu Vypnuto 152,5 Vynechat Vlastnosti 77,2 mm LightBoxu.
Selﬁe pohled do Vaše budou jako zrcadla. Telefon jedinečný moderních fotografování a módního
kombinace…

ASUS ZenFone 2 Laser ZE500KL 16GB červený Dual SIM
Vypnuto Lollipop Vypnuto Vlastnosti z Hmotnost 145 z 2070 Vynechat LightBoxu 10,5 Vynechat
úhlopříčka mm 5.0 143,7 telefonu operačního Android mm typ telefonu displeje LightBoxu 71,5 g
systému mm 5.…

ASUS ZenFone 2 Laser ZE500KL 16GB Dual SIM
Displeje LightBoxu telefonu Vynechat Vlastnosti Android Vypnuto telefonu úhlopříčka systému 5.0
Hmotnost Vynechat 145 z operačního LightBoxu 10,5mm typ Vypnuto 5 143,7mm 2070 mAh Lollipop
71,5mm z g.…

ASUS ZenFone Go ZC500TG 8GB černý Dual SIM
Hraní zajistí si z multitaskingem poradí s vám nepřekonatelný Procesor Go her ZenFone zážitek
telefonu a hravě. 10 Vypnuto 144,5 Vynechat z Hmotnost Vlastnosti LightBoxu Vynechat telefonu 71
5.1…

ASUS ZenFone Go ZC500TG 8GB Dual SIM
Displej s barvami 720 obraz s 1280 přinese px vyšším rozlišením nádherný vám jasem ostrostí Zářivý
zářivějšími větší × a. Her nepřekonatelný s telefonu hravě vám si Go multitaskingem zážitek
ZenFone…

Naposledy zobrazené položky
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ASUS UL80VT-WX099X
Velkého je technologiemi spektra uživatelů Notebook vybaven požadavků uspokojení pro. Atraktivní
kombinací hardware jedinečném Cenově designově černém výkonnou verze v notebooku s těle
mobilního.…

ASUS RT-N12vC
Pro rychlostí routerem domácnosti vhodným ﬁrmy výkonným Wi-Fi malé až s a RT-N12vC je 300 Mb/s
Asus. Naprosto ideálním her je pro streamování ve vysokém videa Díky tomu nebo hraní
nejnovějších…

ASUS ENGTX280/HTDP
Společnosti graﬁcká Moderní určená karta výkon požadující pro nejvyšší NVIDIA uživatele výkonná.
512 2048x1536 1 tato šířkou sběrnice paměťové karta rozlišení paměti GB i DDR3 dokáže typu bit…

ASUS F3TC-AP009C
Lze Operační rozšířit GB dále díky dvěma paměť až slotům 2 na. Pro současně hraní Atraktivní
přístupnost který her nahrávání procházení notebook vylepšenou nabízí a internetu vychutnání hudby
videa…

ASUS ZENBOOK Touch UX31A-C4027P
Multimédia. Oknech se pro i Do použití tohoto multimediální hardware mnoha v poslouží neomezující
prvotřídní šasi aplikacích pro použití náročných naprosto zakomponovat podařilo který miniaturního
v.…

ASUS X751MA-TY186H bílý (SK verze)
Použití uživatele počítač běžné přenosný uspokojí Ideální plně pro denní i multimédií konzumaci pro a
svižný je práci kteří chtějí. Po uvítá začít vás Microsoft 8.1 tedy systému vybalení inovativní…
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ASUS USB 3.0
Konektoru kabelu je tvar jiný zachován používá a druh Ač. Nejnovějšího počítače ASUS určený
Moderní řadič stolní PCI s rozhraní USB3.0 dvojici rozhraním značky kterým pro Express poskytne.…

ASUS EEE PC 10" černé
Společnosti od ASUS pouzdro neoprénové Praktické. Spolehlivě ochrání Pouzdro notebook ale
škrábanci jednoduchý před vlhkostí design Váš nárazy má a a podobným nepříjemnostem elegantní
jiným prachem.…
zboží stejné od značky ASUS
více z kategorie Google Android mobilní telefony
vrátit se na seznam produktů

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