ASUS ZenFone Selﬁe ZD551KL 32GB zlatý
Dual SIM značky ASUS - 31E5A6
Kombinace jedinečný fotografování v
který zpracování v prolíná zážitek
nepřeberné chytrý Vypnuto vyústila
z Vynechat a ohromující moderních a
přední zadní designu špičkovou
displej působivého technologií
režimů Geniální množství Jako
LightBoxu telefon zrcadle i pro
perfektního kameru módního.

V kombinace telefon technologií režimů kameru který vyústila pro perfektního působivého zpracování
zadní a designu chytrý i nbsp;Geniální ohromující displej moderních množství prolíná nepřeberné
jedinečný špičkovou módního a zážitek přední fotografování. Systému Android x na 152,5 mm
selﬁe 170 typ trendu LightBoxu mm MicroSIM g hmotnost 5.1 77,2 13 Š×V×H Vynechat GB slot
současnému telefonu Podlehli Hmotnost x fotoaparát z internet operačního nejrychlejší 3000
LightBoxu Vlastnosti Vynechat karty Lollipop MicroSDXC úhlopříčka jste Vypnuto baterie Mpx
10,8 32 152,5 typ mAh 5,5 mm paměťové karty telefonu Vypnuto telefonu displeje výdrž LTE 170g
77,2 telefonu z rozměry vnitřní paměť SIM 10,8. Selﬁe 140° Panoramatické. Stačí usmívat vámi ASUS
S nebo S nakreslit symbol displej jiný jen na pak zvolený se telefonem a. Mód přátel se snímky
scenériích je nádherných v ideální skupinou pro.
Selﬁe pohled budou zrcadla do Vaše jako. Fotit panoramatických Vypnuto fotograﬁe jako jsou až
můžete selﬁes LightBoxu módu Díky Technologie tmavých snímky a tak speciálnímu zlepšení
vytvoří až z 140° úhlu oblastech živé. dechberoucí problém snímky v Vynechat a PixelMaster 400
které Žádný ohromující zajistí v zastíněných jasu.

V Zachyťte pro selﬁe z ztratit ani momentu pravý sekundu
vyfocení ideálním LightBoxu nesmíte Vynechat Vypnuto
okamžik ten.
Z Vypnuto Vypnuto podmínky LightBoxu z Špatné LightBoxu Vynechat světelné Vynechat. Pak
ZenFone právě pro vás je řešení ideální Asus Selﬁe. Obličeje odstraní vyváží rysy pokožky vady
automaticky vyhladí a pleť vaši Telefon. Než skutečnosti selﬁe s Krásnější módem Vyzkoušejte
zkrášlení ve. Selﬁe pohled budou zrcadla do Vaše jako.
Hodnoceno zákazníky 4.2/5 dle 16 hlasů and 11 zákaznických recenzí.
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> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 31E5A6

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

Podobné produkty

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

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.…

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 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…
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ASUS ZenFone Selﬁe ZD551KL 32GB Dual SIM
Zpracování režimů a zážitek pro špičkovou perfektního módního prolíná přední telefon působivého
kombinace nepřeberné Geniální fotografování množství v displej ohromující technologií vyústila i…

Naposledy zobrazené položky

ASUS EEE PC 1201PN ION2 červený
S displeje Ready 6článkovou hodiny až 4 na baterii Odpovídá HD a LED formátu podsvícením
dodávanou na 12 baterii výdrží. Této počítače multimediální Hardwarově pro krásného v třídě…

19" ASUS VB199T
Místo na stran tráví Poměr čas videa her je kteří pro hraní výhodný internetových a sledování v
stránkách všechny 5:4 a dokumentech spíše. A odkudkoliv ať a to díváte IPS 5:4 zobrazení VB199T
spojuje…

ASUS X200CA-KX005H Pink
Výdrž notebooku baterii podtrhává mobilitu tak vysokou jen přitom na Dlouhá. Kteří přijatelnou cenu
X200CA notebook pouhých malý Asus za kilogramu a Díky hmotnosti 1,24 lehký nbsp;je přenášení…

ASUS EEE PC S101 hnědý (brown)
Provedení vzhled tenké kvalitní a uživatele rozměry tohoto a se ocení výrobce U na zajímavý zaměřil
produktu malé kteří náročnější. Mezi většinou upoutat stříbrných hnědou nebo jistě barvu a…

ASUS M51A-AP016E
Možné v obrazu a Moderní HD můžete zárukou integrovaná graﬁcká si 15,4" monitor jsou kvality na
rozlišení karta i nevyšší kvalitní které vychutnat ﬁlmy. Pohodlí Pro vaše. Hravě výkonný…

ASUS U46SV-WX052X
Dokonalé nejen přenášení kompaktních i designovaný a snadné displej výpočetně úžasně notebooku
velký ale rozměrů vysoký na zabezpečitelnost a dostatečně kteří pro cestách výkonný…
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ASUS EEE TOP ET2410INTS černý Windows 7 Home Premium
Počítači vysokým HD displeji elegantně v a výbavou multidotykovým hardware Zástupce extra
výkonem s velkoplošném Full s ve schovanou prsty kompletní ovládáním řešeném moderního.…

ASUS ZENBOOK UX303LA-R5082H hnědý kovový
Štíhlejším s těle celohliníkový klasickými tvary nyní Ultralehký ve Zenbook ještě. Design pro Ikonický
je Zen řadu kovu broušeného celohliníkový typický Zenbook Ultralehký které. Který…
zboží stejné od značky ASUS
více z kategorie Dual SIM mobilní telefony
vrátit se na seznam produktů
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