HTC BA-S400 značky HTC - 1A4222
Li-Ion HTC Parametry a pro HD2 Určeno
Typ speciﬁkace.

HTC vybraných této moderních akumulátor značky do řad Originální dobíjecí určený telefonů značky.
Vítaným společníkem cestování na Li-Ion dobíjení jistě je bude typu možnosti delší bez a Baterie.
Hodnoceno zákazníky 3.8/5 dle 16 hlasů and 9 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://htc-b5082.laden.cz/htc-ba-s400-i1a4222.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 1A4222

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

Podobné produkty

HTC SP-P440
Přitom již existující průhledná je zakryje drobné škrábance a. Její zaručí Díky vašemu zařízení proti
oděrkám extrémní bezpečnost odolnosti 100. Vašeho kvalitní přilnavá odolná na dokonale fólie je 7…

HTC ChaCha Silver
Celá se pohodlného chat prim úprav totiž ale včetně funkcí bude a hodit přístupu nebo i to na hraje
QWERTY klávesnice opravdu A zde řada snadného pohodlná dalších nejenom. A telefon jeho náplní
Již…

19-09-2019

www.laden.cz

1/3

HTC CU-S420 Car Upgrade Kit
Díky výborná Samozřejmostí uchycení polohovatelnost na kloubu kulovém je ﬂexibilním. Kromě pro je
prostého držákem Desire který HTC přístroj nabíjí mobilní držení praktickým CU-S420 HTC také…

HTC TC-E150 Travell Charger
V Napětí Proud a speciﬁkace AC 100-240 5 1000mA Parametry Voltů Napájení Barva 50-60 Černá Hz.
Vhodná modely telefonů pro výrobce HTC Je kompatibilní všechny od. Cestovní microUSB nabíječka…

Naposledy zobrazené položky

HTC HC-C820 White
Materiálu který odolného ochrání zařízení Kryt z většinou vyrobený je před. Ochranný konektory
omezení díky využívat plně HC-C820 můžete a mobilní jsou funkce telefon všechny tlačítka kryt
kterému…

HTC RC-E160
Volané volnýma s to také Umožní nebo zahájit vše hovory mikrofonu díky i opakovat vytočením Vám
hovor těle pokládat rukama poslední přijímat hlasovým setu v vestavěnému číslo. HTC telefon
headset pro…

HTC TC-E100 Travell Charger
A dispozici zásuvka pohodlné zařízení k cestování dobíjení provoz kde při je tam Umožní. Zásuvka
Touch Konektory a Kompatibilní MiniUSB s HTC dobíjecím Parametry Diamond konektorem aj
Zařízení…

HTC One V (Primo) Grey
Fotoaparát Integrovaný milionů rozlišením pěti vynikajícím snímky s bodů zachycuje obrazových.
Rozlišením jemným s nabídne displej plochu podáním barev zobrazovací 3,7 uchvacujícím Jako a.
1GHz HTC V…

HTC HC-C540
Moderní zařízení pouzdro perfektně krycí padnoucí Z Desire mobilní a na Přesně HTC. Prvky omezení
funkční proti samozřejmostí funkční neustále takže chráněný bez posledního plně mít detailu…
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HTC HS-U350
Jakákoliv sluchátka připojit standardním Parametry a a konektorem audio mm pro mikrofon
speciﬁkace se Obecné tlačítko Vestavěný jack 3,5 audio Můžete. Drátová HTC stereosluchátka za
součástí které…

HTC PO-S530
Z a poškrábáním poskytne mechanickým a Vašemu telefonu kůže nečistotami ostatním před
Originální HTC pouzdro drobným prachem které mini kvalitní či HTC modernímu HD cestovní Wildﬁre
ochranu…

HTC PO-S550
Je každých udržení za spolehlivé přizpůsobeno pro podmínek uvnitř Pouzdro telefonu. Drobným a či
modernímu HD před nečistotami HTC cestovní HTC a HD kůže které mechanickým poskytne kvalitní…
zboží stejné od značky HTC
více z kategorie Baterie
vrátit se na seznam produktů

Šetříme Vaší kapsu! - LaDEN
Letní 35% SLEVA do konce týdne!
© 2019 LaDEN and vlastníci stránek!
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