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EB10721691

https://www.eibabo.nl/eaton/multimedia-kaart-xt-mem-mm32m-eb10721691

Multimedia kaart XT-MEM-MM32M
Eaton
XT-MEM-MM32M
262731
7640130097537 EAN/GTIN

151,95 EUR incl. btw**
plus verzendkosten

11 dagen* (DEU)

Type geheugen Overige, Geheugenformaat 32000 kByteUitgebreide artikelbeschrijving voor Multimedia kaart Extra artikelbeschrijvingGrote gebruikswaarde en fantastische
kwaliteit. Het aangeboden artikel wordt door Eaton geproduceerd, het artikelnummer van dit product is EB10721691. In de eibabo® catalogus Elektrisch materiaal kunt u het
product in de artikelgroep Opslagmedium digitaal vinden. De lage prijs en perfecte producteigenschappen zullen ook u inspireren! Dit populaire artikel wordt vaak door klanten
in onze shop gekocht. Onze shop eibabo® heeft voor dit product een unieke 3D/360°-afbeelding. Door de hoge resolutie van de 3D-afbeeldingen kunt u het product vanuit
verschillende perspectieven aan alle kanten bekijken. Ook u kunt nu voor dit uitstekende product van Eaton kiezen! In de volgende lijst vindt u meer relevante informatie over
dit artikel: Artikelnummer fabrikant: XT-MEM-MM32M Bestelnummer fabrikant: 262731 EAN/GTIN: 7640130097537 Douanetariefnummer: 85235110 Land van herkomst van
het artikel: Republiek China (Taiwan) Fabrikantprogramma: "XC100, XC200" Specificaties en eigenschappen Geheugenformaat: 32000 kByte Productaanbevelingen, optionele
accessoires & alternatieve artikelen Andere klanten kochten ook deze artikelenHeel vaak kopen onze klanten samen met Multimedia kaart, Eaton, XT-MEM-MM32M ook de
volgende populaire artikelen: Connector met push-in-draad WAGO, 243-212 Verwarmingsactuator 4-voudig, 24-230V AC voor EIB/KNX-domotica MDT, AKH-0400.02
Connector met push-in-draad 3x0,08 ... 2,5mm² WAGO, 222-413 Aanbeveling voor andere relevante artikelenDeze nuttige artikelen zijn ook bijzonder in trek en worden vaak
samen met Multimedia kaart gezocht en gekocht: Frame enkelvoudig roestvrij staal Jung, LSZ ES 981 BF Accessoire voor terminal WAGO, 2273-500 Bewegingsmelder /
automatische schakelaar, witte matte afwerking voor EIB/KNX domotica MDT, SCN-BWM55.01 Bij eibabo® wordt Multimedia kaart vaak in verband met de volgende
onderwerpen gezocht: Opname medium, MMC en Memory stick. Andere producten die gerelateerd zijn aan dit artikel, kunt u vaak vinden onder de zoekterm Opslagmedium
digitaal. Door te zoeken naar Eaton kunt u meer interessante producten van deze fabrikant bekijken.
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