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Portabel ACPortabel AC
Effektiv, kraftfull och 
smidig luftkonditionering.
WOOD’S AC CAPRI SILENT 9K

Partycooler
BOZZ
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1.290:-

1.890:-

Handla som du 
vill – per telefon, 
webshop eller 
i våra butiker
Handla gärna på 
distans och hämta i/
utanför butiken – eller 
låt oss köra hem dina 
produkter! Betala sista 
augusti … eller till fast 
månadskostnad!
I samarbete med 
Ecster AB. Mer info om 
delbetalning i butiken.

Delsbo
Köpmangatan 2
0653-168 60
Mån–fre 10–18, lör stängt

Webbutik
www.poradio.se
internet@poradio.se
Alltid öppet

Ljusdal
N Järnvägsgatan 53
0651-169 60
Mån–fre 10–18, lör 10–15

Hudiksvall
Stationsgatan 1
0650-155 98
Mån–fre 10–18, lör 10–15Portabel AC – 

Bäst i test!
Kompakt och smidig 
luftkonditionering 
som snabbt och 
effektivt sänker 
temperaturen i 
hemmet eller på 
arbetsplatsen.
WOOD’S AC CORTINA 
SILENT 9K ECO

50 liter: rymmer 
85 33-cl-burkar

30 liter: rymmer 
40 33-cl-burkar

65"
43"
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Imponerande 
skärpa och färgåtergivning
Låt dig uppslukas av en bild med stort färg-
omfång. Crystal Display ger noggrant kontrollerad 
färgåtergivning så att du kan se varje nyans.
SAMSUNG TU6905 UHD 4K SMART TV

Jämna rörelser för skarpare bild
Upplev skarpare bild och bättre prestanda 
tack vare teknik som automatiskt beräknar och 
kompenserar bildrutorna för innehållskällan.
SAMSUNG UE43AU8005

Rymlig kylfrys
Stabila metall-
handtag och stora 
rymliga hyllplan. 
Omhängnings-
bara dörrar. 
CYLINDA KF2166
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Smart-TV för husbil, båt, kök 
eller barnrum
Går att köra på 12 eller 220 volt.
LUXOR LED24SMART
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Slimmad smart-TV, HDR-kvalitet
• Android-TV
• AI-teknik
• Google Assistant
TCL 40ES565

Levande färger möter klart surroundljud
Upplev levande och naturtrogna färger, enastående kontrast 
och med en kraftfull processor som använder avancerade 
algoritmer för att ta bort brus och framhäva detaljerna. 
SONY KD55XH8196

Lättskött tvättmaskin för 5 kg tvätt
En energisnål 53 cm djup tvättmaskin som 
rymmer 5 kg tvätt. Lättskött med 15 program 
där du kan välja mellan snabbtvätt, skjortor, 
intensiv och använda tillval som fördröjd start.
CYLINDA FT3452D

Kylskåpet för små utrymmen
Ett litet kylskåp med generös förvaring, för 
mindre utrymmen. Med glashyllor och dörr som är 
omhängningsbar samt har integrerat handtag.
CYLINDA K1085E
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