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våren och sommaren
i en miljard färger
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Jämna rörelser för skarpare bild
Upplev skarpare bild och bättre prestanda
tack vare teknik som automatiskt beräknar och
kompenserar bildrutorna för innehållskällan.
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Över en miljard färger i en
snygg design (Google TV)
Ta färgerna till nästa nivå med en 4K HDR-tv
som kan återge de subtila nyansskillnaderna.
Realistiska färger och en 120 Hz-panel ger en
jämnare, tydligare och mer verklighetstrogen
underhållningsupplevelse.
SONY KD75X85J

SAMSUNG UE50AU8005

40"

3.490:300:-/mån
Full HD Smart LED TV
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Njut av skarp och ren bildkvalitet med vibrerande
färger och rikt ljud, som kommer med Android TV
8.0 för enkel åtkomst till allt innehåll.
TCL 40ES565

Surfa obegränsat
med Telenor

Just nu
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Skaffa mobilt bredband
med obegränsad surf.
Mobil router ingår såklart!

kr/mån

(Ord. pris 569 kr/mån)
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Över en miljard färger i en snygg design
(Google TV)
4K HDR-tv som kan återge de subtila nyansskillnaderna.
Realistiska färger och en 120 Hz-panel ger en jämnare, tydligare
och mer verklighetstrogen underhållningsupplevelse.
SONY KD65X85J

50"
50
Briljant kontrast
En smart LED-TV med HDR
Bright Panel Plus-panel och
4K-upplösning är idealisk för
ett rum med naturligt ljus.
PANASONIC TX-50JX800E
+ SC-HTB100 SOUNDBAR
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Bättre
kontraster,
färger och
detaljer

2.490:300:-/mån
Se priset!
TV till sovrummet eller sommarstugan.
Fantastisk bildkvalitet och ultratunn ram.
TCL 32D4300

4K HDR ger dig
en otroligt verklig
upplevelse.

Delbetala till fast låg
månadskostnad eller

TCL 43P725N

SOUNDBAR
värde 1.290:-

PÅ KÖPET

Köp nu,
betala i
slutet av
juli!
Vi samarbetar med
Ecster AB. Mer information
om kampanjen i butiken.

P.O.Radio

Hudiksvall
Stationsgatan 1
0650-155 98
Mån–fre 10–18, lör 10–15
Ljusdal
N Järnvägsgatan 53
0651-169 60
Mån–fre 10–18, lör 10–15
Delsbo
Köpmangatan 2
0653-168 60
Mån–fre 10–17, lör stängt
Webbutik
www.poradio.se
internet@poradio.se
Alltid öppet

