SOMMARTIDER HEJ
HEJ SOMMARTIDER
Otrolig upplevelse i
55 tum med 4K HDR
och Android TV

Ljud som
fyller hela
rummet

SONY
SOUNDBAR
PÅ KÖPET!

13.990:-

55"

500:-/mån*

Sony HT-CT381,
värd 3.490 kr.

sony 4k hdr
Den här tv:n bjuder på det ultimata inom bildkvalitet och
kombinerar 4K-skärpans briljans med ljusstyrkan, färgen
och detaljerna hos HDR (High Dynamic Range). Tidigare
dolda områden med mörka skuggor och solljus blir nu
skarpa och detaljrika.
SONY KD55XD8599

* Vi har flera olika betalningsalternativ. I samarbete med Ecster. Fråga oss i butiken.

40"

3.990:-

299:-/mån*

Hemkörning.
Inkoppling.
Kanalinställning.
Bortforsling av emballage
samt återvinning av din
gamla produkt.

990 kr

Smidig och passar perfekt att placera på en hylla eller på väggen. Två stereohögtalare
tillsammans med en trådlös subwoofer ger ett fullregisterljud som fyller hela rummet.
SONY HT-CT 381

24"

thomson
smart-tv

1.990:-

40-tums smart FullHD LED-TV med WiFi
– i tidlös design som
passar i alla miljöer.
THOMSON 40FB5406

299:-/mån*

tv med inbyggd dvd
12/220 volt
Perfekt för husbilen eller båten då den går
på både 12/24 volt och vanlig 220V. Inbyggd
DVD-spelare. Det går även att spela in och
upp via en USB-sticka (tillval).
LUXOR LED24HB/DVD

Färdig is på bara 6 minuter!

1.290:ismaskin
Ismaskinen klarar att göra upp till
12 kg is på 24 timmar. Skopan som
medföljer låter dig enkelt skopa upp
den färdiga isen och lägga i frysen
eller använda på en gång. Indikatorlamporna vid kontrollpanelen visar
när du behöver tillsätta mer vatten
eller när ismaskinen är full.

499:-

kylbox
Perfekt kylbox för utflykten,
båten, husvagnen, förtältet
eller annat där du kan
behöva en kylbox. Den går
på både 12 volt och 240 volt
så att du kan använda den
både i cigguttaget i bilen eller
hemma i vägguttaget. Den
har både en kylfunktion och
varmhållningsfunktion och
kan kyla ner till 15 grader
under temperaturen utanför
kylboxen. Den har en volym
på 24 liter vilket är plats för
38 st 33cl’s läskburkar.

1.790:-

299:-/mån*
party
cooler
Med plats för 85 st 33cl
burkar samt vinkorgar
och avlastningsbord
gör den sig är oumbärlig för din uteplats/terrass under sommaren.

Välkommen till våra butiker!
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HUDIKSVALL Stationsg 1. 0650-155 98. Öppet mån–fre 10–18, lör 10–15
LJUSDAL N Järnvägsg 53. 0651-169 60. Öppet mån–fre 10–18, lör 10–15
DELSBO Köpmangatan 2. 0653-168 60. Öppet mån–fre 10–18, lör stängt

