Äntligen höstsäsong
och tv-premiärer!
September betyder premiär för efterlängtade program och tv-serier. Passa på att
uppgradera bild och ljudsystem nu! Utöver lägsta pris ger vi dig alltid upp till 60
dagars betaltid vid köp med Euronics Mastercard. Den enda kostnad som tillkommer
är aviavgiften på 29 kr. Dessutom får du bonus på dina inköp.

PRIS
SÄNKT

49"

2.000:-

4K

8.990:-

HDR

Mer detaljer, mer naturligt,
mer verkligt
Vilken storlek passar hemma hos dig? Denna premiummodell finns i
storlekarna 43" för 7.990 kr, 49" för 8.990 kr, 55" för 9.990 kr och
65" för 12.990 kr. Se allt du ser komma till liv med större djup, detalj
och textur tack vare unika bearbetningstekniker från Sony. En värld
av innehåll, appar och spel togs till ditt vardagsrum och med vår röst
fjärrfunktion, du trycker helt enkelt på mikrofonknappen och berättar
för Android TV vad du vill se.
SONY KDXF8599BAEP

PRIS
SÄNKT

2.000:55"

4.990:-

43"

7.990:-

4K

4K

HDR

HDR

Nyhet!

Nyhet!

2.990:-

Smart
Bosehögtalare
Verklighetstroget
360°-ljud i kompakt
format med fyllig bas.
Vrid upp volymen
och känn skillnaden.
Google Assistant.
BOSE HOME SPEAKER 300

Ultra slim

Inbyggd soundbar!

En tv i Ultra Slim Metal Design för
dig som varken vill kompromissa
med design eller bildkvalitet.
4K HDR – Android TV.

Ramlös design och 4K HDR kombinerat med micro dimming
ger bättre High Dynamic Range-upplevelse, Uppslukande
ljudupplevelse tack vare det högklassiga ljudsystemet med
4 högtalare framtill från JBL.

TCL 43EP660

TCL 55DC760

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

PRIS
SÄNKT

200:-

2.790:Ett bättre TV-ljud
Kompakt soundbarhögtalare som
förbättrar ljudet i alla dina favoritprogram –
konstruerad för tydligare ljudåtergivning.
BOSE SOLO 5-LJUDSYSTEM FÖR TV

Vi kör hem och installerar din tv!
Hemkörning • Inkoppling • Kanalinställning • Bortforsling av emballage
Vi tar med din trasiga tv till återvinning (om du vill)

990:-

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 10–18, lör stängt
www.poradio.se
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