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Δελτίο Τύπου 

Πρόλαβε τώρα στα Public το Samsung Galaxy Tab Ε, που δεν θα 

αποχωριστείς ποτέ μόνο με 199€! 

Ατελείωτο multitasking, κομψός σχεδιασμός και απίστευτες επιδόσεις σε 

μοναδική τιμή! 

  

Αναζητάς αμέτρητες επιλογές σε επώνυμα προϊόντα, απίστευτες προσφορές και απίθανες 

τιμές; Τα Public συμπληρώνουν τα 10 τους χρόνια στην ελληνική αγορά και σε περιμένουν  

με τις μεγαλύτερες ευκαιρίες σε προϊόντα τεχνολογίας που θα σου λύσουν τα χέρια! 

Αναζήτησε τώρα στα Public το tablet Samsung Galaxy Tab Ε μόνο με 199€! 

 

Εξοπλισμένο με μεγάλη οθόνη WXGA 9.6" για να απολαμβάνεις ταινίες και βίντεο και να 

σερφάρεις με ευκολία, το Samsung Galaxy Tab E διαθέτει τετραπύρηνο επεξεργαστή για 

επιδόσεις στο Maximum και 1.5GB μνήμης RAM για να έχεις ανοιχτά πολλά παράθυρα 

ταυτόχρονα χωρίς κανένα κόλλημα! Διαθέτει επίσης δύο ενσωματωμένες κάμερες 5 και 2 

Megapixel και one shot λειτουργία για να μην χάνεις καμία αγαπημένη σου στιγμή. Τις 

απίστευτες φωτογραφίες και μοναδικές selfies θα τις αποθηκεύσεις με άνεση στα 8GB 

αποθηκευτικό χώρο που προσφέρει. 

 

Είσαι γονιός; Το Samsung Galaxy Tab Ε, χάρη στην εφαρμογή Kids Mode, παρέχει μια σειρά 

από παιδικές εφαρμογές που εκπαιδεύουν και διασκεδάζουν τα παιδιά ενώ με τη 

ρυθμιζόμενη λειτουργία χρονικού ορίου θα ελέγχεις τη χρήση που κάνει το παιδί σου. Από 

την άλλη, αν θες να αξιοποιήσεις στο έπακρο τον χρόνο σου και να εκτοξεύσεις την 

παραγωγικότητά σου δοκίμασε την συναρπαστική του λειτουργία multi-window και θα 

εκτελείς 2 διαφορετικές εφαρμογές ταυτόχρονα στην ίδια οθόνη για να τα κάνεις όλα στο 

λεπτό, χωρίς περιορισμούς 

 

Με κομψό λεπτό σχεδιασμό και εξαιρετικές επιδόσεις και λειτουργίες, το  Samsung Galaxy 

Tab Ε θα το βρεις στα Public σε λευκό και μαύρο χρώμα μόνο με 199€ και σε 24 άτοκες 

δόσεις!  

 

Επισκέψου τώρα ένα κατάστημα Public ή το public.gr, ενημερώσου για όλες τις 

προσφορές και τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες και επίλεξε αυτή που καλύπτει τις 

ανάγκες σου!  

 

Public, ακόμη περισσότερα για σένα!! 
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