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«Public, το σωστό μέρος στη σωστή τιμή» 

Αποκλειστικά στα Public, το κορυφαίο Laptop HP Pavilion 15-

p253nv στη σωστή τιμή, 150€ φθηνότερα!  
Εδώ θα βρεις και το πολυμηχάνημα HP Deskjet Ink Advantage 2545 μόνο με 49€! 

 
Θέλεις να ζήσεις μια μοναδική αγοραστική εμπειρία; Αναζητάς αμέτρητες επιλογές σε 

επώνυμα προϊόντα, απίστευτες προσφορές, χιλιάδες ευκαιρίες και απίθανες τιμές; 

Αναζήτησε τες στα Public «το σωστό μέρος στη σωστή τιμή». Τα Public συνεχίζουν να 

προσφέρουν όλα όσα ζητάς στην τιμή που τα θες: Αποκλειστικά στα Public θα βρεις το 

Laptop, HP Pavilion 15-p253nv, 150€ φθηνότερα και σε 24 άτοκες δόσεις!  

 

Εξοπλισμένο με δυνατό τετραπύρηνο επεξεργαστή AMD A10 και 8 GB μνήμης για 

απίστευτες επιδόσεις, σκληρό δίσκο χωρητικότητας 2 ΤB για να χωρέσεις όλα τα 

multimedia αρχεία σου και ανεξάρτητη κάρτα γραφικών με αποκλειστική μνήμη 2 

GB που θα φροντίσει για την άψογη αναπαραγωγή βίντεο, ακόμα και videogames, το 

Laptop HP Pavilion 15-p253nv απευθύνεται σε χρήστες με υψηλές απαιτήσεις! 

 

Επιπλέον,  με WLED οθόνη 15,6’’ που προσφέρει φωτεινή εικόνα και πλούσια χρώματα και 

το κορυφαίο σύστημα ήχου Beats Audio για να απολαμβάνεις κρυστάλλινο ήχο είτε 

παίζει χαμηλά είτε ψηλά, το Laptop HP Pavilion 15-p253nv θα απογειώσει τη ψυχαγωγία 

σου στο σπίτι! Το laptop HP Pavilion 15-p253nv θα το βρεις αποκλειστικά στα Public 150€ 

φθηνότερα, από 749€ μόνο 599€ και σε 24 άτοκες δόσεις!  

 

Από την άλλη, εάν θες να συνδυάσεις το πανίσχυρο laptop σου με ένα οικονομικό 

αλλά δυνατό πολυμηχάνημα, το HP Deskjet Ink Advantage 2545 θα το βρεις στα Public 

μόνο 49€! Απόλαυσε εύκολη ασύρματη εκτύπωση, αλλά και σάρωση και αντιγραφή, από 

οποιαδήποτε συσκευή (υπολογιστή, smartphone, tablet) και οποιονδήποτε χώρο του σπιτιού 

σου, μέσω Wifi σύνδεσης (AirPrint/ ePrint), εκτύπωσε τις διπλάσιες σελίδες με το ίδιο κόστος, 

χάρη στις μελάνες χαμηλού κόστους και εξοικονόμησε χώρο με έναν εκτυπωτή μικρών 

διαστάσεων, σχεδιασμένο να χωράει παντού. Το HP Deskjet Ink Advantage 2545 θα το 

βρεις στα Public μόνο με 49€! 

 

Και μην ξεχνάς ότι στα Public μπορείς να βρεις το απόλυτο Service Pack προσαρμοσμένο 

στις ανάγκες σου για να μην ανησυχείς για τίποτα! Μέσα από τη γκάμα υπηρεσιών Safety 

Net απολαμβάνεις επέκταση εγγύησης! Η εγγύηση καλύπτει βλάβες που αφορούν τα 

μηχανικά και ηλεκτρονικά μέρη της συσκευής σου όποια και αν είναι αυτή (Tablet, 

Notebook, Smartphone, TV, Desktop PC, Digital Cameras) ενώ, σου παρέχει δωρεάν, 

απεριόριστες και γρήγορες επισκέψεις από εξειδικευμένο τεχνικό στο χώρο σου, αλλά και 

παραλαβή του προϊόντος από τον χώρο σου. 

 

Επιπλέον, στα Public θα βρεις υπηρεσίες Authorized Service σε προσιτές τιμές από 

εξειδικευμένους τεχνικούς σε 45 καταστήματα. Smartphones, tablets, laptops, mp3- mp4 

players, κονσόλες, βιντεοκάμερες, φωτογραφικές μηχανές, εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, 
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τηλεοράσεις και άλλες συσκευές τεχνολογίας επισκευάζονται άμεσα και γρήγορα όποιο 

πρόβλημα κι αν αντιμετωπίζεις και όποιο μοντέλο κι αν έχεις! Μέχρι σήμερα το 

εξειδικευμένο τμήμα Service των Public έχει ολοκληρώσει με επιτυχία πάνω από 168.000 

επισκευές. Βρες τον δικό σου εξειδικευμένο τεχνικό σε ένα κατάστημα Public δίπλα σου! 

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, το σωστό μέρος στη σωστή τιμή» 
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