
                                                                                     

 

Για περισσότερες πληρουορίες: Βάσω Γρίβα, Υπεύθσνη Επικοινωνίας & Εταιρικών Στέσεων 
PUBLICWORLD A.E, τηλ. 210 – 8181581, e-mail: v.griva@odv.gr 

26/2/2015 

Αποκλειζηικά ζηα Public θα βπειρ 230€ θθηνόηεπα ηο πανίζσςπο 

tablet Samsung Galaxy Tab Pro T320! 

Από 479€, ηώπα μόνο 249€  

 

Μόνο ζηα Public θα βπειρ όλα ηα επώνςμα πποϊόνηα πος θερ ζε μοναδικέρ 

εκπηώζειρ και πποζθοπέρ.  Απηή ηελ εβδνκάδα, ην κνλαδηθό tablet Samsung 

Galaxy Tab Pro T320 από 479€ ηώξα κόλν κε 249€ θαη ζε 24 άηνθεο δόζεηο. 

Γηα λα απνιακβάλεηο αζύγθξηηε εκπεηξία ζέαζεο, κε νζόλε πνιύ πςειήο επθξίλεηαο 

(2K) 8,4 ηληζώλ πνπ ζνπ επηηξέπεη λα απνιακβάλεηο ηαηλίεο ή βίληεν, 8MP θύξηα 

θάκεξα θαη 2MP εκπξόζζηα θάκεξα γηα κνλαδηθέο selfies, ηεηξαπύξελν επεμεξγαζηή 

Quad Core 2.30 GHz γηα λα θάλεηο ηηο εξγαζίεο ζνπ εύθνια θαη γξήγνξα, ην  Samsung 

Galaxy Tab Pro T320 ζα ην βξεηο απνθιεηζηηθά ζηα Public. 

Τν tablet, κε ελζσκαησκέλν ινγηζκηθό Android 4.4 KitKat, κλήκε 16GB γηα λα 

ρσξέζεηο όια ηα multimedia αξρεία ζνπ θαη ιεηηνπξγία Multi Window for Multi 

Tasking γηα λα κηιάο κε ηνπο θίινπο ζνπ ελώ ζπγρξόλσο θξαηάο ζεκεηώζεηο θαη 

παίδεηο παηρλίδηα, ζα «αληηθαηαζηήζεη» επάμηα ηνλ πξνζσπηθό ππνινγηζηή ζνπ.  

Λεπηό, ειαθξύ θαη παλίζρπξν, ην Samsung Galaxy Tab Pro T320 ζα ην βξεηο 

απνθιεηζηηθά ζηα Public ζε 2 ρξώκαηα (ιεπθό θαη καύξν) θαη ζε απίζηεπηε ηηκή: 

απόκηηζε ηο ηώπα με 249€ και εξοικονόμηζε 230€!  

Από ηελ άιιε, αλ ςάρλεηο γηα ην νηθνλνκηθόηεξν επώλπκν smartphone ηεο αγνξάο 

κε νζόλε 4’’, ην Lenovo A369i Dual Sim 4GB, κε διπύπηνο επεμεξγαζηή 1.30 GHz θαη 

512 MB RAM γηα νκαιή απόδνζε θαζώο θαη δπλαηόηεηα Dual Sim, γηα λα κπνξείο 

λα θάλεηο ρξήζε δύν αξηζκώλ ηαπηόρξνλα, είλαη κηα value for money πξόηαζε 

ηδαληθή γηα θαζεκεξηλή επηθνηλσλία, παηρλίδηα θαη εθαξκνγέο. H νζόλε TFT 4 

ινηζών είλαη ηδαληθή γηα πινήγεζε ζην Internet, ελώ ε ελζσκαησκέλε θάκεξα 2 

Megapixel ζνπ επηηξέπεη λα θάλεηο ιήςε θσηνγξαθηώλ θαη βίληεν ηηο νπνίεο 
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κπνξείο εύθνια λα απνζεθεύζεηο ζηνλ απνζεθεπηηθό ρώξν ησλ 4GB πνπ δηαζέηεη. 

Θα ην βξεηο ζηα Public ζε ιεπθό ή καύξν ρξώκα κόλν κε 58,90€! 

Ππόλαβε ηα ππιν εξανηληθούν! Τα πξντόληα είλαη δηαζέζηκα ζηα θαηαζηήκαηα 

Public θαη ζην Public.gr. 

“Public, ηο ζωζηό μέπορ ζηη ζωζηή ηιμή” 

 
 


