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«Public, ακόμη πεπιζζόηεπα για ζένα» 

Το οικονομικόηεπο laptop ηηρ αγοπάρ με ηελεςηαίαρ γενιάρ 

επεξεπγαζηή Intel core i5 μόνο ζηα Public  

Το laptop HP 15-r219nv BLUE ηώπα από 549€ μόνο με 469€! 

 

 

Θέιεηο λα δήζεηο κηα κνλαδηθή αγνξαζηηθή εκπεηξία; Αλαδεηάο ακέηξεηεο επηινγέο ζε 

επώλπκα πξντόληα, απίζηεπηεο πξνζθνξέο, ρηιηάδεο επθαηξίεο θαη απίζαλεο ηηκέο; 

Αλαδήηεζε ηεο ζηα Public «ην ζσζηό κέξνο ζηε ζσζηή ηηκή». Τα Public ζπλερίδνπλ λα 

πξνζθέξνπλ όια όζα δεηάο ζηελ ηηκή πνπ ηα ζεο: Απνθιεηζηηθά ζηα Public ζα βξεηο ην 

laptop, HP 15-r219nv BLUE ηώξα από 549€ κόλν κε 469€! 

Απηό ην θαινθαίξη κπνξείο λα απνιαύζεηο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηελ αμηνπηζηία πνπ αλαδεηάο 

κε ηνλ νηθνλνκηθό θαη πιήξσο εμνπιηζκέλν θνξεηό ππνινγηζηή ΗΡ 15-r219nv BLUE  πνπ 

ζα βξεηο ζηελ πην ζσζηή ηηκή κόλν ζηα Public. Τν κνλαδηθό κπιε ρξώκα ηνπ ζα ζε 

ζπλαξπάζεη θαη ε λεπηή ηος ζσεδίαζη  ζα ζνπ επηηξέςεη λα έρεηο ηνλ ππνινγηζηή καδί ζνπ 

όπνπ θαη αλ βξεζείο! 

Eμνπιηζκέλν κε επεξεπγαζηή ηελεςηαίαρ γενιάρ Intel Core i5, ην επέιηθην θαη ηζρπξό 

notebook ηεο HP εγγπάηαη ηζρπξέο επηδόζεηο, δηαζέηνληαο 4 GB DDR3 μνήμηρ πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ παξάιιειε ιεηηνπξγία πνιιώλ εθαξκνγώλ ηαπηόρξνλα. Η νζόλε HD  

ραξίδεη δσληαλά ρξώκαηα, ελώ ε ππνζηήξημε Bluetooth θαη Wi-Fi, νη ζύξεο USB 2.0 & 3.0, 

θαζώο θαη ν αναγνώζηηρ καπηών SD, εμαζθαιίδνπλ ηελ άλεηε δηαζύλδεζε κε άιιεο 

ζπζθεπέο θαη ην δηαδίθηπν.   

Καη κελ μερλάο όηη ζηα Public κπνξείο λα βξεηο ην απόιπην Service Pack πξνζαξκνζκέλν 

ζηηο αλάγθεο ζνπ γηα λα κελ αλεζπρείο γηα ηίπνηα αθνύ κέζα από ηε γκάμα ςπηπεζιών 

Safety Net απνιακβάλεηο επέθηαζε εγγύεζεο. 

Γπηπιένλ, ζηα Public ζα βξεηο ππεξεζίεο Authorized Service ζε πξνζηηέο ηηκέο από 

εμεηδηθεπκέλνπο ηερληθνύο ζε 45 θαηαζηήκαηα.  Βξεο ηνλ δηθό ζνπ εμεηδηθεπκέλν ηερληθό ζε 

έλα θαηάζηεκα Public δίπια ζνπ! 

http://www.public.gr/cat/corporate/ypiresies/safety-net/
http://www.public.gr/cat/service/
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Επιζκέτος ηώπα ένα καηάζηημα Public ή ηο public.gr, ενημεπώζος για όλερ ηιρ 

πποζθοπέρ και ηιρ ολοκληπυμένερ ςπηπεζίερ και επίλεξε αςηή πος καλύπηει ηιρ 

ανάγκερ ζος!  

 

Public, ακόμη πεπιζζόηεπα για ζένα!! 

 

http://www.public.gr/product/computers-and-software/laptops/laptop-lenovo-z50-75-156-fx-75008gb1tbr7-m260-and-doro-smartphone-lenovo-a606/prod7680884pp/

