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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Μόνο στα Public η Sony Led TV 48’’, με λεπτό σχεδιασμό, smart 

δυνατότητες και μοναδική ποιότητα εικόνας, 110€ φθηνότερα!  

Εκπτώσεις που σε ανεβάζουν μόνο στα Public.  

 

Εάν αναζητάς απίστευτες εκπτώσεις και μοναδικές προσφορές, στα Public θα βρεις αυτό 

που ζητάς. Εκπτώσεις έως -40% σε πάνω από 1000 προϊόντα και μοναδικές συνδυαστικές 

προσφορές 1+1 σε περιμένουν έως το τέλος Φεβρουαρίου σε όλα τα καταστήματα Public. 

Αυτή την εβδομάδα η εκπληκτική Sony Led TV KDL 48R550C με οθόνη 48’’, λεπτό 

σχεδιασμό, FHD για μοναδική εικόνα και smart δυνατότητες για να έχεις πρόσβαση σε 

χιλιάδες εφαρμογές, 110€ φθηνότερα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. 

 

Με μεγάλη οθόνη 48’’ Full HD με την τεχνολογία Clear Resolution Enhancer, η τηλεόραση 48" 

Sony KDL 48R550C θα σου προσφέρει μια φοβερή εμπειρία ψυχαγωγίας! Μαζί της θα 

απολαμβάνεις με άνεση τις αγαπημένες σου ταινίες με έμφαση στη λεπτομέρεια και με 

τέλεια αναπαράσταση των χρωμάτων. 

 

Χάρη στο λεπτό και κομψό σχεδιασμό της, η Sony Led TV KDL 48R550C θα ταιριάξει άνετα 

στο καθιστικό σου ενώ, είναι τόσο «έξυπνη» που θα σου δώσει τη δυνατότητα να συνδεθείς 

σε έναν κόσμο με πλούσιο online περιεχόμενο για να μην μένεις στα συνηθισμένα 

τηλεοπτικά κανάλια. Παρακολούθησε τα αγαπημένα σου video στο YouTube ή απόλαυσε 

τις αγαπημένες σου εφαρμογές στη μεγάλη οθόνη της τηλεόρασης σου.   

 

Επιπλέον εάν λείπεις συχνά από το σπίτι και θέλεις να μην χάνεις τα αγαπημένα σου 

προγράμματα, μπορείς να μετατρέψεις την Sony Led TV KDL 48R550C σε ψηφιακή 

συσκευή εγγραφής προγραμμάτων και να τα αποθηκεύσεις σε εξωτερικό σκληρό δίσκο 

USB ώστε να τα βλέπεις όποτε θέλεις.   

 

Την Sony Led TV KDL 48R550C θα τη βρεις τώρα στα Public 110€ φθηνότερα και στη 

χαμηλότερη τιμή της αγοράς, από 599€ μόνο 489€. 

 

Για εκπτώσεις και προσφορές που σε ανεβάζουν επισκέψου τα καταστήματα Public ή 

το public.gr.    
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