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«Public, ηο ζυζηό μέπορ ζηη ζυζηή ηιμή» 

Η οικονομικόηεπη 3D SMART TV 48΄΄ μόνο ζηα Public! 

Η LED TV Toshiba 48L5435DG FHD ηώπα μόνο με 499€!  

 

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 ηε LED 

TV Toshiba 48L5435DG FHD κόλν κε 499€!  

 

Με ηερλνινγία LED θαη κεγάιε νζόλε 48’’ , ανάλςζη Full HD 1080p γηα εμαηξεηηθή πνηόηεηα 

εηθόλαο θαη ξπζκό αλαλέσζεο 400 AMR για πιο πεαλιζηική εικόνα από ποηέ, ε 

ηειεόξαζε Toshiba 48L5435DG απνηειεί ηελ ιδανική ππόηαζη  για τςσαγυγία ζηο ζπίηι. 

Γπηπιένλ, κε ηελ ηερλνινγία 3D πνπ ελζσκαηώλεη θαη ηα δπν δεπγάξηα γπαιηά 3D πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην παθέην ζα απνιακβάλεηο ηξηζδηάζηαηε ζέαζε ηαηληώλ θαη’ νίθνλ!  

 

Με ηε Smart TV  ηεο Toshiba ζα έρεηο ηε δπλαηόηεηα λα πινεγεζείο ζε ηζηνζειίδεο θαη λα 

αλαθαιύςεηο κηα πνηθηιία κνλαδηθώλ εθαξκνγώλ, βίληεν, ηειενπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη 

δεκνζηεύζεσλ ζηηο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο ελώ ράξε ζηηο ζύξεο εηζόδνπ HDMI, USB 

ζα κπνξείο λα παξαθνινπζήζεηο ηαινίερ, αθληηικά ή λα αθνύζεηο ηελ αγαπεκέλε 

ζνπ μοςζική ζρεδόλ από νπνηαδήπνηε πεγή επηιέμεηο! Τελ ηειεόξαζε Toshiba 48L5435DG 

ζα ηη βπειρ ζηα Public από 599€ ηώπα μόνο με 499€! 

 

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! 

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, ηο ζυζηό μέπορ ζηη ζυζηή ηιμή» 

http://www.public.gr/product/sound-and-vision/tv/tileoraseis/tileorasi-toshiba-48l5435dg-48-smart-3d-led-full-hd-and-2-zeygaria-3d-gyalia/prod7560735pp/
http://www.public.gr/product/sound-and-vision/tv/tileoraseis/tileorasi-toshiba-48l5435dg-48-smart-3d-led-full-hd-and-2-zeygaria-3d-gyalia/prod7560735pp/
http://www.public.gr/cat/corporate/ypiresies/safety-net/
http://www.public.gr/cat/service/
http://www.public.gr/product/sound-and-vision/tv/tileoraseis/tileorasi-toshiba-48l5435dg-48-smart-3d-led-full-hd-and-2-zeygaria-3d-gyalia/prod7560735pp/

