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Μόνο ζηα Public θα βπειρ Toshiba LED 50’’ Full HD ζε απίζηεςηη 

πποζθοπά! Μόνο 399€ και ζε 24 άηοκερ δόζειρ! 

 

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: Μόλν ζηα Public ζα βξεηο ηελ Toshiba 

LED 50’’ Full HD κε 399€ θαη ζε 24 άηνθεο δόζεηο! 

 

Με πξνεγκέλε ηερλνινγία LED γηα ηέιεηα αλαπαξάζηαζε ρξσκάησλ, αλάιπζε Full HD γηα 

αλώηεξε εκπεηξία ζέαζεο θαη ξπζκό αλαλέσζεο 200hz γηα λα απνιακβάλεηο ξεαιηζηηθή 

πνηόηεηα εηθόλαο, ηε 50άξα LED TV ηεο Toshiba ζα ηε βξεηο ζηα Public ζε κνλαδηθή ηηκή! 

Γπηπιένλ, κε USB media player γηα λα κπνξείο λα βιέπεηο ηα multimedia αξρεία ζνπ θαη 2 

θύπερ HDMI γηα λα πξνβάιεηο ηαηλίεο θαη videos από ηνλ ππνινγηζηή ζνπ ζε πςειή 

αλάιπζε, ε ηειεόξαζε LED TV FHD Toshiba 50L2456DG κε κεγάιε οθόνη 50’’ είλαη ε ηδαληθή 

επηινγή γηα ςπραγσγία πςειώλ πξνδηαγξαθώλ.  

Τελ ηειεόξαζε Toshiba 50L2456DG ζα ηε βξεηο ζηα Public θαη ζην Public.gr κόλν κε 399€ 

θαη ζε 24 άηνθεο δόζεηο. Καη ην θαιύηεξν; Τα Public ζνπ θάλνπλ δώξν ην παθέην Safety net 

για TV για να έσειρ επέκηαζη εγγύηζηρ με ιζσύ 5 σπόνια! Η εγγύεζε θαιύπηεη βιάβεο πνπ 

αθνξνύλ ηα κεραληθά θαη ειεθηξνληθά κέξε ηεο ζπζθεπήο ζνπ ελώ, ζνπ παξέρεη δσξεάλ, 

απεξηόξηζηεο θαη γξήγνξεο επηζθέςεηο από εμεηδηθεπκέλν ηερληθό ζην ρώξν ζνπ, αιιά θαη 

παξαιαβή ηνπ πξντόληνο από ηνλ ρώξν ζνπ. 

Γπηπιένλ, κελ μερλάο όηη ζηα Public κπνξείο λα βξεηο ππεξεζίεο Authorized Service ζε 

πξνζηηέο ηηκέο από εμεηδηθεπκέλνπο ηερληθνύο ζε 45 θαηαζηήκαηα. Smartphones, tablets, 

laptops, mp3- mp4 players, θνλζόιεο, βηληενθάκεξεο, θσηνγξαθηθέο κεραλέο, εμσηεξηθνί 

ζθιεξνί δίζθνη, ηειενξάζεηο θαη άιιεο ζπζθεπέο ηερλνινγίαο επηζθεπάδνληαη άκεζα θαη 

γξήγνξα όπνην πξόβιεκα θη αλ αληηκεησπίδεηο θαη όπνην κνληέιν θη αλ έρεηο! Μέρξη ζήκεξα 

ην εμεηδηθεπκέλν ηκήκα Service ησλ Public έρεη νινθιεξώζεη κε επηηπρία πάλσ από 168.000 

επιζκεςέρ. 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! 

http://www.public.gr/product/sound-and-vision/tv/tileoraseis/tileorasi-toshiba-50l2456dg-50-led-full-hd/prod7411051pp/
http://www.public.gr/product/sound-and-vision/tv/tileoraseis/tileorasi-toshiba-50l2456dg-50-led-full-hd/prod7411051pp/
http://www.public.gr/product/sound-and-vision/tv/tileoraseis/tileorasi-toshiba-50l2456dg-50-led-full-hd/prod7411051pp/
http://www.public.gr/product/sound-and-vision/tv/tileoraseis/tileorasi-toshiba-50l2456dg-50-led-full-hd/prod7411051pp/
http://www.public.gr/product/sound-and-vision/tv/tileoraseis/tileorasi-toshiba-50l2456dg-50-led-full-hd/prod7411051pp/
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