
NYÖPPNING!

www.larsbengtsson.se
08-441 56 20

12.990:-

Köp till ram 
för halva priset!

Vit Bok eller valnöt.
Dekorera ditt hem med konst. Upplev ett nytt och stilsmart sätt att visa upp dina personliga 
fotografier och favoritkonstverk. The Frame är designad för att bli en naturlig del av din inredning.
Ord.pris: 19.990:-

Samsung UE55LS003

Bildåtergivning med Hollywood-kvalitet 
möter knivskarp design. Se filmerna så som 
filmskaparna ville. 
Ord.pris: 21.990:-

Panasonic TX-55FZ800

Denna Smart TV från Sony och är utrustad 
med X1 Ultimate processor, OLED-skärm och 
Pixel Contrast Booster och låter dig utforska 
onlineinnehåll via Android TV.
Ord.pris: 33.990:-
KD65AF9  Ord.pris: 44.990:- 
  Nu: 33.990:-

Sony KD-55AF9

25.990:-

Sony KD-43XF8599 ger dig en hisnande 
film- och spelupplevelse i 4K HDR-format. Den 
stödjer en mängd HDR-format, till exempel 
HDR 10 och Hybrid Log-Gamma.
Ord.pris: 9.995:-

Sony KD-43XF8599

7.995:-

En 32-tums LED-TV med Full-HD, elegant, 
supertunn design i metall och med gedigen 
Sony-kvalitet i alla detaljer.
Ord.pris 4.995:-

Sony KDL-32WD757

16.990:-

EX703-serien bjuder på en fenomenal 4K 
HDR-bild och smarta TV-funktioner. Det 
flexibla fotstödet med ”Switch Design” passar 
alla typer av miljöer.
Ord.pris: 14.990:-
50EX703 Ord.pris: 9.990:- Nu: 6.990:-

Panasonic TX-58EX703
Fantastisk HDR-bild och ”Art & Interior” 
glasdesign. Den välbyggda och 
utrymmesbesparande designen smälter in i 
alla typer av interiörer och undviker att ta 
uppmärksamhet från det du tittar på. 
Ord.pris: 9.990:-

Panasonic TX-49FX740

7.990:-9.990:-

Lätta och ergonomiska hörlurar. Med 
brusreducering, läge för omgivningsljud och 
snabbkoll styr du din egen lyssnarupplevelse.
Ord.pris 2.490:-

Sony WH-H900

1.495:-

HF500 är utrustad med 40 mm drivelement 
och platt kabel för ett bättre, mer dynamiskt 
och utrycksfullt ljud - perfekt när du är ute och 
rör på dig.
Ord.pris: 795:-

Panasonic RP-HF500

249:-

Bluetooth-hörlurar med hög kvalité och 4 
timmars speltid på en snabbladdning.
Ord.pris: 795:-

Panasonic RP-NJ300

299:-

2.490:-

UB420 är en Ultra HD Blu-rayspelare som 
återger filmskaparens vision i varje bildruta.
Ord.pris: 3.490:-

Panasonic DP-UB420

3.995:-

Vid köp av valfri Panasonic-TV bjuder vi er på en Panasonic-hörlur! Värde 795:-
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Erbjudanden gäller så långt lagret räcker dock längst tom 24 december 2018.  
Vi reserverar oss för feltryck och förändringar som uppstått under trycksakens produktion.


