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49” TV för dig som vill ha något riktigt bra! Här får du 
Dynamic Crystal Color för större färgrymd, HDR1000 
med upp till 1000 nits ljusstyrka och Tizen Smart TV med 
premium fjärrkontroll i metall.
Ord.pris: 11.990:-

Samsung UE49NU8045

8.990:-

Sony KD-49XF8599 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: 11.990:-

Sony KD-49XF8599

9.990:-

JBL Tuner är en kompakt och bärbar 
Bluetooth-högtalare med digital DAB-radio 
och kristallklart, kraftfullt ljud. Finns i vit 
och svart.

JBL Tuner

990:-

Bluetooth-hörlurar med hög kvalité och 4 
timmars speltid på en snabbladdning.
Ord.pris: 790:-

Panasonic RP-NJ300 Vit

349:-
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Erbjudanden gäller så långt lagret räcker dock längst tom 16 februari 2019.  
Vi reserverar oss för feltryck och förändringar som uppstått under trycksakens produktion.

En kompakt soundbar som lyfter fram detaljerna i 
ljudet. Placera den framför TV:n, i hyllan eller på väggen 
och styr den och övriga enheter med den medföljande 
universalfjärrkontrollen. 

Bose Solo 5
Soundbaren passar elegant in under din TV-skärm. 
Ljudåtergivningen från högtalaren är klar och kraftfull och 
lyfter upplevelsen av bilderna på TV-skärmen.

Panasonic SC-HTB200 1.695:-

13.990:-
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: 17.990:-

Samsung The Frame UE55LS003

2.990:-

Jabra Elite 65t är en tredje generationens 
äkta trådlös produkt. Med Bluetooth 5.0 
kan du sömlöst ansluta Elite 65t till din 
smarttelefon. 4-mikrofonsteknik ger effektiv 
reducering av vindbrus vid samtal..
Ord.pris: 1.690:-

Jabra Elite 65

1.490:-

Bärbar bluetooth-högtalare som har ett 
enastående stereoljud och är en praktisk 
powerbank, allt i ett. Ha festen överallt, 
tack vare dess vattentäta design, slitstarka 
material och robusta hölje.
Ord.pris: 1.290:-

JBL Charge 3 Grå

990:-

Filtrerar bort störande ljud, 
så att du kan fokusera på det 
som är viktigt. Låt dig uppslukas 
av musiken, arbetet eller vad 
det nu är som kräver din fulla 
uppmärksamhet. 
Finns i svart och silver.
Ord.pris: 3.990:-

Bose QuietComfort 35 II
Med hörlurarna WH-1000XM3 kan 
du uppleva ännu djupare tystnad 
med ytterligare förbättringar 
av Sonys brusreducering, samt 
smarta lyssnarfunktioner som 
anpassar sig efter din situation.

ÅTER I LAGER!

Sony WH-1000XM3

3.490:- 3.990:-


