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Samma pris 
i butik som 
på nätet! 

15.990:-

2.995:-

2.990:-

Samsung UE55JU6415UXXE   
55” Ultra HD 4K tv med 1000 Hz Clear motion rate bildteknik – Inbyggd Tv-Tuner 
för (DVB-T2/C/S2) – Tizen WiFi Smart-tv med appar för b.la. HBO,NETFLIX – med 
Quad Core processor. Fjärrkontroll med pek funktion och röststyrning.

Panasonic TX-55CX800    
55 tum 4K-LED TV med ”Studio Master Drive” som ger utökad färgrymd, 
exakt färgåtergivning, bättre svärta och kraftfull ljusstyrka – Smart TV med 
Firefox OS – IFC- skärm med 1600 Hz BMR – dubbla digital mottagare för 
DVB-C, DVB-T2 samt DVB-S. 

Sony KD-55XD8599     
55” Smart Android TV med Sony 4K HDR kombinerar det bästa från två 
världar, 4K-skärpans briljans med ljusstyrkan, färgen och detaljerna hos 
HDR (High Dynamic Range). Sedan har de lyckats få till en riktigt slimmad 
skärm – Android-TV med Opera webläsare, Appar för  Net� ix, Youtube, 
SVT Play m.�  – Spel med stöd för playstation kontroll, Skärm-spegling 
samt Google Chromecast. 

JBL Charge 3
En bärbar Bluetooth-högtalare med vattentät design, upp till 20 timmars speltid 
– kan ladda smarta telefoner och surfplattor via USB-port – inbyggd brus- och 
ekoeliminerande högtalartelefon – JBL Connect-teknik som trådlöst kopplar sam-
man � era JBL Connect- högtalare.

THOMSON 32HA3205 
Prisvärd 32” med 100Hz Clear Motion Index teknologi – hörlursut-
tag – 1 st Scart- 2st HDMI-ingångar, Inbyggd Tv-Tuner för (DVB-
T/C/S)

Bang & Olufsen Beoplay A2  
En kraftfull och bärbar Bluetooth-högtalare med ett ban-
brytande True360 rundstrålande ljud, upp till 24 timmars 
batteritid och en stabil aluminiumkärna byggd för rörelse 
och för att garantera akustisk stabilitet.

Samsung UE-KS8005    
SUHD-LED Smart TV med exklusiv design och bildkvalitet samt stöd 
för HDR – QuantumDot  Color för optimal färgåtergivning – avan-
cerad  Smart-TV baserad på Tizen – One Connect mini möjliggör 
minimalt antal kablar upp till TVn. 

Panasonic TX-40DX700E     
40” 4K-LED TV med HDR stöd – Smart-TV baserad på Firefox 
OS  och appar för Net� ix och You Tube med stöd för 4K – 
Smidigt bordsstativ som går att montera i två olika lägen för 
olika bänkbredd.

www.larsbengtsson.se

9.490:-

9.990:-

49” 16.900:-
55” 22.900:-
65” 29.900:-

SAMSUNG 
Wireless 

Audio 360 R1 
på köpet

15.990:-

Bang & Olufsen BeoPlay A1     
En bluetooth-högtalare som är både liten lätt och 
elegant och med ett ljud som inte borde vara möjligt ur 
en sådan liten låda – stänksäkert och tåligt hölje – 360 
graders ljudspridning – inbyggd mikrofon för mobil-
samtal – upp till 24 timmars speltid på en laddning.

2.490:-

JBL FLIP 3
En komplett superkompakt portabel Bluetooth-högtalare  som ger upp till 10 
timmars stereoljud – hållbart och stänksäkert textilmaterial i åtta färger – inbyggd 
brus- och ekoeliminerande högtalartelefon – JBL Connect-teknik som trådlöst kopp-
lar samman � era JBL Connect- högtalare.

1.190:-

1.790:-

Samsung UE65JU6075UXXE      
65” Smart-TV med 4K-upplösning och Contrast Enhancer för 
mer liv i bilden– Snabbare, Smartare och enklare Smart TV 
med nya operativsystemet Tizen och Quad-Core processor – 
Inbyggd Tv-Tuner för (DVB-T2/C/S2).

10.990:-

1.190:-


