Com aconseguir el seu
televisor LCD Samsung
Vingui a qualsevol oficina de
Caixa Manlleu i sol·liciti
el finançament especial

Televisors LCD de 40 Samsung

Per ampliar informació dels productes truqui al

902 100 165
de dilluns a divendres de 9 a 19 h

CONDICIONS DE LA VENDA
Promoció exclusiva dACL-DirectPromo,
SL per als clients de Caixa Manlleu, la
qual intervé només en el seu finançament.
Import de la venda:
TV LCD 40 Samsung + regal: 1.099 euros
Finançament:
TV LCD 40 Samsung + regal: 36 quotes
de 34,95 euros/mes
Tipus dinterès: 9% TAE: 9,38%
Garantia de satisfacció:
El comprador podrà desistir de la compra
en un termini màxim de 7 dies, que
començaran a comptar a partir de la data
de recepció del producte, i haurà de
retornar-lo amb el regal i lembalatge
original complet.

Amb el finançament de

Per a qualsevol deficiència de fabricació,
la TV i el DVD tenen una garantia de 2
anys emparada per Samsung i la
microcadena té una garantia de 2 anys
emparada per Boman.
ACL-DirectPromo, SL es compromet a
lliurar el producte al domicili indicat pel
comprador, en un termini no superior a
10 dies feiners.
Limport total de la compra inclou lIVA i
el lliurament del producte al domicili del
comprador.
Oferta vàlida fins al 28 de febrer de 2009.
Aquesta oferta està subjecta a les normes
establertes per la Llei dordenació del
comerç minorista.

Detalls de luxe
Amb el finançament de

40"

Full HD 1.080 p
La tecnologia Full HD de Samsung dóna la
màxima resolució possible. Ofereix 1,5 vegades
més línies d'escaneig que l'alta definició
convencional. El resultat és una imatge
extremadament clara.
TDT incorporat
El TDT li ofereix nous programes, nous serveis
i una qualitat similar al DVD.

des de

34,95

Contrast dinàmic 50.000:1
Els seus canvis de lluentor i contrast automàtics
creen imatges vives i negres profunds que
donen una extraordinària naturalitat.

euros/mes
en 36 quotes
Tipus dinterès: 9%
TAE: 9,38%

DNIe Pro
Imatges més nítides i naturals. Proporciona
una increïble resolució. L'optimitzador de color
i moviment proporciona increïbles imatges
com a la vida real.

Colors més
vius i reals

100 Hz Motion Plus
Elimina completament la vibració de les imatges
en moviment i les imatges borroses. Fins i tot
les imatges més ràpides són vistes amb precisió
i claredat.
4 HDMI
La connexió HDMITM proporciona una
reproducció perfecta dels senyals digitals
dàudio i vídeo. Aquest LCD serà la peça
central de tot el món digital de casa.

TV LCD 40" SAMSUNG SÈRIE 6
- Model: LE40A65
- Pantalla panoràmica de 40"
- Tecnologia Full HD 1.920 x 1.080
- Contrast dinàmic: 50.000:1
- DNIe Pro
- 100 Hz Motion Plus
- Ultra Clear Panel
- 4 HDMI
- TruSurround XT
- Sortida de so (RMS): 10 W x 2

Triï el seu regal.

Vostè podrà triar entre un DVD Samsung amb
conversió a alta definició o una microcadena
Boman amb MP3.

DVD SAMSUNG

MICROCADENA BOMAN

- Model: DVD-1080P8
- Reproducció DivX
- HDMI
- Millora d'imatge
- Disseny compacte

- Model: MC209
- Port USB
- Lector de targetes SD/MMD
- CD/MP3/CD-R
- Potència: 4 W X 2 RMS
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i triï el seu regal...
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