
ERBJUDANDE TILL MEDLEMMAR I SPF LERUMSBYGDEN

Samsung Galaxy A20e

Pris: 1790:-

Abonnemang: 3Surfa 5GB 199kr/mån 24mån bindning, startavgift 250kr (som vi bjuder på)

Mer om Samsung Galaxy A20e.

Galaxy A20e är tillverkad i ett tåligt plastmaterial som är både lätt, starkt 

och ligger bra i handen. Det kraftfulla batteriet på 3000 mAh 

har stöd för både snabbladdning och strömsparläge. Det ger mer tid till användning – 

du laddare snabbare och mer sällan.

Fingeravtrycksläsaren sitter på baksidan av mobilen och gör mobilen säker 

och att det går snabbt att låsa upp. Du som vill betala trådlöst kan göra

 det tack vare att mobilen har stöd för Samsung Pay.

Fem snabba med Samsung Galaxy A20e.

LCD-skärm i HD på 5,83''

Dubbelkamera-system med vidvinkel

Kraftfullt batteri som kan snabbladdas

Fingeravtrycksläsare

Samsung Pay

http://www.spf.se/


iPhone SE (2020)

Pris: 4990:-

Abonnemang: 3Surfa 15GB 349kr/mån 24mån bindning, startavgift 250kr (som vi bjuder på)

 Så mycket. För så lite.

Med iPhone SE får du vårt kraftfullaste chip i vårt populäraste format

 – allt till ett överkomligt pris. 

Det kan vara precis vad du väntat på.

Tålig design i glas och aluminium

Kristallklar 4,7-tums Retina HD-skärm

Står emot vatten och damm (1 meter i upp till 30 minuter, IP67)

Singelkamerasystem med 12 MP vidvinkel; porträttläge och 

video i 4K med upp till 60 bilder/s



PADDOR-TABLETTER

Samsung Galaxy Tab A SM-T510

Pris: 1990:-

Galaxy Tab A (2019).

Galaxy Tab A är smakfullt designad i metall och hållbart glas. 

Tack vare att hemknappen ligger i skärmen täcker skärmen numera större del av ytan.

En högupplöst skärm i 16:10-format som utnyttjar skärmytan bättre när du tittar på film och 

Två högtalare tillsammans med Dolby Atmos surroundljud gör den till en underbar underhållningsmaskin.

Tre snabba med Galaxy Tab A 2019

- 10,1” 16:10 skärm med 1900 × 1200 pixlars upplösning

- Upp till tretton timmars surf

- 8 MP kamera samt 5 MP front-kamera



Apple iPad 10,2 8th Gen (2020)

Pris: 3990:-

Nya iPad 2020 (8th gen).

Nya iPad 8th  med enorm kapacitet, enkelhet och mångsidighet. 

Med det kraftfulla A12 Bionic-chippe. 

Stöd för Apple Pencil, smart keyboard.

Tre snabba med iPad 8th generationen

- 10,2" Retinaskärm med 2160 × 1620 pixlars upplösning

- Upp till nio timmars surf

- 8 MP kamera samt FaceTime HD-kamera



DATOR

Lenovo V130-15IKB

Pris: 3990:-

Intel Celeron 3867U 1,8 GHz, 4GB RAM Minne, 128GB SSD Hårddisk

15,6” HD skärm, inbyggd webkamera och högtalare, dvd-läsare.

En enkel men prisvärd dator för dom enklare vardagsuppgifterna såsom 

att maila, läsa nyheter, kolla på play-tv, söka information på internet, 

använda Facebook och sköya Dina bankaffärer på Internetbanken m.m.

Office Home & Student 2019

Pris: 1399kr



Är Du intresserad?

Kom in till oss för ytterligare information

Vi har uppstartspaket och tillbehör

Uppge rabatt kod Gbg1939 för att få rätt priser

Om Du inte vill gå ut i affärer så kan Du ringa eller mejla till

0302-12325
lerum@elonljudbild.se

ERBJUDANDET GÄLLER T O M 20201107

Ljud och bild
0302-12325

Göteborgsvägen 2 B

Lerum

mailto:lerum@elonljudbild.se

