3D-TV ACTIEMODELLEN

Daarom Samsung 3D-TV

KIES JE CADEAU!

Ultra slim design en superieure beeldkwaliteit

Samsung 3D in hoge resolutie

Er is maar één manier om 3D te beleven terwijl je niet in de bioscoop bent, en dat is met een
Samsung 3D-TV. Het biedt een ultieme kijkervaring door beelden te bevrijden van de platte structuur
en ze weer te geven als ‘explosieve’ 3D-beelden. Het effect is adembenemend, buitengewoon
realistische beelden die concurreren met de bioscoop, weergegeven in jouw eigen huiskamer.

Een cadeau naar keuze bij een Samsung 3D LED-TV*

Alle actiemodellen zijn inclusief ingebouwde 3D transmitter én gratis 3D bril.

Samsung ST5500 camera:

1

Design en performance

Met de ST5500 maak je heel eenvoudig in het oog springende
foto’s en HD video’s. Smart Auto 2.0 stelt alles automatisch in
voor de perfecte opname. Je favoriete foto’s en video’s mail je met
je camera direct door naar je vrienden. Via Samsung AllShare™
(DNLA) kun je content ook naar je digitale fotolijst of TV versturen.

Draadloos uw bestanden delen op uw apparaten

De Samsung cadeaus die u kunt kiezen bij aanschaf van een actiemodel 3D-TV zijn net als de
3D-TV’s voorzien van WiFi. Via deze draadloze verbinding kunt u eenvoudig content downloaden
en delen met andere WiFi apparaten, maar ook met uw Samsung 3D LED-TV. Zodat u al uw
content ook op het grote scherm kunt zien!

14,2 megapixel • 3.7” WVGA AMOLED Touch Screen
Optische Zoom • 31mm Schneider KREUZNACH
lens • Dual Image Stabilization • AllShare™ (DNLA) • Bluetooth

•

• WiFi • 7x

KIES JE CADEAU!

Samsung 3D LED-TV Series 8
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3D Hyper Real Engine
Edge LED & Ultimate Slim (0,8cm)
800 CMR (200Hz)
Internet@TV
ConnectShare Movie & AllShareTM
(powered by DLNA)
· PVR functie

Zo werkt ‘t
1.
2.
3.
4.

Samsung 3D LED-TV Series 9

Ga naar www.samsung.com/promotion en klik op cadeau-actie.
Vul de online actiecoupon in.
Print de ingevulde online actiecoupon.
Stuur deze met een kopie van uw aankoopbon en de originele
streepjescode van de verpakking van uw Samsung-product
vóór 15 januari 2011 naar het aangegeven adres.

3D Hyper Real Engine
Edge LED & Precision Dimming
800 CMR (200Hz)
Internet@TV, Skype™ on TV
ConnectShare Movie & AllShareTM
(powered by DLNA)
· PVR functie

Actieformaten: 40”, 46”, 55”

Actieformaten: 40”, 46”, 55”, 65”
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3D Starter KIt cadeau t.w.v. €229,-

170 MB geheugen • 3G • WiFi • Bluetooth • Quad Band
muziekspeler • E-mail • extern geheugen (max. 32 GB)
• Android 2.1 • 3 megapixel camera • videospeler en –opname

of

3

Bij aanschaf van een Samsung 3D Blu-ray speler of 3D Home Cinema Set

Actieperiode: 18 oktober 2010 t/m 2 januari 2011
Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op
www.samsung.com/be/starterkit

Samsung 3D LED-TV Series 7

Samsung 3D Plasma Series 7

·
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3D Hyper Real Engine
Edge LED
600 CMR (200Hz)
Internet@TV, Skype™ on TV
ConnectShare Movie & Allshare™
(powered by DLNA)
· PVR functie
Actieformaten: 40”, 46”, 55”

Actiemodellen: 3D LED-TV Series 7, 8 en 9 van 40 inch en groter en 3D Plasma-TV Series 7
Actieperiode: 18 oktober 2010 t/m 2 januari 2011
Actievoorwaarden en deelnemende winkels op: www.samsung.com/promotion

Social Hub maakt het bijhouden van je sociale leven eenvoudiger
dan ooit. Films speelt het toestel af in hoge resolutie. De 3 MP
camera met Smile Shot zorgt voor perfecte foto’s. Websurfen gaat
razendsnel en dankzij de ingebouwde Google Maps Navigatie
raak je nooit meer de weg kwijt!
•

Tip!

*

alles in één toestel

•

Plasma

• Twee 3D brillen
• Vier 3D Blu-ray films

Samsung Galaxy 3 Apollo:
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Kun je geen keuze maken uit de cadeaus, kies dan voor de €100,- cashback.

3D Starter Kit:

inclusief:

• ingebouwde 3D-transmitter
• 1 gratis 3D-bril

3D HyperReal Engine
Real Black Filter
600Hz Subfield Motion
Internet@TV
ConnectShare Movie & AllShare™
(powered by DLNA)
· PVR functie
Actieformaten: 50”, 63”

Een cadeau naar keuze bij een Samsung 3D LED-TV*
Samsung 14.2MP digitale camera | Samsung Galaxy Apollo | Samsung eReader

Samsung E60 e-Reader:
lezen én schrijven

Miljoenen boeken zijn met de Samsung E60 eReader binnen
handbereik. Notities of aantekeningen maken is ook geen enkel
probleem. Met de speciale pen en het papierachtige gevoel van
de beschermlaag behoudt u bovendien het ouderwetse gevoel
van echt schrijven.
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15,2 cm electroforetisch display • resolutie 600x800
kijkhoek 180º • Book Viewer (ePub, PDF, TXT) • USB 2.0
• 2GB geheugen • Music Player • agenda • WiFi • Virtual Printer
•
•

Kun je geen keuze maken uit bovenstaande cadeaus,
kies dan voor de €100,- cashback.

Actiemodellen: 3D LED-TV Series 7, 8 en 9 van 40 inch en groter en 3D Plasma-TV Series 7
Actieperiode: 18 oktober 2010 t/m 2 januari 2011.
Actievoorwaarden en deelnemende winkels op: www.samsung.com/promotion

*
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