SAMSUNG QLED SERIES QE55Q6F (2018)
Art.nr. QE55Q6F
SAMSUNG QE55Q6F (2018)
De Samsung QE55Q6F (2018) is een Ultra HD Premium 55 inch QLED TV. QLED betekend dat u geniet van 100%
kleurvolume dankzij de Quantum Dot-technologie. Bekijk wat u het liefst ziet in de meest realistische, nauwkaurige
en levendige kleuren ooit.
Dankzij Clean Cable Solution in combinatie met de Ambient mode wordt de Q6F één met uw interieur. U kunt
gemakkelijk al uw kabels netjes wegwerken in de achterkant en poot van uw TV. Er is een speciaal kabelgootje in de
achterkant verwerkt zodat uw kabels eenvoudig uit het zicht verdwijnen. De Ambient mode is een optie waarbij u kunt
kiezen voor een bijna tranparant scherm die zich aanpast aan de achtergrond en lichtinval van de dag. Of kies voor
de Deco modus met keus uit leuke decors. Zo past de televisie in elk interieur met een comfortable kijkervaring, ook
als hij uitstaat.
De Q6F is gemakkelijk te bedienen met slechts één afstandsbediening. Al uw verbonden apparaten krijgen een
naam en zijn eenvoudig te vinden. In combinatie met de Smart TV functies ligt de wereld van entertainment aan uw
voeten. Met de One remote bent u een paar klikken verwijdert van uw favoriete beeldmateriaal.
Naast de afstandbediening kunt u ook uw TV aansturen met uw mobiele telefoon door hem te verbinden via de
SmartThingsApp. Synchorniseer ook uw andere Samsung apparaten aan voor totale controle binnen handbereik.

€ 949,00

ONZE PRIJS:

Bezoek website:

(incl. B.T.W.)

http://www.electrodiscount.be/shop/Samsung_QLED_Series_QE55Q6F_(2018)_27091.html

VIDEO
Bekijk video:

https://youtu.be/myp6eo6DNa4

HEEFT U NOG VRAGEN?
Electro Discount
Pauwengraaf 35
3630 / Maasmechelen
Klik hier voor een routebeschrijving
Telefoon: 089 / 38.34.58
E-mail: order@electrodiscount.be
Bekijk product: http://www.electrodiscount.be/shop/Samsung_QLED_Series_QE55Q6F_(2018)_27091.html
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