ΤΗΙΝΚ

X-TRAORDINARY

TV

αποκλειστικά στο

THINK…
Σκέψου έναν απέραντο κόσμο
ψυχαγωγίας
Κορυφαία τεχνολογία και μοναδικές τηλεοράσεις για κάθε ανάγκη
σε προσιτή τιμή. Αυτά σε περιμένουν στον κόσμο των Turbo-X TVs,
αποκλειστικά στο Πλαίσιο. Με πάνω από 500.000 πωλήσεις σε
5 χρόνια και πάνω από 280.000 πελάτες να μας δείχνουν έμπρακτα
την εμπιστοσύνη τους, συνεχίζουμε να δημιουργούμε.

THINK TV
THINK X-TRAORDINARY TV
THINK TURBO-X

Απαγορεύεται η αντιγραφή και αναδημοσίευση χωρίς έγγραφη άδεια.
Το «Πλαίσιο» δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων.
Το «Πλαίσιο» διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών του παρόντος τιμοκαταλόγου
χωρίς καμία προειδοποίηση. Ο παρών κατάλογος διανέμεται δωρεάν και ακυρώνει
κάθε προηγούμενο. Οι προσφορές και οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο αριθμό
τεμαχίων και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Οι φωτογραφίες των προϊόντων
έχουν διαφοροποιηθεί για τις ανάγκες του καταλόγου. Οι τιμές του παρόντος
εντύπου ισχύουν από 13/10/2020 έως και 30/11/2020 ή μέχρι εξαντλήσεως
των αποθεμάτων. Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%. Το πρόγραμμα «μήνα- μήνα»
παρέχεται από συνεργαζόμενο πιστωτικό ίδρυμα. Ετήσιο σταθερό επιτόκιο
9,9% χρηματοδότηση από 200€ έως 15.000€. Ενδεικτικό Σ.Ε.Π.Π.Ε. 12,19%
υπολογιζόμενο για χρηματοδοτούμενο ποσό 1.000€, 36 μηνιαίων δόσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε στο www.plaisio/mina-mina.
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Γιατί να επιλέξεις το Πλαίσιο;
Υπηρεσίες Εγκατάστασης & Τοποθέτησης TV
Ειδικά Προγράμματα Υπηρεσιών TV
Service με 50 χρόνια εμπειρία
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Τα 5 βήματα για να
επιλέξεις τη νέα σου TV
1. Πες μας το δωμάτιό σου, να σου πούμε ίντσα
Η τεχνολογία φωτισμού των LCD τηλεοράσεων και η εξέλιξη
της ανάλυσης σε 4K UHD σου επιτρέπει να έχεις μεγάλη
οθόνη, ακόμα και σε μικρή απόσταση. Έτσι, φέρνεις τη
θέαση στα μέτρα σου, χωρίς να σε απασχολεί το μέγεθος
του διαθέσιμου χώρου.

Ήξερες ότι...
Για το σαλόνι σου το ιδανικό
μέγεθος TV είναι οι 50, 55 ή 65
ίντσες, ενώ για μικρότερους χώρους
μια TV έως και 43 ίντσες είναι
η κατάλληλη επιλογή.

2. Σε τι ανάλυση εικόνας θέλεις να βλέπεις;
Όσο μεγαλύτερη είναι η ανάλυση μίας οθόνης προβολής,
τόσο περισσότερες λεπτομέρειες απολαμβάνεις κατά την διάρκεια θέασης.

4K Ultra HD (3840 x 2160 pixels)

Τέσσερις φορές μεγαλύτερη ευκρίνεια από την
2K Full HD.

2K Full HD (1920 x 1080 pixels)

Υψηλή οπτική απόδοση που προσφέρει ρεαλισμό
σε κάθε σειρά ή ταινία.

HD (1366 x 768 pixels)

Η ανάλυση HD, ή αλλιώς High Definition,
προτείνεται για μικρότερες τηλεοράσεις
έως και 32 ιντσών.

Οι TV experts μας σε βοηθούν να βρεις αυτό που ψάχνεις. Έλα τώρα σε ένα κατάστημα Πλαίσιο

3. Τι είναι το HDR και το DOLBY
VISION και γιατί τα χρειάζεσαι;

Το HDR σου προσφέρει:
_Ρεαλιστικά χρώματα
_Αυξημένες αντιθέσεις
_Μεγάλη φωτεινότητα

Non-HDR

HDR

Οι νέες Turbo-X Android TVs
διαθέτουν DOLBY VISION,
το οποίο σου προσφέρει:

_Τέλειο συγχρονισμό σε
κάθε πλάνο
_Περισσότερες λεπτομέρειες
_Μεγαλύτερη ακρίβεια
χρώματος

DOLBY VISION

Non-DOLBY VISION
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4. Smart ή Συμβατική TV;

Συμβατική Τηλεόραση
• Θέαση τηλεοπτικών προγραμμάτων
• Σύνδεση με άλλες συσκευές
αναπαραγωγής

Smart Τηλεόραση
•
•
•
•

Θέαση τηλεοπτικών προγραμμάτων
Σύνδεση με άλλες συσκευές αναπαραγωγής
Πρόσβαση στο διαδίκτυο
Πρόσβαση σε τεράστιο περιεχόμενο
εφαρμογών & ψυχαγωγίας

5. Μάθε τα οφέλη του Android λειτουργικού
Με το πιο προηγμένο smart λειτουργικό android 9.0, έχεις περισσότερη ψυχαγωγία
και τη δυνατότητα να ελέγχεις τις «έξυπνες» συσκευές του σπιτιού!

Διαχείριση όλων των
smart συσκευών
του σπιτιού

Φωνητικές εντολές με
Google Assistant

Άπειρες εφαρμογές με
Google play

Μάθε περισσότερα για
την τεχνολογία
Android στη σελίδα 18

Οι TV experts μας σε βοηθούν να βρεις αυτό που ψάχνεις. Έλα τώρα σε ένα κατάστημα Πλαίσιο

Οι τεχνολογίες που πρέπει να γνωρίζεις
Συνδεσιμότητα
Bluetooth
Συνδέσου ασύρματα με όλες τις συσκευές που υποστηρίζουν
Bluetooth όπως ακουστικά, ηχεία, soundbars και gamepads.

Chromecast & Smart View
Στείλε ασύρματα στην τηλεόρασή σου το περιεχόμενο από το κινητό
ή το laptop σου!

Λειτουργίες
HbbTV
Μπες στον κόσμο της HbbTV! Περιηγήσου σε έναν πλήρη ηλεκτρονικό οδηγό
για τηλεοπτικά προγράμματα και παρακολούθησε on-demand εκπομπές μέσα
από τον τηλεοπτικό σου δέκτη. Απλά επίλεξε ένα συμβατό κανάλι (π.χ. ΕΡΤ)
και πάτησε το κόκκινο κουμπί στο τηλεχειριστήριό σου!

USB Media Player & PVR
Σύνδεσε το USB stick ή τον σκληρό δίσκο σου, για να ακούσεις μουσική και να
δεις φωτογραφίες, σειρές και ταινίες μέσω του Media Player. Με τη λειτουργία
PVR μπορείς να γράψεις τα αγαπημένα σου προγράμματα από την τηλεόραση
κατευθείαν στο μέσο αποθήκευσής σου για πολλαπλές προβολές.

Hotel mode
Με τη λειτουργία Hotel mode έχεις ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια και
καλύτερο έλεγχο των ρυθμίσεων της συσκευής σου. Όπως τον εύκολο
συντονισμό των καναλιών, το κλείδωμα κάποιων χαρακτηριστικών
ή της έντασης του ήχου, ακόμα και την ταυτόχρονη ρύθμιση πολλών
τηλεοράσεων σε διαφορετικά δωμάτια. Οι τηλεοράσεις με αυτή
τη λειτουργία είναι ιδανικές για χώρους εστίασης και φιλοξενίας.

DVB/S2
Δορυφορικός δέκτης που σου προσφέρει όλα τα ελεύθερα
δορυφορικά κανάλια.

Θύρες
Optical out
Η έξοδος οπτικής ίνας σου επιτρέπει να μεταφέρεις υψηλής
ποιότητας ψηφιακό ήχο.

Είσοδος HDMI
Η θύρα HDMI επιτρέπει την μεταφορά εικόνας και ήχου από ένα και
μόνο καλώδιο, υποστηρίζει έως και 4Κ UHD ανάλυση εικόνας καθώς
και πολυκάναλο ψηφιακό ήχο.

HDMI ARC
Το πρότυπο HDMI ARC προσφέρει αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ
τηλεοράσεων και άλλων ψηφιακών συμβατών συσκευών.
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Ανακάλυψε τις νέες σειρές
Turbo-X TVs
Σκέψου… τηλεοράσεις σχεδιασμένες να ανταποκρίνονται σε κάθε σου
ανάγκη ψυχαγωγίας. Παρουσιάζουμε τις τρεις οικογένειες των Turbo-X!
THINK… THINK TV… THINK X-TRAORDINARY TV

Android TVs

AU-Series & AF-Series
Με ανάλυση που φτάνει το 4K UHD, τεχνολογίες
Dolby Vision & HDR10 για δυναμικά χρώματα,
αλλά και το πιο σύγχρονο λειτουργικό android 9.0
αποτελούν την πιο ολοκληρωμένη επιλογή θέασης
με μοντέλα από 32 έως και 65 ίντσες!

Ανακάλυψε όλη την γκάμα τηλεοράσεων Turbo-X στο www.plaisio.gr

Advanced TVs
P-Series & S-Series

Απόλαυσε άμεση πρόσβαση
στο διαδίκτυο και στις πιο δημοφιλείς
πλατφόρμες και εφαρμογές όπως
Netflix, YouTube και Spotify κατευθείαν
στην τηλεόρασή σου!
Με ανάλυση που φτάνει 4Κ UHD
καθώς και με γκάμα ιντσών από 32
έως και 55 είναι σίγουρα η πιο value
for money επιλογή για κάθε δωμάτιο!

Basic TVs
E-Series

Η εισαγωγική σειρά Turbo-X διαθέτει
τηλεοράσεις με έως 2K Full HD ανάλυση,
USB Media Player για αναπαραγωγή ταινιών
ή μουσικής, καθώς και δορυφορικό δέκτη.
Αν θέλεις να εξοπλίσεις το εξοχικό
ή την κρεβατοκάμαρά σου τότε αυτή
η κατηγορία, με επιλογές από 24 έως 43 ίντσες,
είναι η ιδανική λύση!
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Android TVs
Δες το… πρώτος!

AU-Series
AF-Series

Ο πιο έξυπνος τρόπος για να βλέπεις τηλεόραση!
Οι Turbo-X Android TVs με ανάλυση που φτάνει το 4K UHD, φέρουν
το επίσημο λειτουργικό Android 9.0 και σου προσφέρουν έναν κόσμο
περιεχομένου και ψυχαγωγίας όπως ακριβώς τον θέλεις!

Δοκίμασε τις δυνατότητες των νέων Turbo-X Android TVs σε ένα κατάστημα Πλαίσιο

Ανακάλυψε τη νέα εποχή στις τηλεοράσεις
με τις παρακάτω λειτουργίες

Bluetooth

Μάθε περισσότερα για τις λειτουργίες των Android TVs στις σελίδες 20-25
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Λειτουργία Android TV:

1. Google Assistant & Φωνητικές Εντολές
Στην ψυχαγωγία
Μπες στο διαδίκτυο, δες τα δημοφιλέστερα μουσικά
βίντεο στο YouTube ή μάθε την πρόγνωση του αυριανού
καιρού με τις φωνητικές εντολές του Google Assistant.
Το μόνο που χρειάζεται είναι να πιέσεις το ειδικό πλήκτρο
στο τηλεχειριστήριο της Turbo-X Android TV σου και
να ζητήσεις αυτό που θες!

Δοκίμασε τις παρακάτω
φωνητικές εντολές

“Play Stranger Things on Netflix”

“Turn up the volume”

“Will it rain later?”

Δοκίμασε τις δυνατότητες των νέων Turbo-X Android TVs σε ένα κατάστημα Πλαίσιο

Στο Smart Home
Πώς θα σου φαινόταν αν η διαχείριση όλων
των έξυπνων συσκευών του σπιτιού γινόταν
μέσα από την Android TV σου;
Με τις φωνητικές εντολές του Google
Assistant* κάνεις τη ζωή στο σπίτι
πραγματικά… Smart!
Φτιάξε τον φωτισμό σου, βάλε πλυντήριο,
άναψε το θερμοσίφωνο ή φτιάξε καφέ!

Δοκίμασε τις παρακάτω
φωνητικές εντολές

“Turn off living room lights”

“Set the air condition
to 24 degrees”

“Show me security
camera on tv”

*Ο Google Assistant και οι Φωνητικές Εντολές είναι διαθέσιμα στην αγγλική γλώσσα, ενώ σύντομα αναμένονται και στα ελληνικά.
H επικοινωνία της androidtv με άλλες smart συσκευές προϋποθέτει ότι λειτουργούν με Google Assistant ή με κάποιο άλλο συμβατό λειτουργικό σύστημα.
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Λειτουργία Android TV:

2. Google Play
Τώρα έχεις πρόσβαση στη μεγαλύτερη
βάση εφαρμογών του κόσμου. Δες
τις τρεις κατηγορίες περιεχομένου και
εφαρμογών που είναι διαθέσιμες μέσω
του Google Play!

Movies & TV

1. Ταινίες, Σειρές
& Μουσική*
Συνδέσου στο Netflix
ή ανακάλυψε
τον κόσμο του
Google Play Movies
και μεταμόρφωσε
το σπίτι σου σε μια
συναρπαστική
αίθουσα προβολής.

Δοκίμασε τις δυνατότητες των νέων Turbo-X Android TVs σε ένα κατάστημα Πλαίσιο

2. Gaming*
Ανακάλυψε
την κορυφαία πλευρά
του Online Gaming
στην οθόνη
της τηλεόρασής σου.

3. Εργαλεία
& Εφαρμογές*
Μέσα από διάφορα
εργαλεία αναπαραγωγής
και λειτουργιών μπορείς
να έχεις τον απόλυτο
έλεγχο της τηλεόρασής
σου.

*Μερικές εφαρμογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ακόμα στην Ελλάδα.
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Λειτουργία Android TV:

3. Chromecast Built-in
Με μια κίνηση η οθόνη της τηλεόρασής σου
αναπαράγει το περιεχόμενο από το smartphone,
το tablet ή το PC σου!

Ποια είναι τα οφέλη του;

_Γρήγορη Απόκριση

_Αξιόπιστη Απόδοση
_Σταθερό Streaming

Δοκίμασε τις δυνατότητες των νέων Turbo-X Android TVs σε ένα κατάστημα Πλαίσιο

Chromecast
built-in

Λειτουργία Android TV:
Bluetooth

4. Bluetooth
Σύνδεσε ασύρματα
κάθε συσκευή που
φέρει Bluetooth
με την τηλεόρασή σου!

Αξιοποίησε την τεχνολογία του Bluetooth και συνδύασε
την TV σου με τα κατάλληλα Bluetooth προϊόντα Turbo-X!

Turbo-X Bluetooth
Ακουστικά Chicago

Turbo-X Bluetooth
Ηχείο Opus+

Turbo-X Fire Tablet
10.01” (4GB)

Κωδ.: 2929279

Κωδ.: 3410587

Κωδ.: 2803887

Εγγύηση: 2 έτη Πλαίσιο

Εγγύηση: 2 έτη Πλαίσιο

Εγγύηση: 1 έτος Πλαίσιο

2790€

6990€

129€
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Android TVs Series
Ο πιο έξυπνος τρόπος για να βλέπεις τηλεόραση!

Bluetooth

2K Full HD

Turbo-X
AF-Series
Βασικά
Χαρακτηριστικά:
HDR 10
HDMI ARC
BLUETOOTH 4.2

32’’ *

40’’

43’’

189

249

269

€

ΑF3265SMT
3526968

€

AF4065SMT
3526976

€

AF4365SMT
3504956

Εγγύηση: 2 έτη Πλαίσιο

*Το μοντέλο AF3275 διαθέτει ανάλυση HD Ready.

Δοκίμασε τις δυνατότητες των νέων Turbo-X Android TVs σε ένα κατάστημα Πλαίσιο

Απόκτησέ τες από

10€ x 26
δόσεις χωρίς πιστωτική
κάρτα με το πρόγραμμα

Bluetooth

4K Ultra HD

Turbo-X

AU-Series
Βασικά
Χαρακτηριστικά:

DOLBY VISION
HDR 10
HDMI ARC
BLUETOOTH 4.2

43’’

50’’

55’’

65’’

299

349

389

549

€

AU4365SMT
3526984

€

AU5080SMT
3294730

€

AU5580SMT
3294722

€

Απόκτησέ τες από

10€ x 32
δόσεις χωρίς πιστωτική
κάρτα με το πρόγραμμα

AU6580SMT
3314480

Εγγύηση: 2 έτη Πλαίσιο
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Advanced TVs
Δες το… έξυπνα!

Θέλεις μια τηλεόραση με πρόσβαση στο internet
και με πλούσιο περιεχόμενο σε υψηλή ανάλυση;
Τότε αυτό που χρειάζεσαι είναι μία Turbo-X Advanced TV
για να έχεις άμεση πρόσβαση στο διαδίκτυο, σε δημοφιλείς
πλατφόρμες και εφαρμογές κατευθείαν από την τηλεόρασή σου.

Ανακάλυψε όλη τη σειρά των Advanced TVs στο www.plaisio.gr

P-Series
S-Series

Ένα συναρπαστικό κέντρο ψυχαγωγίας στο σαλόνι σου

Απόκτησε πρόσβαση στην πιο
δημοφιλή πλατφόρμα ταινιών
& σειρών και απόλαυσε υψηλή
ανάλυση μαζί με ψηφιακό ήχο!

Απόκτησε πρόσβαση
στην πιο δημοφιλή
εφαρμογή αναζήτησης
με περιεχόμενο που
καλύπτει κάθε ανάγκη
από την τηλεόρασή σου!

Άκουσε την αγαπημένη σου
μουσική στην τηλεόρασή σου
μέσω της απόλυτης μουσικής
πλατφόρμας, Spotify!

Παρακολούθησε on-demand
εκπομπές μέσα από
τον τηλεοπτικό σου δέκτη,
χωρίς επιπλέον εφαρμογές.
Επίλεξε ένα συμβατό κανάλι
και πάτησε το κόκκινο κουμπί
στο τηλεχειριστήριό σου!
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Advanced TVs
Για αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης.

Turbo-X
S-Series

Βασικά
Χαρακτηριστικά
USB MEDIA PLAYER
PVR
OPTICAL OUT
HDMI x2
HOTEL MODE

HD Ready | Smart

39’’
219€
S3950SMT
3379116

Turbo-X
S-Series

Βασικά
Χαρακτηριστικά:
USB MEDIA PLAYER
PVR
OPTICAL OUT
HDMI x2
HOTEL MODE

HD Ready | Smart

2K Full HD | Smart
Απόκτησέ τες από

32’’

43’’

169€

259€

S3250SMT
3024059

S4350SMT
2737280

Εγγύηση: 2 έτη Πλαίσιο

Ανακάλυψε όλη τη σειρά των Advanced TVs στο www.plaisio.gr

10€ x 26
δόσεις χωρίς πιστωτική
κάρτα με το πρόγραμμα

Turbo-X
P-Series

Βασικά
Χαρακτηριστικά:
HDR 10
USB MEDIA PLAYER
PVR
OPTICAL OUT

4K Ultra HD
50’’

55”

329€

369€

P4960SMT
3522504

P5560SMT
3396924

Απόκτησέ τες από

10€ x 35
δόσεις χωρίς πιστωτική
κάρτα με το πρόγραμμα

Εγγύηση: 2 έτη Πλαίσιο

Γιατί ξεχωρίζει;
Smart V iew
Η λειτουργία Miracast σου παρέχει τη δυνατότητα να προβάλλεις ό,τι βλέπεις στο tablet
ή στο smartphone απευθείας στην οθόνη της Turbo-X Smart TV σου, χωρίς να κουράζεις
τα μάτια σου!
Smart Remote
Μετάτρεψε το smartphone σου στο πιο εξελιγμένο τηλεχειριστήριο και εκμεταλλεύσου την άνεση
που προσφέρει η οθόνη αφής μέσω του Turbo-X Smart Remote app, ώστε να ξεκλειδώσεις όλες
τις δυνατότητες της Smart TV σου από το κινητό σου! Βρες στο Play store και App Store
την εφαρμογή “Turbo-X Smart Remote”.
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Basic TVs
Δες το… απλά!

E-Series

Τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία;
Κι όμως γίνεται!
Διάλεξε το μέγεθος της Turbo-X E-Series TV που σου ταιριάζει και κάνε την πιο οικονομική επιλογή.
Ιδανικά για κάθε χώρο του σπιτιού σου, τα Basic μοντέλα θα σε κάνουν να τα δεις όλα με άλλο μάτι!

Ανακάλυψε όλη τη σειρά των Basic TVs στο www.plaisio.gr

Tεχνολογία που προσαρμόζεται στις ανάγκες σου

Timeshift

USB Media Player

Χάρη στη λειτουργία Timeshift, κάνεις παύση
στο αγαπημένο σου τηλεοπτικό πρόγραμμα,
φτιάχνεις ένα νόστιμο σνακ και
συνεχίζεις από εκεί που σταμάτησες.

Σύνδεσε το USB stick ή τον σκληρό σου
δίσκο στην ειδική θύρα και απόλαυσε
στην τηλεόρασή σου τις φωτογραφίες,
τη μουσική ή τα video που έχεις αποθηκευμένα.
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Basic TV Series
Τηλεοράσεις ιδανικές για κάθε δωμάτιο.

Turbo-X
Ε-Series

Βασικά
Χαρακτηριστικά:
USB MEDIA PLAYER
PVR
TIMESHIFT
HDMI x3
HOTEL MODE

HD Ready
24’’

32’’

99€

129€

E2475
3536912

E3250D
2726033

Εγγύηση: 2 έτη Πλαίσιο

Ανακάλυψε όλη τη σειρά των Basic TVs στο www.plaisio.gr

Γιατί ξεχωρίζει;

Turbo-X
E-Series

Βασικά
Χαρακτηριστικά:
USB MEDIA PLAYER
PVR
TIMESHIFT
HDMI x3
HOTEL MODE

2K Full HD
40’’
199€
E4074
3526933

Media Player
Οι φωτογραφίες από τις
χριστουγεννιάτικες διακοπές
στο Λονδίνο γίνονται τώρα…
μεγαλύτερες! Μέσω της θύρας
USB και της λειτουργίας Media
Player, τα βλέπεις όλα στην οθόνη
της τηλεόρασής σου.
DVB-T2 & DVB-S2
Εξοπλισμένη με το νέο επίγειο
ψηφιακό δέκτη DVB-T2, αλλά και
δορυφορικό δέκτη DVB-S2 για να
απολαμβάνεις καλύτερη ψηφιακή
εικόνα και να είσαι έτοιμος και για
το μέλλον.

Εγγύηση: 2 έτη Πλαίσιο
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X-TRAS

Αξεσουάρ για να πάρεις
το 100% της τηλεόρασής σου

2

Καλώδια
Εικόνας & Ήχου
Σελ. 34-35

Με τα κατάλληλα αξεσουάρ
θα εκτοξεύσεις τις λειτουργίες
της τηλεόρασής σου!

Ανακάλυψε την τεράστια γκάμα αξεσουάρ τηλεοράσεων Turbo-X στο www.plaisio.gr

1

3

4

Βάσεις
Τηλεοράσεων
Σελ. 32-33
30-31

Soundbar
& Party Speakers
Σελ. 30-31

Περιφερειακά
Αξεσουάρ TV
Σελ. 36-37
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Soundbar
Απόλαυσε κινηματογραφικό ήχο στο σαλόνι σου με το νέο Turbo-X Soundbar.

Turbo-X Soundbar 2.1
SNB-209
Αριθμός Ηχείων: 2.1
Συνολική Ισχύς: 160 Watts
Συνδεσιμοτητα: Bluetooth/Optical in/HDMI
Ασύρματο Subwoofer
Κωδ. 3377431
Εγγύηση: 2 έτη Πλαίσιο

129€
Δες τις τελευταίες τιμές των αξεσουάρ τηλεοράσεων στο www.plaisio.gr

Γιατί να πάρεις Soundbar;
1. Γίνεται πλέον το βασικό
ηχοσύστημα του σπιτιού σου καθώς
συνδέεται με οποιαδήποτε συσκευή!
2. Προσφέρει μεγάλη ένταση, ήχο
υψηλής καθαρότητας και δυναμικό
μπάσο, για να ζεις την απόλυτη
κινηματογραφική εμπειρία σε κάθε
προβολή.
3. Έχει minimal design
που ταιριάζει σε κάθε χώρο.

Party Speakers
Η διασκέδαση περνά από το σαλόνι σου! Φτιάξε ατμόσφαιρα
και βάλε ρυθμό στα Σαββατόβραδα με Party Speakers και Κaraoke.
Turbo-X Party
Speaker Diabolus
Συνολική Ισχύς: 80 Watt
Αριθμός Ηχείων: 2
Bluetooth
Κωδ.: 3488713
Εγγύηση: 1 έτος Πλαίσιο

129€

Turbo-X Trolley
Speaker

Turbo-X Party
Speaker Explosion

Συνολική Ισχύς: 50 Watt
Αριθμός Ηχείων: 1
Bluetooth
Λειτουργία Karaoke

Συνολική Ισχύς: 180 Watt
Αριθμός Ηχείων: 2
Bluetooth
Απόκτησέ το από

Κωδ.: 3488721
Κωδ.: 3488500

Εγγύηση: 1 έτος Πλαίσιο

Εγγύηση: 1 έτος Πλαίσιο

219€

59

90€

10€ x 25
δόσεις χωρίς πιστωτική
κάρτα με το πρόγραμμα
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Βάσεις Τηλεοράσεων
Τι πρέπει να
προσέξεις πριν
επιλέξεις βάση;
Αντοχή
Επίλεξε τη βάση τηλεόρασης που
θες ανάλογα με το πόσο βάρος
μπορεί να κρατήσει, ώστε να
πετύχεις ιδανική εφαρμογή και
ασφάλεια.

Συμβατότητα
Είναι σημαντικό να επιλέξεις τη βάση
σου σύμφωνα με το πρότυπο VESA
προκειμένου να είναι σχεδιασμένη για
τις προδιαγραφές της συσκευής σου.

Aντοχή έως 20kg

Aντοχή έως 25kg

Turbo-X T-200

Turbo-X SB-200

(23”-43”)

(23”-43”)

Τύπος: Ρύθμιση κλίσης
Vesa: 75x75 / 100x100 /
100x200 / 200x200
Κωδ. 2695405
Εγγύηση: 5 έτη Πλαίσιο

9

90€

Τύπος: Μονού βραχίονα
Vesa: 75x75 / 100x100 /
100x200 / 200x200
Κωδ. 2695421
Εγγύηση: 5 έτη Πλαίσιο

1990€

Εργονομία
Ανακάλυψε την ιδανική γωνία θέασης
χρησιμοποιώντας βάσεις με ρύθμιση
κλίσης διπλού βραχίονα, ώστε να
τις μετακινείς προς όποια κατεύθυνση
θες. Εναλλακτικά, μπορείς να
επιλέξεις σταθερές για εξαιρετικά
μικρή απόσταση από τον τοίχο.

Aντοχή έως 30kg

Aντοχή έως 40kg

Turbo-X Table

Turbo-X DB-420

(37”-60”)

(32”-65”)

Τύπος: Επιτραπέζια
Vesa: 200x200 / 300x300/
400x200 / 400x400

Τύπος: Διπλού βραχίονα
Vesa: 200x200 / 300x300/
400x200 / 400x400

Κωδ. 2961865

Κωδ. 2695324

Εγγύηση: 5 έτη Πλαίσιο

Εγγύηση: 5 έτη Πλαίσιο
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4490€

90€

Δες τις τελευταίες τιμές των αξεσουάρ τηλεοράσεων στο www.plaisio.gr

Turbo-X
Studio Floor Stand
(45”-65”)
Ελάχιστη Διαγώνιος: 45”
Μέγιστη Διαγώνιος: 65”
Μέγιστο Βάρος: 32kg
Κωδ. 3527972
Εγγύηση: 5 έτη Πλαίσιο

179€

Ποιος τύπος κίνησης σου ταιριάζει;

Σταθερή

Ρύθμιση κλίσης

Μονού ή διπλού βραχίονα

Κατάλληλη για λεπτές LED
τηλεοράσεις, τοποθετείται
σε μικρή απόσταση από
τον τοίχο και εναρμονίζεται
τέλεια με τον χώρο σου.

Όπου κι αν κάθεσαι, ακόμα και αν
είσαι ξαπλωμένος στον καναπέ
ή το κρεβάτι σου, μπορείς να
ρυθμίσεις οριζόντια ή κάθετα
την κλίση για να έχεις την γωνία
θέασης που θέλεις.

Φέρε την τηλεόρασή σου
όσο μακριά ή κοντά θέλεις
για να μπορείς να βλέπεις
άνετα κάθε λεπτομέρεια
της αγαπημένης σου
ταινίας ή σειράς.
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Καλώδια Εικόνας & Ήχου
Ψηφιακά καλώδια

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις
για το HDMI 2.0
_Υποστηρίζει ανάλυση 4Κ UHD με
υψηλότερους ρυθμούς στα καρέ, με
αποτέλεσμα το βίντεο να φαίνεται πιο
έντονο και ζωντανό.
_Αποδίδει μεγαλύτερο εύρος χρωμάτων
σε 4K. Υποστηρίζει επεξεργασία
χρώματος έως και 12 bit,
σε αντίθεση με το HDMI 1.4 που αποδίδει
χρώμα μόνο στα 8 bit.

Turbo-X Καλώδιο
HDMI 2.0 HQ
Τύπος καλωδίου: AV Cable
Μήκος: 1,8m
Σύνδεση: Male-Male
Κωδ. 2865734
Εγγύηση: 2 έτη Πλαίσιο

1990€

_Υποστηρίζει τεχνολογία ήχου
Dolby Atmos που μπορεί να αποδώσει
έως και 32 εικονικά κανάλια ήχου.

Turbo-X
Αντάπτορας
HDMI F/F
Κωδ. 2932598
Εγγύηση: 1 έτος Πλαίσιο

390€

Turbo-X Καλώδιο
HDMI 1.4
Τύπος καλωδίου: AV Cable
Μήκος: 2m
Σύνδεση: Male-Male
Κωδ. 1520547
Εγγύηση: 1 έτος Πλαίσιο

490€
Δες τις τελευταίες τιμές των αξεσουάρ τηλεοράσεων στο www.plaisio.gr

Turbo-X Καλώδιο
HDMI 2.0

Turbo-X Καλώδιο
Οπτικής Ίνας HQ

Τύπος καλωδίου: AV Cable
Μήκος: 5m
Σύνδεση: Male-Male

Τύπος καλωδίου: AV Cable
Μήκος: 1,8m
Σύνδεση: Male-Male

Κωδ. 2115352
Εγγύηση: 1 έτος Πλαίσιο

1490€

Κωδ. 2865769
Εγγύηση: 2 έτh Πλαίσιο

1990€
Αναλογικά καλώδια

Turbo-X Καλώδιο
Κεραίας

Turbo-X Καλώδιο
Scart

Τύπος καλωδίου: AV Cable
Μήκος: 2m
Σύνδεση: Male-Female

Τύπος καλωδίου: AV Cable
Μήκος: 2m
Σύνδεση: Male-Male

Κωδ. 1564773

Κωδ. 3408639

Εγγύηση: 1 έτος Πλαίσιο

Εγγύηση: 1 έτος Πλαίσιο

190€

390€
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Περιφερειακά αξεσουάρ TV
Κεραίες
Φωτίζει σε 7 διαφορετικές
αποχρώσεις.

Turbo-X Kεραία Sol

Υποστήριξη για σήμα έως FHD
Κωδ. 3390152
Εγγύηση: 1 έτος Πλαίσιο

Turbo-X Εσωτερική
Kεραία
Υποστήριξη για DVB-T2
Υποστήριξη για ψηφιακό σήμα

3490€

Κωδ. 3402517
Εγγύηση: 1 έτος Πλαίσιο

1790€
Ψηφιακοί δέκτες & DVD Player
Κάνε την παλιά σου τηλεόραση
συμβατή με τα νέα κανάλια.

Turbo-X DVD Player
DV-HD400
Είσοδοι: 1 x USB 2.0
Έξοδοι: 1xHDMIV 1xScartV
1xCompositeV 1xCoaxial out
Κωδ. 2980061
Εγγύηση: 2 έτη Πλαίσιο

Doop Επίγειος Ψηφιακός
Δέκτης HDMP-300

2990€

MPEG-4
Κωδ. 2781875
Εγγύηση: 1 έτος Πλαίσιο

2990€
Δες τις τελευταίες τιμές των αξεσουάρ τηλεοράσεων στο www.plaisio.gr

Περιφερειακά
Με ενσωματωμένο
touchpad

Turbo-X Ασύρματο
Πληκτρολόγιο Τ 400

Turbo-X Bluetooth
Ακουστικά Berlin

Κωδ. 2960044
Κωδ. 3473732, 3473724
Εγγύηση: 1 έτoς Πλαίσιο

Εγγύηση: 2 έτη Πλαίσιο

2990€

1990€
Πολύπριζα

Μπορείς να συνδέσεις ταυτόχρονα 8
συσκευές και η οθόνη σου δείχνει την τάση
που λαμβάνουν.

Με 2 θύρες usb
για να φορτίζεις
το smartphone σου.

Με διακόπτη ON/OFF
για να μη βγάζεις όλες
τις πρίζες από τη θέση
τους.

Οθόνη Led

Turbo-X Πολύπριζο
Ασφαλείας

Turbo-X Πολύπριζο
Ασφαλείας με Oθόνη LED

Προστασία από υπέρταση &
βραχυκύκλωμα

Προστασία από υπέρταση &
βραχυκύκλωμα
Μη εύφλεκτο περίβλημα

Κωδ. 2930528
Εγγύηση: 2 έτη Πλαίσιο

Κωδ. 2930536

15

90€

Εγγύηση: 2 έτη Πλαίσιο

2490€
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Γιατί να επιλέξεις το Πλαίσιο;

Οι TV experts μας με πάνω
από 4.000 ώρες εκπαίδευσης
δίνουν τις λύσεις σε όλες σου
τις απορίες. Έλα σε ένα
κατάστημα Πλαίσιο και μάθε
όλα όσα χρειάζεσαι!

Μάθε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας στο www.plaisio.gr

Είμαστε ένα τηλέφωνο μακριά.
Κάλεσέ μας δωρεάν στο
800 11 12345 ή στην ειδική
γραμμή Turbo-X 800-800-7000!
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Υπηρεσίες Εγκατάστασης
& Τοποθέτησης TV

Μάθε περισσότερα για τις υπηρεσίες εγκατάστασης και σύνδεσης τηλεοράσεων στο www.plaisio.gr

Βασικές υπηρεσίες
Εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν τη σύνδεση και εγκατάσταση
της τηλεόρασής σου και σε κάνουν expert στις τεχνολογίες που έχει!

Σύνδεση & Επίδειξη TV
_Αποσυσκευασία
_Τοποθέτηση συσκευής σε έπιπλο
_Αρχική παραμετροποίηση
_Συντονισμός καναλιών

Σύνδεση & Επίδειξη
Smart TV
_Αποσυσκευασία
_Τοποθέτηση συσκευής σε έπιπλο
_Αρχική παραμετροποίηση
_Συντονισμός καναλιών
_Επίδειξη Smart λειτουργιών
Kάτω των 55’’

50€

20€

Από 55’’ και άνω

60€

Premium Υπηρεσίες
Με τις premium υπηρεσίες εγκατάστασης
τηλεοράσεων μπορείς να ξενοιάσεις από
το άγχος μετακίνησης και τοποθέτησής τους.
Βρες την υπηρεσία που σου ταιριάζει στις
καλύτερες τιμές της αγοράς!

Επιτοίχια τοποθέτηση
& Επίδειξη Smart TV
_Αποσυσκευασία
_Τοποθέτηση συσκευής σε βάση
_Αρχική παραμετροποίηση
_Συντονισμός καναλιών
_Ρύθμιση χρωμάτων
_Εκπαίδευση σε λειτουργίες Smart
_Ρύθμιση Smart λειτουργιών
(Streaming, Casting)
_Εγγύηση εγκατάστασης
Κάτω των 55’’

Από 55’’ και άνω

60€

7490€
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Ειδικά Προγράμματα Υπηρεσιών TV
Μοναδικές after-sales υπηρεσίες που εγγυώνται
μια ολοκληρωμένη εμπειρία ψυχαγωγίας!

Εγγύηση τηλεόρασης
για 5 χρόνια

Pick & Repair

_Δωρεάν εργασία
_Δωρεάν ανταλλακτικά
_Απεριόριστες επισκευές
_Απόκριση τεχνικού εντός 24 ωρών
από την αναγγελία της βλάβης
_Cable management
_Δανεική συσκευή κατά τη διάρκεια
της επισκευής

_Παραλαβή συσκευής από το χώρο σου
_Παράδοση σε επισκευαστικό κέντρο
_Ενημέρωση για πιθανό κόστος
επισκευής
_Διαγνωστικός έλεγχος
_Αποστολή στο χώρο του πελάτη

από

2790€

20€

Μάθε περισσότερα για τις υπηρεσίες εγκατάστασης και σύνδεσης τηλεοράσεων στο www.plaisio.gr

Service με 50 χρόνια εμπειρία

24 σημεία
τεχνικής
υποστήριξης
πανελλαδικά

150
εξειδικευμένοι
τεχνικοί

6.000
ώρες εκπαίδευσης

90%
των επισκευών
μέσα σε 48 ώρες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τις υπηρεσίες κάλεσε δωρεάν στο 800-11-12345
ή στείλε email στο techsupport@plaisio.gr
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Δωρεάν και Άμεση Παράδοση
Από τις εγκαταστάσεις μας… στην πόρτα του σπιτιού σου με ασφάλεια!

Μάθε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας στο www.plaisio.gr

Πρόγραμμα Δόσεων
Χωρίς Κάρτα «μήνα-μήνα»
Απόκτησε αυτό που ονειρεύεσαι με δόσεις
χωρίς πιστωτική κάρτα, με άμεση έγκριση
και το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς 9,9%!

Δες βήμα-βήμα πως δουλεύει το μήνα-μήνα

βήμα 1
Έλα σε ένα από τα 24
καταστήματα Πλαίσιο.

βήμα 2
Επίλεξε όποιο προϊόν ή προϊόντα
θέλεις με συνολική αξία άνω των 200€.

βήμα 3
βήμα 4
Μάθε μέσα σε 20 λεπτά
αν η Τράπεζα έχει εγκρίνει
το αίτημά σου για χρηματοδότηση.

Πήγαινε στο ταμείο μαζί με
την ταυτότητά σου και το πιο
πρόσφατο εκκαθαριστικό σου.

βήμα 5
Πάρε μαζί σου την απόδειξη
αγοράς και τα απαραίτητα
έγγραφα.

βήμα 6
Το προϊόν βρίσκεται
στα χέρια σου.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα δόσεων «Μήνα-Μήνα»
θα βρεις στο www.plaisio.gr/mina-mina
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Δίπλα σου με κάθε τρόπο
στο www.plaisio.gr

Γιατί η ιδανική TV είναι
θέμα… σύγκρισης!

Αναλυτική παρουσίαση κάθε τηλεόρασης

Έγκυρα reviews & πραγματικές εμπειρίες
χρηστών

Smart αναζήτηση προϊόντων με
φιλτράρισμα των αποτελεσμάτων

Συνέχισε την αναζήτηση στο www.plaisio.gr

ή σε 24 καταστήματα πανελλαδικά

Περιηγήσου σε 33.000 τ.μ.
κορυφαίας εξυπηρέτησης
Ανανεωμένα και προσαρμοσμένα
στις ανάγκες σου, τα 24 καταστήματα
Πλαίσιο σε όλη την Ελλάδα σε περιμένουν
για μια αξέχαστη εμπειρία shopping και
ψυχαγωγίας!
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Ανακάλυψε τις Turbo-X
Android TV

Με μοναδικές δυνατότητες και τεχνολογίες

αποκλειστικά στο

