
Televisies

Gratis Full HD LED TV
bij een actiemodel
Philips televisie.

Philips TV. Looks better.
Actieperiode:
1/8/2017 – 30/9/2017
Actievoorwaarden:
www.philips.be/DuoDeal



Deelnemende types*

Philips TV. Looks better.
Als u een Philips tv koopt, maakt u een goede keuze waar u jarenlang kijkplezier van zult 
hebben. Philips heeft immers al tientallen jaren een uitstekende reputatie als het gaat om
televisie van topkwaliteit en blijft investeren in nieuwe ontwikkelingen en technologieën om
met televisies op de markt te komen die uw leven verrijken.

Nu met GRATIS Full HD televisie
De 4K Ultra HD schermen zijn zo scherp dat kijken op een groot beeldscherm een genot voor 
het hele gezin is. Maar een kleine tv in een andere kamer of vakantieverblijf is ook wel heel fijn.
Daarom krijgt u tijdelijk een Full HD LED tv gratis bij aankoop van een van de actiemodellen 
uit deze folder. Afhankelijk van het type actiemodel krijgt u een 24˝/60 cm Full HD LED tv met 
geïntegreerde bluetooth speaker of een 22˝/55 cm Full HD LED tv.

U ontvangt een 60 cm Full HD LED tv met 
Bluetooth speaker bij aankoop van:

55POS901F/12
75PUS7101/12
65PUS7502/12
65PUS6412/12
55PUS7502/12

U ontvangt een 55 cm Full HD LED tv bij 
aankoop van:

55PUS6561/12
55PUS6551/12
55PUS6501/12
55PUS6482/12
55PUS6432/12
65PUS6162/12

9000 Serie
Geniet van het zuiverste en meest levensechte beeld  
van een Philips-TV ooit
•  OLED-TV voor perfecte kijkervaring met diepere zwart-

tinten en indrukwekkende kleuren
• 4K Ultra HD voor ultieme scherpte
• Powered by Android TV
• Driezijdig Ambilight voor de meest intense kijkervaring
• Geïntegreerde soundbar voor een krachtig geluid
• 3800 Picture Performance Index

7502 Serie 
Groots in beeld en geluid
•  4K Ultra HD voor ultieme scherpte
•  Powered by Android TV 
•  Driezijdig Ambilight voor de meest intense kijkervaring
•  P5 Perfect Picture Engine voor de beste beeldkwaliteit
•  Geïntegreerde soundbar voor krachtig geluid
•  2200 Picture Performance Index
• Type 55PUS7502/12 is voorzien van een draaivoet



7101 Serie
Groot, groter, groots!
• 4K Ultra HD voor ultieme scherpte
• Powered by Android TV
• Driezijdig Ambilight voor de meest intense kijkervaring
• Pixel Precise Ultra HD Engine voor betere beeldkwaliteit
• 2000 Picture Performance Index

6501 Serie
Geniet van functionele elegantie en slimme connectiviteit
• 4K Ultra HD voor ultieme scherpte
• Powered by Android TV
•  Driezijdig Ambilight voor de meest intense kijkervaring  

(6501 en 6551 hebben tweezijdig Ambilight)
• Pixel Precise Ultra HD Engine voor betere beeldkwaliteit
• 1800 Picture Performance Index

* Assortiment kan per winkel verschillen

6412 Serie
Design en functionaliteit komen samen 
•  4K Ultra HD voor ultieme scherpte
• Powered by Android TV
• Driezijdig Ambilight voor de meest intense kijkervaring
• Pixel Plus Ultra HD Engine voor betere beeldkwaliteit
• 900 Picture Performance Index

6100 Serie
Geniet van functionele elegantie en slimme connectiviteit 
•  4K Ultra HD voor ultieme scherpte
• Smart TV
• Pixel Plus Ultra HD Engine voor betere beeldkwaliteit
• 700 Picture Performance Index

6432 Serie
Lichtgewicht design 
• 4K Ultra HD voor ultieme scherpte
• Powered by Android TV
• Tweezijdig Ambilight voor een intensere kijkervaring
• Pixel Plus Ultra HD Engine voor betere beeldkwaliteit
• 900 Picture Performance Index

6482 Serie
Ga voor een intensere geluidservaring
•  4K Ultra HD voor ultieme scherpte
•  Powered by Android TV 
•  Driezijdig Ambilight voor de meest intense kijkervaring
•  Pixel Plus Ultra HD Engine voor betere beeldkwaliteit
•  Geïntegreerde soundbar voor krachtig geluid
•  1300 Picture Performance Index



65PUS7502/12
65PUS7502/12 21,4 kg

Hoe deelnemen aan deze actie?
1. Koop een actiemodel Philips tv.
2. Registreer de aankoop via www.philips.be/duodeal.
3.  Print de bevestigingse-mail uit en stuur deze vóór 14 oktober 2017 samen met 

een kopie van het aankoopbewijs en het originele streepjescodelabel uit de 
verpakking (zie voorbeeld) naar onderstaand adres.

4. De gratis tv wordt op het aangegeven adres bezorgd. 

Adres: 
Philips TV DuoDeal
Postbus 81
3900 Overpelt (BE)

Voor vragen over deze actie kan je  
contact opnemen met de Philips TV
consumentenlijn: 027 00 72 62 (€ 0,15/min.) 

Voorbeeld streepjescode. Knip of snijd 
deze uit de verpakking en stuur deze mee.

Actievoorwaarden

•  De actie geldt enkel voor aankoop door consumenten en gedaan bij één 
van de deelnemende winkels in België of G.H. Luxemburg. Dit tijdens de 
actieperiode van 1 augustus t.e.m. 30 september 2017.

•  Deze actie geldt alleen op deze typenummers:  
60 cm Full HD LED tv met Bluetooth speaker:  
75PUS7101/12, 65PUS7502/12, 65PUS6412/12,  
55PUS7502/12, 55POS901F/12. 
55 cm Full HD LED tv:  
55PUS6561/12, 55PUS6551/12, 55PUS6501/12,  
55PUS6482/12, 55PUS6432/12, 65PUS6162/12. 

•  Kijk voor de deelnemende verkooppunten en alle voorwaarden op  
www.philips.be/duodeal.

•  Wij adviseren je het originele aankoopbewijs en een kopie van de  
verstuurde documenten te bewaren.


