
 

 

 

 

Til redaktionen:  

Så er det snart tid til julenumrene. Her kommer årets julegavetips fra Philips, komplet med priser og 

links til højtopløselige billeder. 

Flere gaveideer finder du hos Philips’ Gavedoktor: http://www.dealersupport.se/giftgiving/dk/  

Har du spørgsmål til produkterne eller ønsker at teste nogle af dem, kontakt venligst Martin Jensen, 

Geelmuyden.Kiese, på mje@geelmuyden-kise.dk  eller telefon 33 95 96 97. 

 

Hjælp nissen på vej: Hårde pakketips fra Philips 
Læg årets nyheder inden for lyd, billeder og personlig velvære under træet med Philips’ ønskeliste.  

 

Hi-Fi mikrosystem - MCM302 

Nyd musik med fyldig lyd 

Nyd en fyldig lyd med Philips Hi-Fi-mikrosystem MCM302. Afspil din bærbare 
yndlingsmusik på mp3 eller WMA fra et usb-stik. FM-radioDigital lydkontrol 
giver dig en maksimal lydoplevelse. Mikrosystemet har, udover god lyd,  et 
elegant design med højttalere i høj kvalitet og  wake-up og Sleep Timer. 

Vejl. udsalgspris: 1.299 kr. 

Link til højtopløseligt billede: 
http://www.dealersupport.no/imagebank3/download.php?file=MCM302_12..jpg 

 

Blu-ray-afspiller - BDP5000  

Film bliver levende i high definition 

Nyd vidunderlige billeder i ægte high definition med Blu-ray-afspilleren 
BDP5000. Fordyb dig i hver detalje og få levende farver med Deep Color. Du 
kan også nyde dine yndlings-dvd'er i langt bedre kvalitet med automatisk 
opskalering til 1080p via HDMI. Afspiller Blu-ray, dvd og cd. 

Vejl. udsalgspris: 2.499 kr. 

Link til højtopløseligt billede: 
http://www.dealersupport.no/imagebank3/download.php?file=BDP5000_12.jpg 
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Fotoramme - 8'' LCD - 8FF3FPW 

Del dine minder på en nem måde 

Lad feriebillederne gå rundt om kaffebordet eller lav dit eget diasshow på 
skrivebordet med Philips Digital PhotoFrame. Gem billederne i rammen, vis 
dem fra et usb-stik eller sæt kameraets kort direkte i rammen. 

Vejl. udsalgspris: 999 kr. 

Link til højtopløseligt billede: 
http://www.dealersupport.no/imagebank3/download.php?file=8FF3FPW_00.jpg 
 
 
Wake-up Light HF3470 

Vågn naturligt 

Wake-up Light vækker dig naturligt med lys, der øges gradvist, som når solen står op. 
Lyset frigiver energihormoner i hjernen og vækker dig blidt. At komme ud af sengen er 
nu en behagelig oplevelse! 
Vejl. udsalgspris: 999 kr. 

Link til højtopløseligt billede: 
http://www.dealersupport.se/imagebank3/download.php?file=HF3470_01.jpg  
 
 

Blender - HR2074 

Frisklavede og varierede smoothies hver dag 

Denne blender fra Philips giver dig varieret mad hver dag: Lav din egen friske 
juice, hjemmelavede suppe eller ernæringsrigtige smoothies. Med 600 W, flere 
hastigheder og et frugtfilter er du hjulpet godt i gang. 

Vejl. udsalgspris: 749 kr. 

Link til højtopløseligt billede: 
http://www.dealersupport.no/imagebank3/download.php?file=HR207401.tif 
 
 
Foodprocessor - HR7775 

Større tragt og skål. Mere kraft - mindre besvær 

Foodprocessoren der, ved en nem udskiftning af toppen, også er en juicer og en 
blender gør det nemt  i køkkenet. Du kan tilberede alverdens retter ved hjælp af 10 
slags tilbehør, der nemt giver mulighed for at udføre flere end 30 funktioner med 
mere kraft og mindre besvær. Designet er flot og aluoverfladen tager hverken imod 
ridser eller fedtede fingre.  

Vejl. udsalgspris: 1.999 kr. 

Link til højtopløseligt billede: 
http://www.dealersupport.se/imagebank3/download.php?file=HR7775.tif   
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Fladjern - HP8290 

Udglat og krøl i én bevægelse 

Få en glat, bølget eller krøllet frisure med SalonStraight & Curl. Dette alsidige 
keramiske flad- og krøllejern bruges ved en temperatur på 220°C. Ved hjælp af 
de justerbare digitale indstillinger kan du få de samme perfekte resultater som 
hos frisøren. 
Vejl. udsalgspris:  fra 599 kr. 

Link til højtopløseligt billede: 
http://www.dealersupport.no/imagebank3/download.php?file=HP8290.jpg 
 
 

Epilator - HP6515 

Ultra nænsom epilator med integreret iskøler og massage 

Iskøleren afkøler og lindrer huden, mens du fjerner hår. De allergivenlige 
keramiske diske er hurtige, effektive og fjerner hår fra roden, så du har 
silkeblød hud i op til fire uger. 

Vejl. udsalgspris: 899 kr. 

Link til højtopløseligt billede: 
http://www.dealersupport.no/imagebank3/download.php?file=HP6515.tif 
 

 

Hårtørrer - HP4997 

SalonDry Pro – let men effektiv 

Vil du tørre dit hår som de professionelle? SalonDry Pro  har 2000 W tørrekraft 
kombineret med en super let vekselstrømsmotor. Med den i hånden kan du 
skabe en hårtørring som ellers kun frisøren kan opnå. 

Vejl. udsalgspris: 499 kr. 

Link til højtopløseligt billede: 
http://www.dealersupport.no/imagebank3/download.php?file=HP4997_00.jpg 
 

 

GoGear - Bærbar mp3-afspiller - 2 GB - SA018102 

Pink og rustfrit stål med forrygende lyd 

47 x 13 x 23 mm – så lille er Philips’ bærbare mp3-afspiller.Den elegante 
mp3-afspiller ligner et  smykke og er nem at klipse  fast på tøjet. Den er i 
rustfrit stål, og du kan vælge mellem flere farver, bl.a. pink. Op til 12 timers 
afspilning af mp3, WMA eller FM-radio. Philips’ teknologi sikrer naturligvis en 
forrygende lyd. 

 

Vejl. udsalgspris: 349 kr. 

Link til højtopløseligt billede: 
 http://www.dealersupport.se/imagebank3/download.php?file=0SA018102P_020.jpg  
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GoGear – mp3-afspiller - LUXE - SA2446BT 

Mp3-afspiller med Bluetooth®-hovedtelefoner 

Philips GoGear LUXE digitale musikafspiller kan klipses på tøj og tasker. Med den 

lækre mp3-afspiller kan du skifte mellem musik og opkald på din mobiltelefon . 

Du kan se, hvem der ringer og skifte mellem musik og telefon med et enkelt tryk. 

Delikat, stilrent design og en vægt på blot 21 gram!  

Vejl. udsalgspris: 799 kr. 

Link til højtopløseligt billede: 
http://www.dealersupport.no/imagebank3/download.php?file=SA2446BT1.jpg 
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