
 samsung galaxy a5 339€ Et presentem el 

primer smartphone 

de Samsung amb 

coscompletament 

metàl·lic 
 

moto g 2a generacion 159€ seguim amb un gran 

dispositiu , sobre el 

paper unprocessador

suficient per oferir 

una bona experiència

nokia lumia 625 229€ El Nokia Lumia 625 

és un smartphone 

Windows Phone amb

una pantallaWVGA 

de 4.7 polzades i 

201ppi . Endins , 

compta amb un 

processador dual 

 sony xperia e1  99,00€ El nou Xperia E3 , 

que presenta una 

tecnologia 4G 

ultraràpida , una 

càmera de 5 

megapíxels millorada

i unes cantonades 

superresistents , està

preparat per a la teva

següent aventura 

nokia 



Funda ihpone 6 12€ La noves fundes de 

silicona cobreixen 

l'iPhone 6 i l'iPhone 6

Plus sense alterar el 

seu disseny 

estilitzat . La càmera 

queda protegida per 

la funda i amb el folre

de microfibra l'iPhone

queda totalment 

protegit . 

Huawei ascend G7 150€ El nou Ascend G7 , 

amb el seu disseny 

d'alta gamma, és el 

complement perfecte

per a qualsevol estil .

iphone 6 670€ L’iPhone 6 no només

és més gran, també 

és millor .De major 

grandària, però 

alhora ultrafí .Més 

potent , però d’una 

eficiència 

extraordinària  

cargador universal 20€ El carregador 

universal de 120W 

Plug & Go serà el teu

aliat perfecteper 

mantenir al 100% les

bateries del teu 

portàtil 

Tarjeta de memoria 4G 14€ capacitat de 4 G per 

posar ax¡rxius fotos i 

multimedia 



alcatel one touch s7 129€ La bellesa no està 

sol a l’exterior, 

perquè a més d’una 

pantalla de 5 “qHD i 

una càmera de 5 

MP , té un 

processador de 

quatre nuclis a 

1,3GHz . Guapo per 

fora , guapíssim per 

dins. 

samsung galaxy grand 

prime 

189€ El meu mòbil té una 

pantalla enorme. -El 

Meu també . -I És 

4GEl Meu també .I 

La càmera frontal fa 

unes fotos 

increïbles . 

samsung galaxy 
grand neo plus

159€ Galaxy Grand Neo 

Plus té una pantalla 

de 5 " perquè 

gaudeixis al màxim 

quan navegues per 

les teves webs 

preferides , veus 

continguts 

multimèdia o jugues 

amb les millors apps



zte blade l2 89€ El més intel·ligent 

d’aquest Smartphone

és la gent que 

l’hicompra, perquè té

unes característiques

sorprenentment 

bonesa un preu 

sorprenentment baix.

Fes una ullada a tot 

el que té idesprés 

mira el preu. 

Lg L50 79€ No ets ni el més 

gran, ni el més 

potent … però em 

tenscompletament 

entregat. Amb la 

pantalla de 4 ” , el 

teu cambresde 3 MP 

i el teu processador 

Dual Core d’1,3 Ghz 

em donen ganes de 

arroparte iestimar- 

per sempre. 



sony Experia Z3 619€ nou Sony Xperia Z3 .

I és que aquest 

Smartphone de 

gamma alta ve amb 

Multi Camera , amb 

el qual pots 

sincronitzar fins a 

tres Xperia , 

ambFaceln , amb el 

que poses a rodar la 

seva càmera 

htc one(m8) 639€ L’HTC One ( M8 ) és 

la segona generació 

de l’HTC One , 

aquest copamb una ”

Cambra Duo ” que 

consta de dues lents 

a la part posterior 

quepermeten 

seleccionar el focus 

de la foto després de

capturar-la, entre 

altresfuncions. 



samsung galaxy note 
4

586€ La pantalla , commés

gran millor : 5,7 ” . La

resolució , al màxim :

Quad HD . Lacàmera

, d’impressió : OIS 

perquè no surtin les 

fotos trepidadas ,més

resolució 

alcatel one touch pop 

c3 

79€ El Alcatel One Touch 

Pop C3 és un 

smartphone Android 

amb una 

pantallaWVGA de 4 

polzades , càmera de

3.2MP o 5MP 

alcatel one touch 

2004g 

39€ ser major té els seus 

avantatges : aquest 

mòbil és una d’elles .

Un telèfon ambles 

tecles ben grans i un 

botó de trucada 

d’emergència de fàcil

accés. 

tablets samsung 100€ et sorprendrà quan 

ho vegis pel seu 

disseny sofisticat 

iextraordinàriament 

pràctic. La posterior 

amb aspecte de cuir 

téun toc clàssic i 

elegant ,. 



LG L Bello 149,00 € MARTPHONE 
ANDROID 4.4.2 , 
PANTALLA 5 " IPS 
, 
PROCESSADOR 
QUAD CORE A 1.3 
GHZ , CAMBRA 
DE 8MP I 
BATERIA DE 2540 
MAH

BQ Aquaris E4.5 143,00 € bq Aquaris 4.5 és un 
dispositiu lliure , o 
sigui que podeu 
utilitzar-lo amb
targetes SIM de 
qualsevol operadora 

BQ Aquaris E4 -  125,00 € Compartint un 

disseny bastant 

simple en la seva 

part frontal i 

compartit per tota la 

línia Aquaris I , 

botons fora de les 

pantalles , en 

resolucions WVGA 

( 480x800 ) pel 

model de 4 p
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