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خصومات قوية بتفِتل الراس!

سعة 9 كيلو
رسعة دوران 1400 د/د

موتور انفريتر, كفالة 10 سنوات
Eco Bubble تكنولوجيا

عدد الربامج 14
لون فيض داكن

سعة 8 كيلو
رسعة دوران 1400 د/د

Eco Bubble تكنولوجيا
عدد الربامج 14
لون فيض داكن

سعة 8 كيلو
رسعة دوران 1400 د/د

Eco Bubble تكنولوجيا
عدد الربامج 14

لون أبيض

WW90J5455FX1AS

329 دينار
WW80J5555FX1MF

299 دينار
WW80J5555DW1MF

279 دينار

بلد الصنع: أوروبا

10 سنوات كفالة عىل الكمبر يسر

سعة 7 كيلو
رسعة دوران 1200 د/د

Eco Bubble تكنولوجيا
عدد الربامج 14

لون أبيض

319 دينار

WW70J5355DW1FH

279 دينار259 دينار

WW70J3283KW1FH

249 دينار
سعة 7 كيلو

رسعة دوران 1200 د/د
عدد الربامج 12

لون أبيض



خصومات بتبّيض الوجه!

393 دينار

DW60M5070FS/FH

299 دينار
عدد األطقم 14

 عدد الربامج 7
A+ كفاءة الطاقة

خيارات إضافية عدد 5
سلّة عدد 3

مرشات عدد 3
لون ستانليس ستيل

373 دينار

DW60M5070FW/FH

279 دينار
عدد األطقم 14

 عدد الربامج 7
A+ كفاءة الطاقة

خيارات إضافية عدد 5
سلّة عدد 3

مرشات عدد 3
لون أبيض

363 دينار

DW60M5050FS/FH

249 دينار
عدد األطقم 13

 عدد الربامج 5
A+ كفاءة الطاقة

خيارات إضافية عدد 5
سلة عدد 2

مرشات عدد 2
لون ستانليس ستيل

343 دينار

DW60M5050FW/FH

229 دينار
عدد األطقم 13

 عدد الربامج 5
A+ كفاءة الطاقة

خيارات إضافية عدد 5
سلة عدد 2

مرشات عدد 2
لون أبيض



سعة 564 لتر
األبعاد x 1,780 x 817 825 (مم)

صانع ثلج أوتوماتيكي
كولر ماء

لون ستانليس

999 دينار799 دينار

RF67QESL1/LVRS68N8220S9/LV

999 دينار799 دينار

RS62R5001M9/LV

999 دينار799 دينار

خليك جامد ومستعد لخصوماتنا!

سعة 664 لتر
األبعاد x  1,780 x 912 716 (مم)

موزع ماء وثلج أوتوماتيكي
لون ستانليس

سعة 672 لتر
األبعاد x  1,780 x 912 716 (مم)

صانع ثلج أوتوماتيكي
كولر ماء

لون ستانليس

سعة 542 لتر
األبعاد x 1,855 x 790 720 (مم)

5 وضعيات تحكم
كولر ماء

لون ستانليس
متوفر باللون األسود

سعة 454 لتر
األبعاد x 1,785 x 700 726 (مم)

4 وضعيات تحكم 
لون ستانليس

متوفر باللون األبيض

سعة 397 لتر
األبعاد x 1,785 x 675 668 (مم)

4 وضعيات تحكم 
لون فضي داكن

متوفر باللون األبيض

سعة 377 لتر
األبعاد x 1,715 x 675 668 (مم)

4 وضعيات تحكم 
لون أبيض

متوفر باللون الفوالذي 

سعة 516 لتر
األبعاد x 1,785 x 790 720 (مم)

5 وضعيات تحكم 
لون ستانليس

متوفرة باللونين األبيض واألسود

سعة 468 لتر
األبعاد x 1,825 x 700 726 (مم)

5 وضعيات تحكم 
لون ستانليس

متوفرة باللونين األبيض واألسود

879 دينار703 دينار

RT53K6540SL/LVRT50K6340SL/LV

749 دينار599 دينار

RT46K6340SL/LV

659 دينار527 دينار

589 دينار471 دينار

RT43K6030SL/LVRT38K5110SP/LV

469 دينار375 دينار529 دينار423 دينار

RT35K5010WW/LV

سعة 631 لتر
األبعاد x 1,862 x 836 742 (مم)

5 وضعيات تحكم
لون فضي داكن

سعة 601 لتر
األبعاد x 1,722 x 836 810 (مم)

5 وضعيات تحكم
لون أسود

999 دينار799 دينار

RT62K7060SP/LVRT21M6211SG/LV

949 دينار759 دينار

RT58K7010SL/LV

949 دينار759 دينار

سعة 596 لتر
األبعاد x 1,787 x 836 742 (مم)

5 وضعيات تحكم
لون ستانليس

متوفر باللون األبيض

10 سنوات كفالة عىل الكمبر يسر

Twin Cooling تكنولوجيا
تتكّيف مع نمط حياتك



زبّطنالك أحىل أسعار

ME6144ST/FAL

135 دينار
سعة 40 لتر

قدرة 1550 واط
طالء سيراميكي مضاد 

للبكتيريا

سعة 32 لتر
قدرة 1500 واط

طالء سيراميكي مضاد 
للبكتيريا

ME9114GST1/XSG

110 دينار
10 سنوات كفالة ضد الخدش

تحكم أزرار + شاشة عرض
لون ستانليس + أسود

10 سنوات كفالة ضد الخدش
تحكم أزرار + شاشة عرض

لون ستانليس + أسود

سعة 32 لتر
قدرة 1500 واط

طالء سيراميكي مضاد 
للبكتيريا

MS23F300EEK/SG

69 دينار
سعة 23 لتر

قدرة 1150 واط
تحكم مقبض + شاشة عرض

لون أسود

ME9114W1/XSG

99 دينار
MS23K3513AW/SG

79 دينار
سعة 23 لتر

قدرة 1100 واط
طالء سيراميكي مضاد 

للبكتيريا

10 سنوات كفالة ضد الخدش
تحكم أزرار + شاشة عرض

لون أسود + أبيض

10 سنوات كفالة ضد الخدش
تحكم أزرار + شاشة عرض

لون أسود + أبيض

Solo Microwave



عروض بتخطف األنظار!

QLED

QA55Q70RARXTWQA55Q60RARXTW

4K
Smart TV

Quantum HDR 8x 
Ambient Mode

Direct Full Array 4x

4K
Smart TV

Quantum HDR 4x
Ambient Mode 

999 دينار899 دينار1,499 دينار1,299 دينار

55“55“

QA75Q900RBKXWTQA65Q900RBKXWT

3,399 دينار3,099 دينار
QA82Q60RARXTW

8K
Smart TV

Quantum HDR 32x
Ambient Mode

Direct Full Array 16x

8K
Smart TV

Quantum HDR 24x
Ambient Mode

Direct Full Array 16x

4K
Smart TV

Quantum HDR 4x
 Ambient Mode 

65“82“

4,499 دينار3,999 دينار 6,499 دينار5,999 دينار

75“

2,799 دينار2,599 دينار
QA75Q60RARXTWQA65Q70RARXTWQA65Q60RARXTW

4K
Smart TV

 Quantum HDR 4x
Ambient Mode 

4K
Smart TV

Quantum HDR 8x
Ambient Mode

Direct Full Array 4x 

4K
Smart TV

Quantum HDR 4x
Ambient Mode 

1,699 دينار1,499 دينار1,999 دينار1,899 دينار

75“65“65“



UHD TV

259 دينار219 دينار
UA43N5370AUXTW 

FHD
Smart TV

HDR
Built-In Receiver 

43“

1,999 دينار1,699 دينار
UA75RU7170UXTW 

999 دينار849 دينار
UA65RU7170UXTW 

599 دينار549 دينار
UA58RU7170UXTW 

549 دينار519 دينار
UA55RU7170UXTW 

429 دينار409 دينار
UA50RU7170UXTW 

349 دينار329 دينار
UA49N5370AUXTW 

4K
Smart TV

HDR10+
Built-In Receiver

 Airplay 2.0

4K
Smart TV

HDR10+
Built-In Receiver

 Airplay 2.0

4K
Smart TV

HDR10+
Built-In Receiver

 Airplay 2.0

FHD
Smart TV

 HDR
Built-In Receiver 

4K
Smart TV

HDR10+
Built-In Receiver 

Airplay 2.0

4K
Smart TV

HDR10+
Built-In Receiver 

Airplay 2.0

75“65“58“

55“50“49“

عروض بتخطف األنظار!



* هذه العروض سارية حتى نفاد الكمية أو/و انتهاء الحملة بتاريخ 31 أذار (أيهما أسبق).
* تطبق الشروط واألحكام.

تابعنا عىل إنستغرام
@SamsungLEVANT

تابعنا عىل تويتر
@SamsungLEVANT

تجدنا عىل الفيسبوك
SamsungJordan

تجدنا عىل اليوتيوب
SamsungLEVANT

أسعار بتخّيل قلبك يدّق!

(Stick) التصميم
قدرة 170 واط/21.6 فولت
Cyclone force تكنولوجيا

ميزة مكنستين بمكنسة واحدة
(مكنسة يدوية منفصلة)

ميزة تحكم 180 درجة
Ezclean خاصية

بطارية ليثيوم ايون (30 دقيقة)
لون أبيض

VS60K6050KW/SH

199 دينار
VCC4190V37/XSG

69 دينار

التصميم (مع كيس)
قدرة 2000 واط

سعة 3 لتر
ميزة نفخ

لون أحمر

75 دينار

التصميم (مع كيس)
قدرة 2000 واط

سعة 2.5 لتر
ميزة تحكم قوة الشفط

لون أزرق

VC20M2510WB/SG

85 دينار
VC18M2120SB/SG

التصميم (بدون كيس)
قدرة 1800 واط

تكنولوجيا Anti Tangle مانعة للتشابك
سعة 1.5 لتر

ميزة التحكم بقوة الشفط
لون أزرق

VC18M3110VB/SG

95 دينار
التصميم (بدون كيس)

قدرة 1800 واط
تكنولوجيا Anti Tangle مانعة للتشابك

سعة 2 لتر
ميزة التحكم بقوة الشفط

لون أزرق

VCC4570S3K/XSG

69 دينار

التصميم (بدون كيس)
قدرة 2000 واط

سعة 1.3 لتر
ميزة تحكم قوة الشفط

لون أسود


