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MACERA TUTKUNLARINA ÖZEL POLAROID CUBE KAMERA 

ŞİMDİ MEDIA MARKT’LARDA! 

En yeni teknolojiyi tüketicilerle buluşturan Avrupa’nın bir numaralı elektronik 

market zinciri Media Markt, Polaroid’in küp şeklindeki aksiyon kamerası “Polaroid 

Cube” satışlarına başladı. Hayatın küçük anlarını anında yakalamak üzere 

tasarlanmış, ultra küçük ve hafif aksiyon kamerası, 2 metreye kadar su geçirmez 

özelliğiyle dikkat çekiyor. Full HD görüntü kalitesine sahip ve 6 MP çözünürlüklü 

ürün, gezginlerin ve macera tutkunlarının vazgeçilmezi olacak. 

Media Markt, ilk kez CES (Tüketici Elektronikleri Fuarı) 2014’te tanıtılan Polaroid Cube 
kamerayı tüketicileriyle buluşturdu. Görüş açısı 124 dereceye kadar çıkabilen 
Polaroid’in C3 adlı mini aksiyon kamerası, tek sarj ile 90 dakika boyunca sesli video 
çekebiliyor. Manyetik klipsleri sayesinde herhangi bir metal yüzeye tutturulabilen 
Cube, 32 GB ve üzeri mikro SD kart ile kayıtları rahatlıkla saklama imkanı veriyor. Su 
altında eğlenceli çekim yapmak isteyenlerin favorisi olan ürün aynı zamanda toza da 
dayanıklı.  
 
USB kablosu ile görüntüleri bilgisayara hızlıca aktarabilen Polaroid Cube, siyah, kırmızı 
ve mavi olmak üzere 3 ayrı renk seçeneği ile sunuluyor. Pek çok aksesuarı bulunan ve 
sınırsız eğlence vadeden Polaroid Cube, Media Markt’ın 39 mağazasında 399 TL’den 
satışa sunuluyor.  
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Media Markt Hakkında 

Dünya markalarını en uygun fiyat garantisiyle sunan Avrupa’nın 1 numaralı elektronik market zinciri Media Markt,  satış öncesi ve sonrası 

kaliteli hizmet anlayışıyla müşterilerini ağırlamaktadır. 1979 yılında ilk mağazasını Almanya’nın Münih kentinde açan Media Markt, sırasıyla 

Avusturya, İtalya, İsviçre, Macaristan, Polonya, İspanya, Hollanda, Belçika, Portekiz, Yunanistan, İsveç, Rusya ve Türkiye’deki mağazalarıyla 

teknoloji severlerle buluştu. 14 ülkede 750 mağazası 45.000’den fazla çalışan sayısı ile Avrupa’nın bir numaralı elektronik perakendecisi 

konumunda bulunan Media Markt, Türkiye’de ilk mağazasını 2007 Eylül ayında İstanbul Ümraniye’de açtı. Media Markt, 14 adedi 

İstanbul’da olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, İzmit, Kayseri, Samsun, Malatya, Mersin, 

Konya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da bulunan toplam 39 mağazası ve online satış kanalı mediamarkt.com.tr ile hizmet vermektedir.  
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