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Pembiayaan HP, Elektronik, dan Barang Apapun
Bisa Mengajukan Online dengan SPEKTRA
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Tentu bagi hampir sebagian dari kalian merasa bahwa barang elektronik sekarang ini sudah menjadi
kebutuhan utama. Apalagi sekarang semuanya serba digital. Kebutuhan barang elektronik maupun gadget
membantu Anda dengan memudahkan aktivitas harian, berbisnis, berkomunikasi, maupun melakukan hobi
yang Anda sukai.
Kebutuhan seperti ini bukan lagi menjadi gaya hidup, tapi menjadi keperluan. Anda tidak perlu khawatir
untuk mendapatkan barang yang Anda butuhkan, kini Anda bisa mendapatkan kebutuhan barang-barang
yang Anda inginkan dengan mengajukan melalui pembiayaan elektronik SPEKTRA. Apa saja barang yang

bisa Anda dapatkan melalui SPEKTRA?
1. Elektronik
Barang-barang elektronik menjadi barang yang dihargai dengan harga yang tidak murah. Dengan SPEKTRA
Anda bisa mendapatkan barang elektronik dengan minimal pembiayaan Rp 1.500.000 seperti TV, kulkas,
mesin cuci, AC, alat penyedot debu atau barang elektronik lainnya untuk kebutuhan bisnis Anda.
2. Furnitur
Sudah bosan dengan gaya interior di rumah? Dengan sedikit dekorasi, Anda bisa mendapatkan suasana baru.
Mulai dari ruangan hingga seluruh rumah Anda dengan model yang Anda suka. Tidak perlu khawatir,
SPEKTRA bisa mewujudkan impian Anda untuk mendekorasi dengan mengganti furnitur lama Anda. Mulai
dari lemari, tempat tidur, sofa, meja makan, dan perabot rumah tangga lainnya.
3. Gadget
Apakah Anda memiliki HP idaman tapi belum memiliki budget untuk menggantinya? Tenang, SPEKTRA
bisa membantu Anda untuk segera membeli HP lama Anda dengan yang baru. Anda bisa sesuaikan dengan
kebutuhan mulai dari spesifikasi seperti RAM/ROM, besarnya baterai, kamera, model, hingga harganya.
4. IT Produk
Bila kantor Anda mengharuskan untuk work from home atau si kecil yang harus sekolah dari rumah laptop
atau komputer kini menjadi barang wajib yang dimiliki dirumah. Mulai dari membantu aktivitas seperti
adanya meeting, mengerjakan tugas, atau bersekolah. Pilihan spesifikasi dari laptop atau komputer bisa
Anda sesuaikan. Kini Anda pun mendapatkan laptop atau komputer dengan spesifikasi yang lebih baik dan
bisa lebih tenang tanpa harus merasakan lag.
5. Kamera
Apakah Anda memiliki hobi fotografi? Kamera impian Anda bisa segera Anda miliki melalui SPEKTRA.
Bukan hanya untuk fotografi, kamera juga sangat membantu bagi Anda yang memiliki bisnis online shop.
Hasil foto dari produk Anda akan lebih bagus sehingga pelanggan pun semakin tertarik dengan produk yang
Anda tawarkan.
Semua bisa Anda dapatkan dengan pinjaman online SPEKTRA. Cukup daftarkan diri Anda secara online,
prosesnya cepat sehingga tidak membuang waktu Anda. Cukup dengan KTP, Anda bisa mendaftarkan diri
Anda secara online, mengisi data diri, konfirmasi, survei, dan Anda bisa mendapatkan sejumlah biaya yang
Anda butuhkan.

