
Vaderdag voordeel

Scheerapparaat S5400/06
•  45 Minuten draadloos gebruik  

na 1 uur opladen
•  MultiPrecision-systeem met afgeronde 

scheerhoofden, glijdt soepel over uw huid 
en is ontworpen om die te be schermen

•  Nat scheren, met gel of schuim (zelfs onder 
de douche en droog te gebruiken)

• Incl. SmartClick precisie trimmer

Vaderdag voordeelVaderdag voordeelVaderdag voordeelVaderdag voordeel
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Scheerapparaat S5400/06
• 45 Minuten draadloos gebruik 

na 1 uur opladen
• MultiPrecision-systeem met afgeronde 

scheerhoofden, glijdt soepel over uw huid 
en is ontworpen om die te be
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• Incl. SmartClick precisie trimmer

Voor

69,-

Draagbare Bluetooth 
luidspreker Flip 4
•  Compleet uitgeruste draagbare 

Bluetooth luidspreker met  
een verrassend krachtig geluid

•  IPX7-waterbestendig • Sluit 
draadloos tot 2 smartphones of 
tablets aan • 12 Uur afspeeltijd 

•  Spraakassistent-integratie: 
activeer Siri of Google Now  
via de JBL luidspreker met  
een simpele druk op de knop

Draagbare Bluetooth 

Voor

139,-

MÉT GRATIS NIVEA
VERZORGINGS- 

PAKKET
T.W.V. 14,99

VOOR DE 
LEKKERSTE 

FRIETJES, 
VLEES, VIS 

EN GROENTE

Hetelucht friteuse GF400HL
•  Geen frituurvet, maar toch heerlijke frites en snacks met  

een lekker, knapperig korstje! • Inhoud 4 liter voor 1,5 kg friet 
• Regelbare temperatuurtot 200 °C • Timer tot 60 min.

TIP
VOOR 

VADERDAG
TIP

VOOR 

VADERDAG

NU MET GRATIS 
RECEPTENBOEK. 

EXCL BIJ EP:

Voor

75,-



5 of 8 jaar zekerheid 
met het Serviceplan
U wilt natuurlijk zo lang 
mogelijk genieten van 

uw aankoop. Helaas zijn 
onverwachte defecten 

nooit uit te sluiten. Met het 
ElectronicPartner Serviceplan 
heeft u de mogelijkheid om 
uw aankoop maar liefst 5 of 

8 jaar zorgeloos te gebruiken. 
Zo heeft u jarenlang 

gebruiksgemak zonder 
onvoorziene kosten!

Kies Serviceplan voor:
Extra zekerheid en langer 
genieten van uw aankoop, 
kosteloze reparatie door 

erkende en gecertificeerde 
monteurs, vervanging van uw 
apparaat bij een onherstelbaar 

defect en geen eigen risico.

serviceplan

Pocket DAB+ radio DPR-39
•  Luister overal naar radiozenders in de hoogste kwaliteit 

DAB+ • Groot display met achtergrondverlichting 
•  Sleeptimer en toetsvergrendeling • Presets: 5x DAB+  

en 5x FM • Inclusief hoofdtelefoon

BEZORGSERVICE
Indien gewenst 
bezorgen wij uw 

aankopen kosteloos 
bij u thuis. We doen 

dit wanneer het u het 
beste uitkomt.

Full HD LED  
TV Bild 1.40 / A-klasse
• 40 Inch / 102 cm • 100 Hz  
•  Smart TV • USB-opname, 

Internetradio en WiFi • Met 
aluminium draaibare tafelvoet 

• Back Firing sound concept 40 Watt

Voor

999,-*

Voor

949,-

Voor

79,-

*Na 200,- kassakorting.

Ultra HD TV 49PUS6561/12 / A-Klasse
• 49 Inch / 124 cm • Android TV • Driezijdig Ambilight • Pixel Precise 

Ultra HD Engine: geniet van vloeiende scherpe beelden • 4K UHD: 4x 
scherper dan Full HD • Micro Dimming Pro voor mooi contrast

TIP
VOOR 

VADERDAG
TIP

VOOR 

VADERDAG

HEOS Bar
• Vier 4K-compatibele HDMI ingangen
• Bedien al uw geluid eenvoudig via de app
• HEOS Bar ondersteunt alle grote streaming formats
• 3.0 Speakersysteem met 9 High-Performance drivers
•  Ondersteuning van audioformaten met Dolby TrueHD  

en DTS-HD Master Audio

HEOS Bar Voor

999,-



Tablet Galaxy Tab E WiFi Wit / Zwart
• 9,6” Display (1280 x 800) • 8 GB geheugen  
•  5 MP camera • Multi Window functie • 1 Klik 

foto- en video-optie • Excl. cover

VEEL TABLET 
ACCESSOIRES 
BESCHIKBAAR

Ultra HD TV UE55KU6020 / A-Klasse 
•  55 Inch / 140 cm • 1300 PQI • Smart TV • UHD 

Dimming • UHD: 4x scherper dan Full HD 
•  Bioscoopervaring dankzij HDR Pro • Ultra Clean 

View: lage resolutie krijgt een kwaliteit die UHD 
benadert

Voor

749,-

Premium UHD TV UE49MU7070 / A-klasse
• 49 Inch / 124 cm • PQI 2400
• Smart hub met Premium One Remote Control
• Precision Black: intense helderheid en diepe zwartweergave
• HDR 1000: bekijk alle details die voorheen onzichtbaar bleven 
• Supreme UHD Dimming

Voor

1399,-

Chromecast
•  Voor mediastreaming en onbeperkt entertainment via 

HDMI  van uw TV 
• Besturing via uw tablet, laptop of smartphone 
• 1080p HD-video
• Besturing via uw tablet, laptop of smartphone 
• 1080p HD-video

Voor mediastreaming en onbeperkt entertainment via 

• Besturing via uw tablet, laptop of smartphone 

Voor

165,-

Voor

42,50

TIP
VOOR 

VADERDAG
TIP

VOOR 

VADERDAG

DESKUNDIG ADVIES
Door onze jarenlange ervaring 
bent u bij ons verzekerd van  
deskundig advies, afgestemd  
op uw situatie.



Tiny Dab+ radio WIDE DAB+
• DAB+ / FM radio
• Internetradio (WiFi en Ethernet)
• Bluetooth en Spotify Connect
• Mediaplayer/DLNA
• Stereogeluid met ingebouwde subwoofer
• Groot kleurendisplay

Tiny Dab+ radio WIDE DAB+Tiny Dab+ radio WIDE DAB+
• DAB+ / FM radio

Voor

399,-

Soundbar HT-CT800
• 2.1 kanaals met 350 Watt vermogen
• Draadloze subwoofer
• S-Force PRO Front Surround: audio van bioscoopkwaliteit
• WiFi met DLNA voor het streamen van muziek
• Muziekdienstknop om meteen via Spotify af te spelen

iPad WiFi 32 GB Space Grey
• 9,7 Inch Multi-Touch Retina display
• Resolutie 2048 x 1536 pixels
• A9 Chip • 8 MP camera • Touch ID • iOS 10

409,-

399,-

Lightning  
to USB cable
• Lengte 2 meter

Voor

499,-*

TV+ H3 Smart TV box
•  Met de Humax TV+ H3 Smart TV box maak je in een handomdraai elke TV 

Smart. Kijk Netflix, Uitzending gemist, films, series, documentaires, sport, 
nieuws en nog veel meer. Het enige wat je nodig hebt is een TV met HDMI-
aansluiting en een internetverbinding. Aansluiten en kijken! 

TV+ H3 Smart TV boxTV+ H3 Smart TV box
Met de Humax TV+ H3 Smart TV box maak je in een handomdraai elke TV Met de Humax TV+ H3 Smart TV box maak je in een handomdraai elke TV Met de Humax TV+ H3 Smart TV box maak je in een handomdraai elke TV 
Smart. Kijk Netflix, Uitzending gemist, films, series, documentaires, sport, Smart. Kijk Netflix, Uitzending gemist, films, series, documentaires, sport, Smart. Kijk Netflix, Uitzending gemist, films, series, documentaires, sport, 
nieuws en nog veel meer. Het enige wat je nodig hebt is een TV met HDMI-nieuws en nog veel meer. Het enige wat je nodig hebt is een TV met HDMI-nieuws en nog veel meer. Het enige wat je nodig hebt is een TV met HDMI-
aansluiting en een internetverbinding. Aansluiten en kijken!aansluiting en een internetverbinding. Aansluiten en kijken!aansluiting en een internetverbinding. Aansluiten en kijken!aansluiting en een internetverbinding. Aansluiten en kijken!aansluiting en een internetverbinding. Aansluiten en kijken!aansluiting en een internetverbinding. Aansluiten en kijken!

Compacte
vormgeving

Voor

129,-

 TIJDELIJK 
INCLUSIEF 40,- 

SERIE / FILM 
TEGOED. 

TV+ H3 Smart TV box
• 

Voor

19,99

MET GRATIS 
TINY TRAVELER 

RADIO T.W.V. 
49,95

nieuws en nog veel meer. Het enige wat je nodig hebt is een TV met HDMI-

TINY TRAVELER 



Wasmachine ZWF8141NW / A+++
•  Vulgewicht 8 kg • 1400 Toeren • Startuitstel 

• AquaFall™ voor de beste, meest 
gelijkmatige wasmiddelverspreiding • Optie 
‘Snel’: wasduur wordt met 50% verminderd 
• PowerJet-technologie zorgt voor een altijd 
schoon wasmiddellade 

• Schone kleding in slechts 30 minuten

Wasmachine WAT28644NL
•  A+++ • Vulgewicht 8 kg • 1400 Toeren • i-DOS 

doseert automatisch de juiste hoeveelheid 
wasmiddel voor een perfect resultaat 

• Wast en centrifugeert fluisterstil

Wasmachine L8FE84CS / A+++
•  Vulgewicht 8 kg • 1400 Toeren • ProSteam® met nieuwe PlusSteam-

optie: sluit de wascyclus af met stoom • ÖKOMix:  lost zowel wasmiddel 
als wasverzachter vooraf op in water, zodat ze op de meest efficiënte 
wijze gebruikt worden • ProSense®: meet de grootte van de lading en 
past automatisch de wastijd en het energie- en waterverbruik aan

699,-

674,-*

*Prijs na 25,- cashback via Bosch

Warmtepompdroger HSCX 80316/ A+
•  Vulgewicht 8 kg • 6TH SENSE: controleert de 

temperatuur en vochtigheid in de trommel en past 
deze automatisch aan • Steam care: Kreukvrije 
kleding dankzij de kracht van stoom

•  SoftMove: zorgt met op het soort wasgoed 
afgestemde trommelbewegingen, voor een 
betere verdeling van het wasgoed en een perfect 
droogresultaat

599,-

499,-

Voor

849,-

Voor

369,-

Elke vezel gereinigden beschermd
Dankzij de ÖKOMix-technologie worden 
wasmiddel en wasverzachter vooraf vermengd 
met water zodat ze volledig worden opgelost 
en geactiveerd nog voordat ze in de trommel 
terechtkomen. Wasmiddel en wasverzachter 
worden hierdoor gelijkmatig verdeelt, zodat ze elke 
vezel kunnen bereiken, reinigen en verzorgen.

Öko-inverter; 't laagste 
energieverbruik 
De zuinige Siemens ÖKO-Inverter-
motor is uitermate efficiënt en 
duurzaam en levert superieure 
prestaties, bij elk wasprogramma.

Minder strijken, opgefriste kleiding
De AEG L8FE84CS gebruikt stoom om gekreukte 
kledingstukken snel en eenvoudig op te frissen, 
zodat ze meteen weer kunnen worden gedragen. 
De korte, behoedzame stoomprogramma’s 
verwijderen veilig alle geurtjes en verminderen 
kreukels in droge stoffen. 

Verzorgt kleding.
Bespaart water en energie
Met ProSense®-technologie wordt elke lading 
automatisch gewogen om het programma 
op maat af te stemmen – met de minimale 
tijd die nodig is voor een volledig schoon 
resultaat.  

De dagelijkse was veel efficiënter
ÖKOPower is het dagelijks wasprogramma 
dat alles biedt wat u nodig heeft. Het wast 
kleding in slechts 59 minuten met fantastische 
resultaten en minder energiegebruik.

5 JAAR AEG 
GARANTIE



INSTALLATIE
SERVICE

Wij installeren uw 
apparatuur meteen 

bij u thuis. Zo kunt u 
meteen genieten.

Inbouw vaatwasser SMV46CX03N / A+
• 13 Standaard couverts • 3 Speciale functies: 

VarioSpeedPlus, HygiënePlus, Extra Droog 
• VarioFlex korven voor meer flexibiliteit 

• ActiveWater: minder water, minder energie, 
meer resultaat • InfoLight: statusindicatie 

d.m.v. rood lichtpunt op de vloer • Inbouw afmetingen: 
815(h) x 598(b) x 550(d) mm

INBOUW

Inbouw combimagnetron IMC6244RK
• Inhoud: 44 liter • 13 Automatische kookprogramma’s 
• Digitale timerfunctie • 5 Magnetron- en 4 combinatiestanden
• Verzinkbare draaiknoppen • Instelbare tijd tot 300 minuten
• Inbouwafmetingen: 450(h) x 560(b) x 550(d) mm

5 JAAR 
INVENTUM 
GARANTIE

Voor

769,-

Voor

499,-

Volledig
integreerbare vaatwasser  
FSS52615Z / A++
• Zeer stil: 44 dB • 13 Standaard couverts 
•  Startuitstel tot 24 uur  • Sliding Door techniek: 

inbouw is in elke keuken mogelijk 
•  Beam-on-floor-technologie voor de status van 

uw afwas • Inbouwafmetingen: 818(h) x 600(b)
x 550(d) mm

Compacte inbouwoven KMS761000M
• Ruime inhoud: 43 liter • Multifunctionele oven met magnetron functie
•  Temperatuur instelbaar van 30°C tot 230°C • Makkelijk te reinigen 

geëmailleerde ovenwand • Snelopwarmfunctie: Maakt voorverwarmen 
overbodig • Heat and Hold warmhoudfunctie • Automatische 
gewichtsgestuurde programma’s: Selecteer het gewicht en het type 
gerecht • Inbouwmaten hxbxd (mm): 450 x 560 x 550

AIRDRY MET 
AUTODOOR: 
DEUR GAAT 

AUTOMATISCH 
OPEN NA  
AFLOOP  

PROGRAMMA

INVERTER 
MOTOR MET  

10 JAAR  
GARANTIE

Voor

899,-

Voor

549,-



* Prijs na 50,- cashback via Samsung

Koel/vriescombinatie RB29FERNCWW / A++
• Koelen 192 en vriezen 98 liter • LED-verlichting • Easy slide uitschuiflade  
•  NoFrost • Cool Select Zone (20 liter) • Digital inverter compressor met  

10 jaar garantie • Smart Frost • Afm.: 178(h) x 59,5(b) x 66,8(d) cm

Koelkast K3130 / A++
• Netto inhoud van 297 liter
•  Deurgreep met geïntegreerd 

openingsmechanisme
• Met links of rechtsdraaiende deur
•  GlassLine draagplateaus en 

Comfort GlassLine deurvakken
•  PowerCooling: snelle afkoeling 

van verse levensmiddelen en een 
gelijkmatige koeltemperatuur

•  SuperCool: verlaagt de 
temperatuur gedurende twaalf  
uur naar +2°C

Voor

649,-

Koel/vriescombinatie CNPel 4813-20 / A+++
• Netto inhoud van 338 liter, waarvan 95 liter vriezen
•  GlassLine draagplateaus zijn bij een deuropening van 90° volledig 

uit te trekken • Twee gescheiden koelsystemen: temperatuur in het 
koel- en vriesdeel kunnen apart en nauwkeurig worden ingesteld

•  PowerCooling: snelle afkoeling van verse levensmiddelen en een 
gelijkmatige koeltemperatuur • No Frost: nooit meer ontdooien

•  SuperFrost: voor een temperatuurdaling naar -32°C zodat 
producten snel en met behoud van vitaminen worden ingevroren

Voor

799,-

Vrijstaande koeler KK550
• A++ • Inhoud 133 liter • 3 Glazen draagplateaus 
•  1 transparante groentelade • Twee deurvakken, een  

flesvak en een eierrekje • De onderdelen zijn eenvoudig  
te verwijderen, zodat deze goed schoon zijn te maken

5 JAAR 
FABRIEKS-
GARANTIE!

Voor

229,-

DESKUNDIG ADVIES
Door onze jarenlange ervaring 
bent u bij ons verzekerd van  
deskundig advies, afgestemd  
op uw situatie.

449,-

399,-*

RVS LOOK



ElectronicPartner Nederland B.V. is met circa 550 aangesloten winkels in Nederland en 5.000 winkels in 7 Europese landen een toonaangevende organisatie voor de consumenten-
elektronicabranche. Naast onder eigen naam opererende detaillisten, bestaat ElectronicPartner uit de formules EP:, Elektro Specialist, ServicePartner en Perfekt. ElectronicPartner  

levert de aangesloten zelfstandige detaillisten diensten op het gebied van inkoop, financiën, distributie, marketing, opleiding en training, automatisering en marktonderzoek. 

Nog meer voordeel!

Uitgave week 23, 2017. Prijzen zijn geldig van 5 t/m 18 JUNI 2017. Prijs- en modelwijzigingen en kleurafwijkingen voorbehouden.

Koffie volautomaat ECAM350.15B 
•  Bonenreservoir voor 300 gram koffiebonen
•  Mogelijkheid om uw dranken te personaliseren
•  Automatisch ontkalkings- en reinigings-

programma • Handmatig cappuccinosysteem 
voor het opschuimen van melk • Zet met 
één druk op de knop de lekkerste Espresso, 
Doppio+, Koffie of een 'LONG' koffie

INCLUSIEF  
ONTDEKKINGS- 

PAKKET*

2-in-1 Steelstofzuiger SVJ520BFSQW
•  36Wh Lithium batterij met LED indicatie • Smart 

Charge: laadt de batterij in minder dan 5 uur op
•  Gebruiksduur 20 minuten • Geurfilter verspreidt 

frisse geur tijdens het stofzuigen
•  Geschikt voor alle vloerbedekking  

dankzij floorsensor

2-in-1 Steelstofzuiger SVJ520BFSQW
36Wh Lithium batterij met LED indicatie • Smart 
Charge: laadt de batterij in minder dan 5 uur op
Gebruiksduur 20 minuten • Geurfilter verspreidt 

Geschikt voor alle vloerbedekking 

2-in-1 Steelstofzuiger SVJ520BFSQW2-in-1 Steelstofzuiger SVJ520BFSQW
36Wh Lithium batterij met LED indicatie • Smart 36Wh Lithium batterij met LED indicatie • Smart 
Charge: laadt de batterij in minder dan 5 uur opCharge: laadt de batterij in minder dan 5 uur op
Gebruiksduur 20 minuten • Geurfilter verspreidt Gebruiksduur 20 minuten • Geurfilter verspreidt 

Geschikt voor alle vloerbedekking 
dankzij floorsensor
Geschikt voor alle vloerbedekking 

Nog meer voordeel!

Combimagnetron JT479IX
• Ruime inhoud: 33 liter • 1000 Watt vermogen
•  Compact van afmetingen • Magnetron, grill, crisp, stoom 

en turbo functie Jet Defrost • Unieke Jet Defrost functie om 
bevroren voedsel snel en gelijkmatig te ontdooien

Barista Perfect Pro
•  Pompdruksysteem: 

15 bar • Automatisch 
reinigingscyclus en 
ontkalkingsprogramma

•  Espresso en klassiek 
koffie dankzij de  unieke 
CoffeeSwitch

•  Uitstekende smaak 
dankzij 100% keramische 
maalschijven

Cremalatte 
Melkopschuimer  
Type 869
•  Inhoud maximaal 350 ml 
•  Grote warmte-geïsoleerde 

handgreep die bovendien 
vaatwasserbestendig is 

•  5 Verschillende functies 
zoals bijvoorbeeld melk en 
chocolademelk

499,-

488,-

99,99

75,-

2-in-1 Steelstofzuiger SVJ520BFSQW2-in-1 Steelstofzuiger SVJ520BFSQW2-in-1 Steelstofzuiger SVJ520BFSQW2-in-1 Steelstofzuiger SVJ520BFSQW

Voor

349,-

Voor

599,-
Voor

199,-

NÚ MET
GRATIS KITCHENAID 
HANDMIXER T.W.V. 

119,- CADEAU!

OP=OP!

TIPVOOR VADERDAG

TIPVOOR VADERDAG

april 2017

* Na registratie via www.delonghiclub.nl




