
Combideal voordeel

Volautomatische
espressomachine  
HD8841/01
• Waterreservoir: 1,8 liter
•  Espresso en klassieke filterkoffie 

met de unieke CoffeeSwitch
•   Eenvoudig schoonmaken  

met de volledig afneembare  
zetgroep

Wasmachine ZWF8167NW / A+++
• Vulgewicht 8 kg • 1600 Toeren
•  Opfrisprogramma van slechts  

20 minuten 
•  Optie Snel verkort de wastijd  

met 50%
•  PowerJet: hogedruk waterstralen  

houden het wasmiddelbakje  
altijd schoon

•  FinishAt-functie: selecteer op  
welke tijd u uw wasgoed klaar  
wilt hebben

•  Inverter motor met 10 jaar  
garantie

399,-

359,-

 GRATIS BBQ  
TOOLSET 

T.W.V. 44,90

COMBIDEAL

Voor

449,-

Curved FHD Monitor LV32F390 / A+
• 32 Inch / 80 cm • Fast Response Time van 1 ms •  Geoptimaliseerd voor entertainment
•  1800R schermcurve voor meer kijkcomfort omdat de ogen zich niet of nauwelijks hoeven aan te passen

GRATIS
HIGH SPEED HDMI  
KABEL T.W.V. 19,99

COMBIDEAL

349,-

289,-



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

4K UHD HDR TV KD-43XE7096 / A-Klasse
• 43 Inch / 109 cm • 4K HDR: meer helderheid, kleuren en details
• 4K X-Reality Pro beeldbewerking • Motionflow™ XR 400 Hz
•  ClearAudio+: ongekend overweldigende  ervaring die u lijkt te omringen
• Open YouTube™ met slechts één klik

4K Smart LED TV Intel 43PUS6162 / A+
• 43 Inch / 108 cm • Quad Core processor voor ongekende prestaties
•  HDR Plus: helderdere beelden, beter contrast, betere kleuren
• Huur of stream films of games van online videotheken.  
•  Bekijk gemiste uitzendingen en geniet van de vele online apps  

met Smart TV

GRATIS
5 JAAR EP:SERVICE

T.W.V. 79,-

COMBIDEAL
GRATIS

5 JAAR EP:SERVICE
T.W.V. 79,-

COMBIDEAL

Draadloze speaker SRS-XB20
•  Geef uw beats een boost  

met EXTRA BASS™
•  Sfeervolle enkelkleurige 

draadverlichting.
•  Compact, draadloos, tot 12 uur 

batterijlevensduur en waterbestendig

*Verkrijgbaar in 5 kleuren

649,-

599,-

119,-

99,-

899-

849,-

GRATIS  
SONY IN-EAR HOOFD- 
TELEFOON MDR-EX15*

COMBIDEAL

Microsysteem BTB7150/10
• Audio-ingang • 150 Watt vermogen
• Afspelen van MP3 via USB
• Koppel Bluetooth apparaten eenvoudig dankzij NFC
• Compatibel met DAB en FM voor een complete radio-ervaring
•  Vergulde luidsprekeraansluiting voor een volmaakte signaaltransmissie

299,-

279,-



4K UHD HDR TV KD-43XE7096 / A-Klasse
• 43 Inch / 109 cm • 4K HDR: meer helderheid, kleuren en details
• 4K X-Reality Pro beeldbewerking • Motionflow™ XR 400 Hz
•  ClearAudio+: ongekend overweldigende  ervaring die u lijkt te omringen
• Open YouTube™ met slechts één klik

*Verkrijgbaar in 5 kleuren

Samsung Galaxy Tab  
A 2016 10.1 WiFi
• 10.1 Inch WUXGA scherm
• 8 Megapixel camera
• 16 GB geheugen
•  Kids Mode: blokkeer bepaalde  

apps en stel zelf gebruikstijden in
• Geheugen uitbreidbaar via MicroSD
• Android 6.0

DESKUNDIG 
ADVIES

Door onze jarenlange 
ervaring bent u bij ons 

verzekerd van deskundig 
advies, afgestemd  

op uw situatie.

Smart LED TV  
24EHS2000 / A+
•  24 Inch / 60 cm • Compleet 

uitgeruste internet TV met Ziggo 
gecertificeerde CI+ module 

•  WiFi, Netflix, USB mediaspeler, 
PVR en vele apps via de Opera TV 
store • Ideaal als 2e TV

GRATIS
BLUETOOTH

SPEAKER BTS300

COMBIDEAL

Smart UHD TV UE40MU6120 / A-Klasse
• 40 Inch / 102 cm • 1300 PQI • 4x scherper dan een Full HD TV
• Zelfs de kleinste details ongekend scherp weergegeven
• UHD Dimming voor een zeer hoog contrast

Voor

649,-

GRATIS
5 JAAR EP:SERVICE

T.W.V. 79,-

COMBIDEAL

29,-

19,-

Voor

229,-

229,-

199,-
Draadloze muis 
M185 Grijs
• Plug & Play
•  Werkt met Windows, Mac en 

Chrome OS computers
•  Batterijlevensduur tot 12 

maanden zo hoeft u niet steeds 
de batterijen te vervangen

•  Nano ontvanger: zo klein plaats 
hem in de USB-poort en daarna 
kunt u hem vergeten



Portable Bluetooth speaker BTS-102 
•  Bluetooth 4.0 • Eenvoudig connectie maken via NFC 
•  Oplaadbare Lithium Ion batterij • Werkt tot 10 meter afstand van mediaspeler • 

Inclusief lederen case

129,95

59,-

Voor

69,-

Blu-ray speler BP350
•  Naast Blu-ray speler ook een netwerkspeler en 

Multiroom muziekzender • Met internet en apps: 
maakt van uw wat oudere TV eenvoudig een 
Smart TV • Stream uw muziek via WiFi naar LG 
Music Flow Multiroom speakers

dLan WiFi 500 Starter Kit
• Geniet in elke ruimte van de beste WiFi-ontvangst • Pe rfecte  
combinatie: dLAN-technologie en WiFi • Geïnte greerd Fast-Ethernet

99,-

79,-

Chromecast
•  Voor mediastreaming en onbeperkt entertainment  

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

Voor

42,50

149,-

129,-

HiFi Microsysteem CM2460
•  FM radio, CD, MP3, FLAC, WMA • Draadloos audiostreaming vanaf je mobiel • Auto Equalizer: zorgt ervoor dat het geluid automatisch geoptimaliseerd 

wordt • USB Direct recording: muziek rechtstreeks van een CD overzetten naar uw USB-stick
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Wasmachine L6FBBERLIN / A++
•  Vulgewicht 9 kg • 1400 Toeren • Aquastop 
• Groot LCD-scherm met aanraakbediening 
•  ProSense weegt automatisch uw wasgoed  

en past hierop het programma aan
• Inverter motor met 10 jaar garantie

Voor

649,-
GRATIS AEG  
STOFZUIGER 

VX6-1-LR T.W.V. 119,-

COMBIDEAL

Warmtepompdroger  
T7DB83GS / A+
• Vulgewicht 8 kg • 1400 Toeren
•  ProSense: geavanceerde vochtigheids-  

en temperatuursensoren
•  SensiDry: verkorte droogtijden en kleding wordt 

nooit blootgesteld aan onnodige hitte

AddWash Wasmachine 
WW80K6404QW / A+++
•  Vulgewicht 8 kg • 1400 Toeren • Smart Control
•  Verwijdert dankzij Bubble Soak de meest 

hardnekkige vlekken • AddWash: zeer eenvoudig 
kleding toevoegen tijdens het wassen

•  Minder geluidshinder en trillingen met VRT Plus™-
technologie

Voor

624,-*

Voor

649,-

Wasmachine FSCR80428 / A+++ -40%
•  Vulgewicht 8 kg • 1400 Toeren 
•  FreshCare: wasgoed raakt niet verstikt doordat de  

trommel aan het einde zachtjes omwentelingen maakt
•  6th SENSE: bespaar tot wel 50% op water, energie en tijd 
• Supreme Care: de beste zorg voor uw kleding 
•  ZEN Technology: extreem stille motor met  

levenslange motorgarantie

Voor

599,-

GRATIS 5 JAAR  
EP:SERVICE T.W.V. 89,-

COMBIDEAL

* Na 75,- cashback via Samsung of totaalprijs 699,- incl. een Samsonite koffer



Inbouw Combimag netron MAC524RVS
•  Inhoud 51 liter • Grill, hetelucht, magnetron,  

boven warmte en onderwarmte 
• Schoon maak programma 
• Nisbreedte 56 cm en nisdiepte 55 cm

Inbouw vaatwasser  
DIN28420 / A++
• 13 Standaard couverts • Fast+-functie
•  Sensor bepaalt de bevuilingsgraad en kiest het  

meest geschikte wasprogramma
•  TrayWash™: hogedruk schoonmaakprogramma  

doet het zware werk van het schoonmaken  
van o.a. ovenschalen

•  ProSmart™ Inverter-motor: stil, duurzaam  
en energiezuinig

Inbouw vaatwasser  
FSS5360XZ / A+++
• 13 Standaard couverts
•  Speciaal ontworpen bescherming  

voor uw glaswerk
• Klaar wanneer u dat wilt met uitgestelde start
•  Beam-on-floor: projecteert rood licht op 

de vloer tijdens de wascyclus en groen licht 
wanneer de wascyclus klaar is

Inbouwmagnetron AMW 799/IX
• Inhoud van 40 liter • 900 Watt magnetron
• Jet preheat: de oven binnen enkele minuten op temperatuur
• JetDefrost: bevroren voedsel snel en gelijkmatig ontdooien
•  Crisp-functie en speciale Crisp plaat voor de knapperigste 

pizza, cake of quiche

INBOUW
 MET 5 JAAR 

PELGRIM
GARANTIE

Voor

499,-

Voor

599,-

Voor

450,-

BESTE KEUS GARANTIE
In onze winkel staat een selectie van alleen de beste 
producten. Zo maakt u bij ons altijd de juiste keuze.

899,-

799,-



koel/vriescombinatie  
KG39NXB35 / A++
•  Inhoud: 279 liter koelen en 87 liter vriezen
•  HyperFresh lade: houdt groente en fruit langer vers 
•  NoFrost: voorkomt ijsvorming zodat u nooit 

meer hoeft te ontdooien
• VarioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
• 90° deuropening:past tegen de wand
• Geïntegreerde verticale deurgreep
• Afmetingen: 203 (h) x 60(b) x 66(d) cm

829,-

799,-
Koel/vriescombinatie  
SJBA11IMXW1EU / A+
• Inhoud: 230 liter koelen en 94 liter vriezen 
•  NoFrost • Nul graden zone : bewaren van  

verse vis en vlees • Space Saver deur: tegen  
de muur aan te plaatsen 

•  Gescheiden koelsystemen: stabiele 
temperatuurverdeling en een betere luchtvochtigheid

•  Gentle Airflow: stabiele luchtvochtigheid en voorkomt 
dat voedsel uitdroogt 

• Afmetingen: 186,3 (h) x 60(b) x 65(d) cm

Koel/vriescombinatie 
CN 4313-20 / A++ 
•  Koelen 209 liter en vriezen 95 liter 
•  Flexibel instelbaar interieur met  

4 draagplateus 
• NoFrost: nooit meer ontdooien 
•  DuoCooling (apart regelbare koelcircuits) 

Voor

599,-

Koeler (55cm) KKV155 /A+
• Inhoud koelen 130 liter
• 3 glazen legplateaus met lekrand
• Automatische ontdooiing

229,-

189,-

GRATIS 
5 JAAR EP:SERVICE 

T.W.V. 79,-

COMBIDEAL

STIJLVOL BLACK  
INOX DESIGN

429,-

379,-



Nog meer Combi deals!

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. 

Uitgave week 33, 2017. Prijzen zijn geldig van 14 t/m 27 augustus 2017. Prijs- en modelwijzigingen en kleurafwijkingen voorbehouden.

Hue Starter set
•  Bedien uw Hue met de App en 

synchroniseer met uw TV 
•  Set bestaat uit drie Hue lampen  

(E27) en de Hue Bridge 
•  Kies uit 16 miljoen kleuren om de 

verlichting op uw stemming af te 
stemmen 

• Te synchroniseren met uw TV

Friteuse FF1231
• Krachtige filter tegen vieze geurtjes • Compact van buiten, groot van binnen
• Grote capaciteit; geschikt voor 1 kg

Contactgrill GC702D zwart-RVS
• Voor de beste BBQ steaks
•  Kooksensor: stemt grilltijd af op de dikte en 

hoeveelheid van de ingrediënten

169,-

139,-

stofzuiger Roomba 681
•  Moeiteloze navigatie dankzij iAdapt Responsive 

Navigation • Reinigt alle vloertypen • 3-fase 
reinigings-proces: bewegen, borstelen en zuigen

VOOR EEN SCHOON 
HUIS TIJDENS DE  

VAKANTIE

499,-

399,-

Voor

159,-
Stofzuiger VX7-1-ÖKO / 
A-Klasse
• 650 Watt 
• Actieradius van 12 meter
•  Silence Pro System wat,  

in combinatie met het  
stille DustPro mondstuk,  
ervoor zorgt dat u stiller  
en rustiger kunt stofzuigen

•  Diverse accessoires  
voor meubels en kieren

•  Stofopname harde  
vloeren A, Tapijt B en  
Stofuitstootklasse A

199,-

169,-
Voor

41,-


