
Sintvoordeel

Voor

799,-

4K UHD HDR TV KD-55XE7096 / A-Klasse
• 55 Inch / 139 cm • Motionfl ow™ XR 400 Hz • 4K X-Reality Pro beeldbewerking  • Open YouTube™s met slechts één klik
• 4K HDR: meer helderheid, kleuren en details •  ClearAudio+: ongekend overweldigende ervaring die u lijkt te omringen

Wasmachine FSCR70420 / A+++
• Vulgewicht 7 kg • 1400 Toeren
•  Intelligente 6th SENSE sensoren 

passen programma’s en 
instellingen aan o.b.v. de grootte
en het type belading • Direct 
Drive motor: minder vibratie, 
minder geluid en meer rust

•  Bespaar tot wel 50% op water, 
energie en tijd

™s met slechts één klik
  ClearAudio+: ongekend overweldigende ervaring die u lijkt te omringen  ClearAudio+: ongekend overweldigende ervaring die u lijkt te omringen

Accessoire
TIP:

4x AEG S-Bag 
stofzakken

voor 8,- 

Voor

109,-

Stofzuiger VX6-1-L
•  360°MotionTechnology om  op elke plek te komen 
•  De stofzuiger zak is eenvoudig en snel te vervangen
•  PowerPro, een krachtige motor voor uitstekende 
 reini gings resultaten die zijn werk erg stil doet 
•  Geschikt voor alle vloeren
• Actieradius 9 meter 

499,-

394,-

LEVENSLANGE
GARANTIE OP

DE MOTOR



Voor

35,-

4k Ultra HD TV 
TX-40EXW735 / A-Klasse
• 40 Inch / 102 cm • HDR 10
•  1.800 Hz BMR Intelligent 

Frame Creation 4K
•  Swipe & Share, TV Anywhere en 

WiFi Direct
• Quad Core Pro Processor
 *Prijs na 50,- cashback via Panasonic.

949,-

899,-*

4K Ultra HD TV
55PUS7502/12 / A-Klasse
• 55 inch / 139 cm • Driezijdig Ambilight
• Quad Core-processor 
•  Geïntegreerde luidsprekerbalk voor rijk en diep geluid
•  P5 Perfect Picture Engine voor een optimale 

beeldkwaliteit 
•  Fantastisch contrast, kleuren en scherpte dankzij 

HDR Premium
 *Prijs na 100,- cashback via Philips.

1299,-

1199,-*

Hoofdtelefoon HD206
•  Zeer robuust en kwalitatieve 

lederen oorpads
•  Krachtig geluid en duidelijke 

bassrespons
• Vermindert het omgevingsgeluid
• Comfortabel en lichtgewicht

 GRATIS MX375 IN EAR 
HOOFDTELEFOON T.W.V. 

14,95.

DECT telefoon 
KX-TGE212NL
•  Helder display met witte 

achtergrondverlichting
•  Blokkering ongewenste 

oproepen
•  Duidelijke gesprekken, 

ook als u een 
gehoorapparaat draagt

DECT telefoon 
KX-TGE212NL
•  Helder display met witte 

achtergrondverlichting
•  Blokkering ongewenste 

oproepen
•  Duidelijke gesprekken, 

ook als u een 
gehoorapparaat draagt

79,95

69,95
 GRATIS TIJD-
SCHRIFTEN-
VOUCHER 

T.W.V. 12,50

 GRATIS TIJD-



Koolmonoxidemelder 
COA 28
•  Alarmsignaal van 85 dB bij 

gevaarlijke concentraties 
koolmonoxide

•  Display geeft afwisselend de 
CO-waarde en temperatuur 
(indicatief) in °C weer

Smart LED TV 24EHS2000 / A+
•  24 Inch / 60 cm • Compleet uitgeruste internet  TV met Ziggo 

gecertifi ceerde CI+ module 
•  WiFi, Netfl ix, USB mediaspeler, PVR en vele apps via de Opera TV store 
• Ideaal als 2e TV

4K Ultra HD TV 
49UJ635V / A-Klasse
•  49 Inch / 124 cm 
• Active HDR 
•  Contrastverbetering voor 

optimale weergave
•  WebOS 3.5 Smart TV • IPS 4K 

Display • Bilion Rich Colours

Voor

229,-

•  WebOS 3.5 Smart TV • IPS 4K 

•  Display geeft afwisselend de 
CO-waarde en temperatuur 

GRATIS 
ROOKMELDER 

SA-19/1

Voor

24,99

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

Voor

222,-

699,-

649,-



INSTALLATIE  SERVICE
Wij installeren uw apparatuur 
meteen bij u thuis. Zo kunt u 
meteen genieten.

DAB+ internetradio Stream
• Multiroom: uw favoriete muziek in het hele huis
•  Muziek streamen vanaf uw smartphone en/of

tablet via WLAN, Spotify direct of Spotify
Connect en andere muziekdiensten

• WiFi, DAB+, Internet radio, ingebouwde Bluetooth

Voor

249,-

Microsysteem met CD XEM16B
• FM (RDS) Tuner  met 20 voorkeurzenders •  Sound Equalizer met 5 presets (Flat, Pop, Jazz, Rock, Classic)
• CD-Audio, CD-R/-RW (MP3) • USB Device (MP3) • 7,6 cm Full Range speakers

Bluetooth Speaker Klang M1
• Elegant en compact: past in uw broekzak
• Geweldige geluidskwaliteit d.m.v. bluetooth
 *Prijs na 20,- kassakorting .

Wij installeren uw apparatuur 
meteen bij u thuis. Zo kunt u 

• Geweldige geluidskwaliteit d.m.v. bluetooth
 *Prijs na 20,- kassakorting .

Wij installeren uw apparatuur 
meteen bij u thuis. Zo kunt u 
meteen genieten.

Bluetooth Speaker Klang M1
• Elegant en compact: past in uw broekzak
• Geweldige geluidskwaliteit d.m.v. bluetooth

169,-

149,-*

Draadloos toetsenbord + muis MK270
• Geavanceerde draadloze 2.4GHz-technologie
• Comfortabele muis past gemakkelijk in uw (notebook)tas
•  Batterijlevensduur tot 36 maanden voor het toetsenbord
 en tot 12 maanden voor de muis

Voor

34,-

119,-

99,-



Siemens Wasmachine WM14T322NL / A+++ -30%
•  Vulgewicht 7 kg • 1400 Toeren • De intelligente, duurzame en stille iQdrive 

motor met 10 jaar garantie • SpeedPerfect:  wast tot 65% sneller met 
hetzelfde perfecte wasresultaat • WaterPerfect Plus: sensoren detecteren 
automatisch de hoeveelheid wasgoed en passen hier het waterverbruik op 
aan voor een effi ciënte werking

*Prijs na 50,- cashback via Siemens.

Warmtepompdroger T8DB84GW / A++

• Vulgewicht 8 kg • Inverter motor met 10 jaar garantie
• ProSense®-technologie: bespaar elke dag tijd en energie
• AbsoluteCare®-systeem: veilig wol en zijde drogen
•  ÖKOFlow®-systeem: laag energieverbruik en eenvoudig 

onderhoud

749,-

649,-
679,-

545,-*

Voor

1199,-

Inspired by Scandinavia

Scandinavisch design, professionele 
kwaliteit voor thuis en gebruiksgemak.
De 5 unieke kenmerken van ASKO

1. SteelSeal™: ASKO wasmachines zijn uitgerust met de SteelSeal™.  
Een rubber sluitring is daarmee overbodig. Belangrijk voordeel is dat 
vuil geen kans krijgt en uw was dus aantoonbaar schoner is.

  
2.  Quattro™ systeem: De meeste wasmachines hebben twee poten.  

ASKO’s Quattro™ systeem heeft vier schokabsorberende voeten die 
alle trillingen vrijwel wegnemen. Een ASKO is daardoor geluidsarm.

3.  ActiveDrum™: De ActiveDrum™ leidt vuildeeltjes, grind en zand naar 
de buitenkant van de trommel. Uw was blijft in het midden van de 
trommel en voelt daardoor na afl oop schoner en zachter aan.

4.  4SensiSave™: SensiSave™-sensoren zorgen dat de machine precies 
de juiste hoeveelheid water voor een was gebruikt. Ook duurt een 
wasbeurt niet langer dan strikt noodzakelijk. U bespaart water en 
elektriciteit!

5.  Levensduur: De binnen- en buitentrommels van ASKO was-
machines zijn van roestvrij staal. Dat maakt een ASKO hygiënischer 
en duurzamer dan andere machines. Ze gaan simpelweg langer mee.

Er is al een ASKO wasmachine 
vanaf 999,-Wasmachine W4096P.W

•  Vulgewicht van 9 kg • 1600 Toeren • Quattro suspension system: 
minder trillingen • SteelSeal – geen rubberen deurmanchet

• Resttijdindicatie en Uitgestelde start • Onbalans detectie

5 JAAR
GARANTIE
VIA ASKO

INCLUSIEF
ICI PARIS
WAARDEBON 

T.W.V. 50,- 

INCLUSIEF
ICI PARIS
WAARDEBON WAARDEBON 

INCLUSIEF
ICI PARIS
WAARDEBON 



749,-

688,-

Inductiekookplaat 
EU611BEB1E
• 60 cm
• 4 Kookzones
•  Pannen zijn sneller opgewarmd 

dankzij de Boostfunctie
•  Schakelt automatisch uit wanneer 

u klaar bent met koken

Voor

449,-
Inbouwvaatwasser 
SN657X01PN / A+++
• 13 Maatcouverts
•  BrilliantShine systeem met Zeolith®-droging 

voor briljant schitterende glazen
• VarioSpeedPlus tot 3x sneller reinigen en drogen
•  TimeLight projecteert op elk vloertype de 

resterende tijd en de programmastatus
•  VarioFlex Pro-korven met nieuwe glazenhouder 

en in hoogte geoptimaliseerde onderkorf 
voor een comfortabele inlading van de vaat

• Inbouwafmetingen: 815(h) x 598(b) x 550(d) mm

Inbouwmagnetron(45 cm) CO565AGS0 
• 36 liter inhoud • 1000 Watt vermogen
•  Met stoomfunctie: 3 standen voor 

smaakvolle gerechten in een korte tijd.
•  FullSteam: maakt het bereiden van gezonde 

en smaakvolle gerechten eenvoudig
•  CookControl15: automatische programma’s 

 garanderen het beste resultaat
• LightControl: intuïtieve bediening dankzij de verlichte knop
• Afmetingen: 455(h) x 594(b) x 545(d) mm

Voor

999,-

Voor

899,-

Inbouwoven KMS561000M 
•  Makkelijk te reinigen geëmailleerde 

ovenwand • Multifunctionele heteluchtoven 
met geïntegreerde 1000 Watt 
magnetronfunctie • Safe to Touch deur: 
koel en veilige ovendeur

•  Overal gelijkmatig gegaard met het 
HotAir convectiesysteem

•  Inbouwafmetingen: 
450(h) x 560(b) x 550(d) mm

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

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

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

899,-
Voor

599,-



Koel/vriescombinatie CNPel 4313-20 / A+++
• Totale inhoud van 304 liter, waarvan 95 liter NoFrost vriesdeel
• Geïntegreerde grepen over de volledige deurhoogtes
•  Met 2 volledig gescheiden koelsystemen: de temperatuur in het 

koel- en vriesdeel kan apart en zeer nauwkeurig worden ingesteld
• Geschikt voor onverwarmde ruimte
• Afmetingen: 1861(h) x 600(b) x 657(d) mm

Vrijstaande (55cm) koelkast TP1414-21 / A++
• Totale inhoud 107 liter, waarvan 15 liter vriesvak
• Met verstelbare GlassLine plateaus, groentelade en afneembaar werkblad.
• Twee in hoogte verstelbare deurvakken
• Afmetingen: 850(h) x 554(b) x 623(d) mm

Koel/vriescombinatie RB29FSRNDWW
• A+ • Netto 192 liter koelen en 98 liter vriezen 
•  Smart Space: Easy slide uitschuifl ade, volledig te 

openen koellade, verstelbare fl essenhouders 
• No Frost • LED-verlichting

Amerikaanse koelkast RS7557BHCSP/EF
• Totale inhoud van 535 liter, waarvan 176 liter vriezen
•  Twin Cooling Plus®: zorgt ervoor dat de appels vers blijven, voorkomt dat 

schepijs wordt aangetast door vriesbrand en voorkomt dat ijsblokjes ruiken 
naar het knofl ookbrood dat elders in de koelkast ligt • Multi Flow: ieder 
niveau van het koelgedeelte wordt tegelijk  gekoeld, waardoor de inhoud 
langer vers blijft • Mini Drink bar: de koelkast hoeft niet open en er dringt 
geen warme lucht naar binnen

Voor

399,-

Koel/vriescombinatie CNPel 4313-20 / A+++
• Totale inhoud van 304 liter, waarvan 95 liter NoFrost vriesdeel

Voor

729,-

EDELSTAAL-
LOOK

Vrijstaande (55cm) koelkast TP1414-21 / A++
• Totale inhoud 107 liter, waarvan 15 liter vriesvak

Voor

349,-

Voor

899,-



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, fi nanciën, distributie, marketing, opleiding en training, automatisering en marktonderzoek. 

Nog meer Sintvoordeel!

Uitgave week 47, 2017. Prijzen zijn geldig van  20 november t/m 3 december 2017. Prijs- en modelwijzigingen en kleurafwijkingen voorbehouden.

Nog meer Sintvoordeel!
Espresso volautomaat 
TI303203RW
•   Pompdruksysteem: 15 bar 
•  CoffeeDirect: eenvoudig de 

perfecte koffi e maken 
•  Het SensoFlow System 

garandeert elke keer weer de 
maximale espressosmaak, 
dankzij de ideale constante 
zettemperatuur • De keramische 
maalschijf zorgt voor een 
lange levensduur en het 
maximale aroma uit iedere 
boon • OneTouch functie: alle 
koffi especialiteiten met maar 
één druk op de knop

GRATIS 
SIEMENS 

ONTKALKINGSSET 
TZ30008 BIJ AANKOOP 

TI303203RW   

Voor

34,-

Window Vac WV2 Premium
•  Vervelende strepen behoren tot het 

verleden • Reinigt ramen 3x sneller 
dan met de traditionele methodes

Ventilator Kachel 
SO-2320
•  Snel en makkelijk 

een ruimte tot 60 m3 
comfor tabel verwarmen 

• Silence-stand 
• Regelbare thermostaat 
• Zomer ventilatiestand 

Shaver S1520/41
•  CloseCut-mesjes slijpen 

zichzelf keer op keer
•  Flex-scheerhoofden en 

uitklaptrimmer
•  45 minuten snoerloos 

scheren na acht uur opladen

Accessoire
TIP:

 4x Scanpart 
Stofzuigerzak 
fl eece voor 8,- 

Shaver S1520/41
•  CloseCut-mesjes slijpen 

zichzelf keer op keer
•  Flex-scheerhoofden en 

uitklaptrimmer
•  45 minuten snoerloos 

scheren na acht uur opladen

GRATIS 
NEUSTRIMMER 

T.W.V. 12,95

Voor

55,-

Voor

479,-

Voor

59,-

Stofzuiger FC8721/09
•  Bereik van 11 meter • Energiezuinige motor voor krachtige 

resultaten • 3-in-1 TriActiveMax-mondstuk maximaliseert 
de stofopname • Airfl owMax: maximaliseert de 
luchtstroom, waardoor de stofzak gelijkmatig ontvouwt 
voor de beste prestaties, zelfs als de zak voller wordt

*Prijs na 30,- cashback via Philips.

Voor

129,-*


