
Fijne feestdagen
Full HD LED TV 
32PFS6402/12
• 32 Inch / 81 cm 
• Pixel Plus HD
• Micro Dimming
•  Tweezijdig Ambilight:  

voor een ultieme 
kijkervaring

•  Android TV: voor een 
snellere, rijkere, meer 
persoonlijke TV-ervaring

Stofzuiger  
VX6-2-RR / A-klasse
• Vermogensregelaar
• Wasbare Hygiëne Filter™12
• DustPro zuigmond
•  Geïntegreerde parkeerfunctie  

zowel horizontaal als verticaal
• Actieradius van 9 meter

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

juiste hoeveelheid wasmiddel  
voor een perfect resultaat 

•  Wast en centrifugeert  
fluisterstil

Voor

644,-
017220

Stoomstrijkijzer
Serie | 6

*  Deze actie loopt van 01-11-2017
t/m 31-12-2017. Bekijk de 
actievoorwaarden op
bosch-home.nl/acties

cadeau*

Voor

117,-

Voor

449,-



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

Soundmaster 
DAB+ / FM wekkerradio UR210AN
• Prachtig geluid dankzij DAB+
• Digitale frequentieweergave
• Dubbel alarm • Sleep en Snooze functie • USB laadfunctie 

Voor

949,-

4K Ultra HD TV  
KD55XE8599 / A-klasse 
• 55 Inch / 140 cm 
• Motionflow™ XR 800 Hz 
• 4K X-Reality™ PRO 
• TRILUMINOS™-display 
• Android TV
•  4K HDR Processor X1™ geeft elke 

sprankeling en ieder structuur- 
verschil weer voor een ongelofelijk 
realistische ervaring

 Prijs na 100,- cashback via Sony

1199,-

1099,-*

TV+ H3 Smart TV box
•  Met de Humax TV+ H3 Smart TV box maak je in een hand- 

omdraai 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! 

Voor

99,-

 TIJDELIJK 
INCLUSIEF 40,- 

SERIE / FILM 
TEGOED. 

Voor

59,-



4K OLED TV Bild 3.55
• 55 Inch / 139 cm
•  Ultradun scherm  

van slechts 4,9 mm
•  Dolby Vision™ produceert 

beelden met een hoog dynamisch 
bereik (HDR) met een geheel 
nieuw niveau van diepte en een 
geweldig kleurenspectrum

•  Ultra HD: 4x hogere resolutie dan 
Full HD (3.840 x 2.160 pixels)

•  Krachtige voorluidsprekers 
produceren een geweldig geluid

Alecto Poederblusser  
(2kg) ABP-2
•  Blust brand veroorzaakt door vaste 

stoffen, vloeistoffen en gassen
• Hoge kwaliteit: voldoet aan EN3
•  Ideaal voor gebruik: thuis, auto, boot 

of caravan • Inclusief ophangbeugel

Voor

24,99

GRATIS 
ROOKMELDER 

SA-19/1
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

Voor

79,-

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

699,-

 Prijs na 300,- kassakorting

3299,-

2999,-*



All-in-One inkjetprinter  
MFC-J480DW
•  Ingebouwde draadloze netwerkaansluiting 

maakt het mogelijk om direct te printen 
en scannen via het bestaande WiFi 
netwerk • Afzonderlijke inktcartridges

•  Automatisch dubbelzijdig printen tot A4 
formaat • Afdruksnelheid tot 27/10 ppm 
(mono/kleur) • Scan naar e-mail, beeld, 
OCR of bestand

Voor

149,-
Soundbar SJ2
• 2.1 Kanaals met 160 watt vermogen • Wireless Subwoofer
•  Bluetooth voor draadloos streamen van muziek

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

Voor

69,95

Voor

99,99

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

Voor

299,-

Bluetooth speaker 
systeem GTK-XB6 Black
•  EXTRA BASS:  

explosief basgeluid
•  Opvallende lichteffecten zorgen 

voor een EDM-festivalsfeer
•  Regel geluids- en lichteffecten 

met de Sony  Music Center-app
•  Eenvoudige Bluetooth®-

connectiviteit met NFC  
One-touch

•  Sluit meer speakers aan  
met Wireless Party Chain

•  Batterijlevensduur max. 14 uur



Wasmachine WM14T6H6NL / A+++-30%
•  Vulgewicht 8 kg • 1400 Toeren • i-DOS doseersysteem stemt de 

hoeveelheid wasmiddel exact  af op het wasgoed zodat u water en 
wasmiddel bespaart • De intelligente, duurzame en stille iQdrive 
motor met 10 jaar • SpeedPerfect: wast tot 65% sneller met 
hetzelfde perfecte wasresultaat • Met intuïtief Multi-touch display 

•  Altijd en overal toegang tot en bediening van de wasmachine met de 
Home Connect app

Wasmachine 
L6FB84GW / A+++
• Vulgewicht 8 kg  
• 1400 Toeren
•  Inverter motor met  

10 jaar garantie: uiterst  
stil en duurzaam

•  Sensorgeregelde 
waterdosering

•  ProSense®-technologie  
meet de grootte van de  
lading en past automatisch  
de wastijd, en het energie-  
en waterverbruik aan

Voor

479,-

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

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

Warmtepompdroger HSCX80428 / A++
•  Vulgewicht 8 kg • 6th SENSE sensoren controleren de 

temperatuur en vochtigheid in de trommel en passen deze 
automatisch aan • 6th SENSE 3Dry zorgt voor meerdere warme 
luchtstromen die uw kleding met absolute delicate zorg drogen

•  SoftMove: speciaal op het soort wasgoed afgestemde 
trommelbewegingen, voor een betere distributie van kleding  
en een perfect droogresultaat

Voor

649,-

Prijs na 50,- cashback via Siemens

899,-

849,-*

Voor

599,-

5 JAAR GARANTIE  
VIA SAMSUNG



Inbouwmagnetron CPA565GS0 / A+
• Inhoud: 36 liter
•  Echte alleskunner: oven met magnetron, 

stoom, hete lucht en grill
•  Temperatuurregeling van 40 °C tot 230 °C
•  AutoPilot30: 30 automatische programma’s
• Katalytische achterwand
•  Inbouwafmetingen:  

450-452(h) x 560-568(b) x 550(d) mm

Inbouwvaatwasser  
DIN15310 / A+
• 13 Couverts • Geluidsniveau: 48 dBA
• Startuitstel tot 24 uur
•  ProSmart™ Inverter-motor: 

duurzaam en stil en met 10 jaar 
garantie

• Fast+-functie: tot 3x sneller
• Flexibele mandoplossingen
•  Inbouwafmetingen 820(h) x 598(b) x 

548(d) mm

Inbouwvaatwasser D5536XL FI / A+++
• 13 Couverts • Geluidsniveau 46 dB
•  54 cm hoge laadruimte, goed voor 40% meer vaat 

in vergelijking met een standaard vaatwasser
•  Super Cleaning System+™: reinigt na de voorwas 

de hele afwasmachine en de filters, waardoor uw 
vaat tegelijkertijd ook wordt gespoeld voordat het 
hoofdprogramma begint

• Afmetingen: 820(h) x 596(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-floor: projecteert rood licht op de vloer 

tijdens de wascyclus en groen licht wanneer de 
wascyclus klaar is

Voor

369,-
Voor

899,-
Voor

999,-

BEZORGSERVICE
Indien gewenst bezorgen wij uw 
aankopen kosteloos bij u thuis. 
We doen dit wanneer het u het 

beste uitkomt.

5 JAAR  
GARANTIE 

Voor

599,-



Koel/vrieskast CU2811 Comfort / A++
• Totale inhoud 263 liter, waarvan 53 liter vriezen
• Met een half deelbare glasplaat en flessendraagrooster 
•  SmartFrost: gladde binnenwanden waardoor het reinigen en 

ontdooien sneller en makkelijker is
•  VarioSpace: vriesladen en geplaatste glasplateaus kunnen verwijderd 

worden voor extra bewaarruimte
• Afmetingen: 1612(h) x 550(b) x 630(d) mm

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

Voor

229,-

Voor

499,-

Voor

379,-

Koel/vriescombinatie 
BSNF 8102 OX RVS / A++
•  Totale inhoud van 319 liter, 

waarvan 97 liter vriezen
• Snelkoelfunctie
•  6TH SENSE Fresh Control: 

past de luchtvochtigheid en 
temperatuur in de vriezer 
automatisch aan voor langdurige 
versheid (4x langer vers)

•  Supreme NoFrost: bewaart 
voedsel in een ideaal vorstvrij 
klimaat

•  Flessenscheider biedt de 
perfecte oplossing voor het 
bewaren van flessen

Indesit Koel/
vriescombinatie  
LI7 FF2 W B / A++
• Inhoud koelruimte: 188 liter
• Inhoud vriesruimte: 90 liter
•  No Frost: nooit meer 

ontdooien • Flexi use Box:  
op 2 verschillende plekken  
in de koelkast te plaatsen

•  De Flexi use box is ook 
te gebruiken als extra 
groentelade bovenin de 
koelkast • Afmetingen: 1780(h) 
x 600(b) x 630(d)mm

Voor

499,-

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

5 JAAR 
FABRIEKS-

GARANTIE NA 
REGISTRATIE



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. 

Fijne feestdagen

Uitgave week 50, 2017. Prijzen zijn geldig van  11 t/m 24 december 2017. Prijs- en modelwijzigingen en kleurafwijkingen voorbehouden.

Shaver S1100
•  Flexibele scheerhoofden 

met 4 draairichtingen 
passen zich aan aan de 
contouren van uw gezicht, 
waardoor u eenvoudig kunt 
scheren, zelfs in de nek en 
op de kaaklijn

•  Duurzame CloseCut-mesjes 
slijpen zichzelf als ze 
werken

Voor

27,-

Snoerloze stofzuiger V8 Absolute
• Hygiënisch te legen stofreservoir
• Zuigt gelijktijdig grover vuil en fijn stof van harde vloeren op
• Reinigt tot diep in het tapijt en zuigt haren van huisdieren op
• Verwijder eenvoudig vuil van bijv. uw vloer, bekleding of auto

Raclette 8 Oval Grill Party
• Geschikt voor 8 personen
•  Multifunctioneel: grill, raclette, gourmette, crêpe en teppanyaki
• Regelbare thermostaat
• Inclusief 8 raclette pannetjes en 8 houten spatels

Voor

33,-

Voor

669,-

Airfryer HD9247/90
•  TurboStar-technologie voor gezonder frituren, grillen, bakken en braden 
• Bereidt heerlijke gerechten met tot 80% minder vet*
•  Digitaal scherm voor gemakkelijk instellen van tijd en temperatuur 
• Met bakplaat voor heerlijke zelfgemaakte pizza, quiche en gebak
* In vergelijking met verse frites bereid in een conventionele Philips frituurpan.

Koffie volautomaat  
ECAM350.55B
• 2 jaar gratis service aan huis
•  Zet met slechts één druk op de knop de lekkerste 

Doppio+, Caffè Latte, Flat White en nog meer koffierecepten
• Easy Touch controlepaneel met icoontjes voor optimaal gebruiksgemak
• Met LatteCrema Systeem voor de perfecte cappuccino en latte macchiato

Prijs na 50,- cashback via Delonghi

Accessoire
TIP:

Scanpart  
Friteusereiniger 
500 ml voor 8,- 

499,-

449,-*
Voor

199,-


