
Fijne feestdagen

Fonduepan FO9468
• Vermogen 800 Watt
• Inhoud van 1,25 liter
• Regelbare thermostaat
• Geschikt voor 8 personen
• Anti spatdeksel
• Vaatwasbestendige onderdelen

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

zowel horizontaal als verticaal
• Actieradius van 9 meter

Voor

44,-

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,-

5 JAAR  
GARANTIE 



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 W2086C.W / A+++
• Vulgewicht 8 kg • 1600 Toeren
•  Quattro suspension system: minder trillingen dankzij vier 

schokabsorberende voeten
•  SteelSeal: geen rubberen sluitring waardoor vuil geen kans krijgt 

en uw was aantoonbaar schoner is.
• Resttijdindicatie

Warmtepompdroger T208H.W / A++
• Vulgewicht 8 kg • Anti-kreuk functie • Startuitstel
•  Soft Drum™-trommel van roestvrij staal

Voor

999,-

5 JAAR  
GARANTIE  
VIA ASKO

Warmtepompdroger WT7U4650NL / A++
•  Vulgewicht 8 kg • Zelfreinigende condensor: nooit meer schoonmaken 

en behoudt van energieklasse • Groot en overzichtelijk touch LED-
display •  AutoDry: voorkomt dat wasgoed krimpt tijdens het drogen

•  Anti-kreukfase 120 min • Grote RVS SoftDry trommel met Soft-design 
wasgoedmeenemers • SuperKort 40 programma

 Prijs na 50,- cashback via Siemens

849,-

799,-*
Voor

369,-

Voor

949,-

5 JAAR  
GARANTIE  
VIA ASKO



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

5 JAAR GARANTIE  
VIA SAMSUNG

899,-

849,-*

Voor

599,-



Gourmet/Raclette GR802
•  Geschikt voor 8 personen • Afneembare grillplaat 

voor het grillen van vlees, vis of groente • Grillplaat is 
voorzien van geïntegreerd crêpe bakgedeelte 

• Tegelbare thermostaat • Grilloppervlak 43 x 30 cm

Elektrische tandenborstel 
PRO2500 Roze
•  3D-reinigingstechnologie met 40.000 

pulsaties en 8.800 rotaties per minuut
•  2 Poetsstanden Daily Clean: voor perfecte 

plakverwijdering en Gum Care: reiniging, 
doorbloeding van het tandvlees

•  De tandenborstel licht rood op wanneer u 
te hard drukt tijdens het poetsen

Voor

24,-

Voor

50,-

Stofzuiger BGL35MOV22 / A-Klasse
•  QuattroPower voor een uitstekend schoonmaak-

resultaat bij een laag energieverbruik
•  PowerProtect voor een langdurig 

schoonmaakresultaat, zelfs wanneer  
de stofzak vult

• Groot stofzak van 4 liter
•  HEPA hygiënefilter geschikt  

voor mensen met allergieën

Hetelucht Friteuse Aerofryer XL
• Vermogen 1500 Watt • Digitale bediening
• Inhoud 0,8 kg: goed voor 5 porties friet
• Voor frituren, braden, roosteren en grillen
• Inclusief grillrekje

Keramische kachel SO9280
•  Krachtige verwarming geschikt voor iedere kamer in huis, 

zelfs de badkamer • 2 Regelbare verwarmingsstanden: 
stille 1000 Watt stand of de 2000 Watt turbostand 
voor robuustere en snellere verwarming • Dankzij de 
automatische trilling wordt de warmte door de hele 
kamer verspreid • Wasbaar filter en duurzame keramische 
verwarmingstechnologie zorgen voor langdurige 
topprestaties

Voor

69,-

Voor

69,-

Voor

123,-



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

5 JAAR 
FABRIEKS-

GARANTIE NA 
REGISTRATIE

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.



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.

Voor

599,-

5 JAAR  
GARANTIE 



Voor

449,-*

Espresso volautomaat 
TI303203RW
•   Pompdruksysteem: 15 bar 
•  CoffeeDirect: eenvoudig de 

perfecte koffie 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 
koffiespecialiteiten met maar 
één druk op de knop

*Prijs na 30,- cashback via Siemens

GRATIS SIEMENS  
ONTKALKINGSSET  

TZ30008 BIJ AANKOOP 
TI303203RW   

Stofzuiger BGL8SIL3 / A-Klasse
•  Geavanceerde SilenceSound System™: de stilste stofzuiger 

(59 dBA) • PureAir hygiëne filter voor schone en  
gefilterde uitblaaslucht • Extra lange kabel voor  
15 meter actieradius • QuattroPower: uitstekend 
schoonmaakresultaat bij een laag energieverbruik

*Prijs na 30,- cashback via Bosch

289,-

259,-*

Stofzuigerzakken BBZ41FGALL
• Inhoud: 4 Stofzuigerzakken + 1 filter

Raclette  
Partygrill RG 2681
• Vermogen: 1100 Watt • Hoogwaardig kunststof behuizing
• Bakplaat met anti-aanbaklaag • regelbare thermostaat
• Inclusief 8 raclette pannetjes

OptiGrill GC702D
• 6 Programma’s die de temperatuur automatisch aanpassen
•  De speciale kooksensor stemt de grilltijd af op de dikte van het vlees
• Ook geschikt voor vis, gevogelte, panini’s en tosti’s
•  Aparte Instelling voor diepvriesproducten en handmatige bereiding
• Groot grill oppervlak ideaal voor 2 tot 4 personen
• Inclusief gratis receptenboek

Voor

39,-

Voor

12,-

Voor

129,-



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,-


