Veel

voordeel!

Nu voor

499,-

4K UHD TV UE43NU7090

• 43 Inch / 109 cm • Beeldkwaliteit: 1300 PQI • UHD Dimming:
voor meer contrast • HDR: meer details in lichte en donkere scènes
• PurColor: heldere natuurlijke kleuren en zéér realistische details

Airfryer HD9247/90

Nu voor

179,Nu voor

39,95*
Elektrische onderdeken HN135
• Geen koude nachten meer
• Wasmachine wasbaar
• Afneembare kabel
• Afmetingen: 80(b) x 150(h) cm

* Dagje sauna cadeau en 2e hotelovernachting
gratis na registratie op inventum.eu

Gratis

XL-bakplaat

• Met bakplaat voor heerlijke
zelfgemaakte pizza, quiche
en gebak
• Digitaal scherm voor
gemakkelijk instellen
van tijd en temperatuur
•G
 ezonder frituren, grillen,
bakken en braden

Ook in

zilver
verkrijgbaar
Nu voor

Micro HiFi-systeem X-HM32V

• 2x 30 Watt vermogen • Voor het afspelen via USB, DVD en CD • FM Tuner • Bluetooth voor draadloos muziek streamen
• HDMI-aansluiting • 2-Weg bass reflex luidsprekers • Inclusief iPod/iPhone/iPad dock • Exclusief afgebeelde iPhone

229,Ingebouwde
Bluetooth
functionaliteit

Nu voor

Nu voor

219,-

499,4K UHD TV 43UK6750

• 43 Inch / 109 cm • Zuinig (A+) • WebOS 3.5 Smart TV • Beelden zo scherp dat u het gevoel heeft dat u erbij
bent • 4K Active HDR voor een levensechter beeld • DTS Virtual: X geeft een extra dimensie aan het geluid

Nu voor

4K Ultra HD TV TX-49FXF737

999,-

• 49 Inch / 124 cm • Zuinig (A-Klasse) • Draaibare metalen voet • Bluetooth Audio Link
• Haarscherpe beelden en levensechte kleuren, dankzij Ultra HD en HDR • Quattro Tuner en 2 Ci+-slots

Veel

HEOS 1 draagbare speaker HS2
• De compacte behuizing is vochtbestendig
• USB-poort voor directe verbinding

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

voordeel! Veel

4K Ultra HD TV KD-49XF8096

• 49 Inch / 124 cm Chromecast ingebouwd
• 4K X-Reality™ PRO • Motionflow™ XR 400 Hz
• Live Colour™-technologie en TRILUMINOS s-display
• S-Force Front Surround en ClearAudio+

Nu voor

899,Full HD TV Bild 1.40

• 40 Inch / 102 cm • Zuinig (A-Klasse) • Loewe OS:
apps (bijvoorbeeld Netflix of YouTube) en live TV
samen in een gebruiksvriendelijk overzicht
• Krachtig 40 Watt backfiring geluidssysteem
Verbazingwekkende beelden en natuurlijke kleuren
• Aluminium draaibare voet

1199,-

3

999,-

JAAR

garantie via
Loewe

Nu voor

79,-

Nu voor

199,Smart Home Alarmsysteem

• Binnen 20 minuten geïnstalleerd, abonnement niet nodig
• De perfecte veiligheidsoplossing bestaande uit: een basisstation,
Smart HD camera, bewegingsmelder en Universele deur/raamsensor
• Werkt met Philips Hue, Amazon Alexa en Google Home

voordeel! Veel

Decttelefoon A670A Trio

• Geïntegreerd antwoordapparaat • Kleurendisplay en verlicht toetsenbord
• Nummerherkenning • Handsfree-functie • Telefoonboek voor 200 contacten

voordeel!

Nu voor

Blu-ray speler BP350

• Stream uw muziek via WiFi naar LG Music Flow Multiroom speaker • Naast Blu-ray speler ook een netwerkspeler en Multiroom muziekzender • Met internet en apps: maakt van uw wat oudere TV eenvoudig een Smart TV

iPad
Beschermhoes

29,95

79,95

Nu voor

69,-

DAB/DAB+ draagbare radio RF-D10EGK

• RDS/FM en DAB/DAB+ • Eenvoudige bediening • Wekkerfunctie
• Werkt op netstroom en batterijen • Grote luidsprekers voor een helder geluid

Verkrijgbaar
in de kleuren
grijs, zilver
en goud

Nu voor

iPad 2018 32 GB WiFi

• 8 MP camera met 1080P video
• Batterijduur tot 10 uur
• 1,2 MP FaceTime HD camera
• Geschikt voor Apple Pencil
• iOS 11 • A10 Fusion chip voor navigeren

Veel

359,-

Nu voor
Wekkerradio ICF-C1Bi

• Met FM/AM-radiotuner
• Geleidelijk alarm en verlengbare sluimerstand
• Zomeralarm / radioalarm / regulier alarm

29,-

voordeel! Veel

10 jaar
motorgarantie

Nu voor

Nu voor

479,-

499,-

Condensdroger T6DB82GP

Wasmachine WAT28320NL

• Inhoud 8 kg • ProSense™: geavanceerde vochtigheids- en
temperatuursensoren, gestuurd door intelligente software die de
droogtijd en het energieverbruik aanpast • Pro Tex-trommel kan in
beide richtingen draaien, wat voorkomt dat kleding in de knoop raakt

• Extreem zuinig (A+++ -30%) • EcoSilence Drive™: extreem stil, duurzaam en zuinig wassen dankzij
de koolborstelloze motor • Extra teder en efficiënt wassen dankzij de unieke trommelstructuur
• Anti-allergie wasprogramma mest ECARF anti-allergeen keurmerk • VarioPerfect™ verkort
de wastijd met 65% of wast 50% zuiniger dankzij slimme programma-opties

5 jaar

garantie via
Asko

Nu voor

Nu voor

529,Warmtepompdroger HDLX 80312

• Inhoud 8 kg • 1600 Toeren • Extreem zuinig (A +++-40%)
• Speciaal op het soort wasgoed afgestemde trommelbewegingen • 6th SENSE: de zachtste droogresultaten
en besparing op tijd en energie • Zeer stil in gebruik,
slechts 69 dB (stilste op de markt verkrijgbaar)

999,Wasmachine Classic W2086C.W

• Inhoud 8 kg • 1600 Toeren • Extreem zuinig (A +++) • Pro Wash™systeem: perfect was- en spoelresultaat • Active Drum™: vuil
aanpakken en het materiaal beschermen • Nauwelijks trillingen
met de unieke en stabiele Quattro Construction™ • Hygiënische
en onderhoudsvrije Steel Seal™-deur

voordeel! Veel

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

voordeel!

Met

5 jaar

Crispfunctie

garantie via
Pelgrim

Nu voor

1199,-

949,Inbouwoven MAC524 RVS

• Inhoud 51 liter • 1000 Watt vermogen • 9 Ovenfuncties
• 1 Magnetronfunctie • 3 Bakniveau’s (bakken, braden en grillen)
• Inbouwafmetingen: 450(h) x 560(b) x 550(d) mm

599,Inbouwmagnetron AMW 9605/IX RVS

• Inhoud 40 liter • ForcedAir: hete lucht wordt gelijkmatig rondom het
voedsel verdeeld waardoor de gerechten heerlijk mals en sappig worden bereid
• JetDefrost: om bevroren voedsel snel en gelijkmatig te ontdooien
• Inbouwafmetingen: 455(h) x 595(b) x 550(d) mm

INSTALLATIESERVICE
Door onze jarenlange ervaring zijn wij
in staat uw apparaten probleemloos bij u thuis
te installeren. Zo kunt u direct genieten

Nu voor

Nu voor

599,Inbouwvaatwasser FSS5360XZ

• Extreem zuinig (A +++) • E xtra stil: 42 dB • 13 Couverts
• Speciaal ontworpen bescherming voor uw glaswerk
• Beam-on-floor: projecteert rood licht op de vloer tijdens
de wascyclus en groen licht wanneer de wascyclus klaar is
• Inbouwafmetingen: 878(h) x 596(b) x 500(d) mm

Veel

629,Inbouwvaatwasser SN636X10IE

• Zeer zuinig (A ++) • VarioSpeed Plus: tot 3x sneller reinigen en drogen
• VarioSpeedPlus: verkort de tijd tot maar liefst 66% • InfoLight:
projecteert middels een blauw licht op de keukenvloer het programmaverloop • VarioFlex-korven geven extra flexibiliteit bij het inruimen
• Inbouwafmetingen: 815(h) x 598(b) x 550(d) mm

voordeel! Veel

Koel/vriescombinatie
BSNF 8102 OX RVS
++

Nu voor

Barmodel
vrieskast EDBV4050

149,-

• Inhoud 30 liter
• Omkeerbare deurdraairichting • Nauwelijks
hoorbaar dankzij geluidsniveau van slechts 40 dB

• Zeer zuinig (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

Supreme NoFrost

Nu voor

499,5 jaar

garantie via
Inventum

Nu voor

Vrijstaande koeler KK550

199,-

• 3 Glazen draagplateaus • 1 Transparante groentelade
• 2 Deurvakken, een flesvak en een eierrekje • De onderdelen zijn
eenvoudig te verwijderen, zodat deze goed schoon zijn te maken

koel/vriescombinatie CP4313-20
+++

• Extreem zuinig (A ) • Inhoud 308 liter
• DuoCooling gescheiden koelsystemen:
geschikt voor onverwarmde ruimtes >0°C
• SmartFrost, makkelijk reinigen, sneller ontdooien
• SuperFrost, temperatuurdaling naar -32°C
zodat producten snel en met behoud van
vitaminen worden ingevroren.
• Afmetingen: 1861(h) x 600(b) x 655(d) mm

Gescheiden koelsystemen

5 jaar

garantie via
Inventum

Nu voor

Vrijstaande vriezer VR550

210,-

Nu voor

599,-

• Zuinige vriezer met energieklasse A++
• Inhoud van 86 liter en een invriesvermogen van 4 kg/24u

voordeel! Veel

voordeel!

Veel

voordeel!

Nu voor

Nu voor

27,95

Nu voor

52,95

Elektrische kussen HNK18

Elektrische onderdeken HN1300V

• 3 Warmtestanden • Automatische uitschakeling
• Turbo opwarming • Afmeting: 40 x 30 cm

• 4 Warmtestanden • 1-persoonsdeken met bovenkant
van fleece • Apart instelbare voetenwarmte
• Afmeting: 150 x 80 cm

59,Elektrische bovendeken HB75

• 6 Warmtestanden • Extra grote bovendeken
• Wasmachine wasbaar • Afmeting: 150 x 80 cm

incl. gratis
receptenboek
(via Inventum.nl)

Nu voor:

79,95

Nu voor:

77,-

Elektrische onderdeken HN236i
Hetelucht friteuse GF552HL

• Zowel pan als de frituurmand kan in de vaatwasser gereinigd worden
• Geen frituurvet, maar toch heerlijke frites en snacks met
een knapperig korstje • XXL frituurmand van 5,5 liter
voor 1,6 kg friet

• 3 Warmtestanden • Extra warme voetenzone
• 2-persoonsdeken met anti-bacteriële coating
• Afmeting: 150 x 150 cm

Nu voor

54,

95
Kruimeldief DVA320J-QW

• 21.6 Wh accu voor krachtig en effectief schoonmaken
zowel vloeistof als droog stof en vuil • Wet & Dry
Uitgave week 48, 2018. Prijzen zijn geldig van 26 november t/m 9 december 2018. Prijs- en modelwijzigingen en kleurafwijkingen voorbehouden.
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 consumentenelektronicabranche.
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.

