
Pak dat voordeel!

Airfryer HD9247/90
•  Met bakplaat voor heerlijke 

zelfgemaakte pizza, quiche 
en gebak

•  Digitaal scherm voor 
gemakkelijk instellen van  
tijd en temperatuur 

•  Gezonder frituren, grillen, 
bakken en braden

Nu voor
179,-

Gratis 
XL-bakplaat 

t.w.v. 49,95

Koffiezetter HD7462/20
•  Met Aroma Twister voor de beste 

smaakervaring •  De kan en de filter-
 houder kunnen eenvoudig in de vaat-
 wasmachine worden schoongemaakt
• Capaciteit van 1,2 liter, goed voor
 2-15 kopjes koffie

4K Ultra HD Android TV 43PUS7303
• 43 Inch / 109 cm • Zuinig (A-Klasse)
• 3-Zijdig Ambilight zorgt voor een intensievere
 kijkervaring • Optimale scherpte, kleur, contrast
 en beweging • Micro Dimming Pro optimaliseert
 het contrast

Nu voor
28,99

Nu voor

649,-



Pak dat voordeel!Pak dat voordeel!

DAB+ radio Relax SO-810
• Ontvang duizenden gratis zenders via internet
• Houten behuizing afgewerkt met hoogglans lak
• Stream muziek via WiFi of Bluetooth vanaf uw smart-
 phone of tablet • Beschikt over meditatie-oefeningen:
 kom volledig tot rust voor u in slaap valt

40 INCH FULL HD TV

55 INCH ULTRA HD TV

4K Ultra HD TV TX-55FXF737
• 55 Inch / 140 cm • Zuinig (A-Klasse) • Smart TV • Draaibare metalen voet • Bluetooth Audio Link
• Haarscherpe beelden en levensechte kleuren dankzij Ultra HD en HDR • Quattro Tuner en 2 Ci+-slots

3
JAAR

garantie via
Loewe

1199,-
999,-

Nu voor
1099,-

Nu voor
349,-

Full HD TV Bild 1.40
• 40 Inch / 102 cm • Zuinig (A-Klasse) • Krachtig 40 Watt backfiring geluidssysteem
• Loewe OS: apps (bijvoorbeeld Netflix of YouTube) en live TV samen in een gebruiksvriendelijk
 overzicht • Verbazingwekkende beelden en natuurlijke kleuren • Aluminium draaibare voet

2.1 Soundbar SK6
• Draadloze subwoofer • Ingebouwde Chromecast: Stream muziek draadloos naar de soundbar
• Dankzij DTS Virtual:X lijkt het alsof het geluid ook van boven komt • Adaptive Sound Control
 herkent wat er wordt afgespeeld en past de geluidsmodus aan voor de ideale geluidsbeleving

Nu voor
399,-



Pak dat voordeel! Pak dat voordeel!

4K OLED TV OLED55C8
• 55 Inch / 140 cm • zuinig (A-Klasse) • 9 Processor: scherper beeld, echtere kleuren en gedetailleerdere beelden
• Haarscherpe beelden, perfecte zwartweergave en levensechte kleuren • Snel navigeren met de Magic Remot
• Ondersteuning Dolby Vision en Dolby Atmos

DESKUNDIG ADVIES
Door onze jarenlange 
ervaring bent u bij ons 
verzekerd van deskundig 
advies, afgestemd op uw 
situatie.

4K UHD TV UE43NU7090
• 43 Inch / 109 cm • Beeldkwaliteit: 1300 PQI
• HDR: meer details in lichte en donkere scènes
• UHD Dimming: voor meer contrast • PurColor:
 natuurlijke kleuren en heldere en realistische details

55 INCH 4K OLED TV

43 INCH 4K UHD TV

Nu voor
499,-

2299,-
1999,-*

iPad 2018
32 GB WiFi
•  iOS 11 • Batterijduur tot 10 uur • A10 Fusion chip voor sneller navigeren
• 8 MP camera met 1080P video •  1,2 MP FaceTime HD camera
• Geschikt voor Apple Pencil • Verkrijgbaar in de kleuren grijs, zilver en goud

All-in-One printer Pixma MG3650
• Maak en print prachtige foto’s zonder witrand • Printen vanaf en scannen naar je
 smartphone of tablet via WiFi • Gemakkelijk verbinding maken met cloudopslag
 via PIXMA Cloud Link • Print meer pagina’s met de optionele XL-inktcartridges

Accessoire- 
tip: 

beschermhoes  
nu 29,99

4K OLED TV OLED55C8
• 55 Inch / 140 cm • zuinig (A-Klasse) • Haarscherpe beelden, perfecte zwartweergave en levensechte kleuren
• 9 Processor: scherper beeld, echtere kleuren en gedetailleerdere beelden • Snel navigeren met de Magic Remote • Ondersteuning Dolby Vision en Dolby Atmos
* Prijs na 300,- cashback via LG.

Nu voor
359,-Nu voor

49,-



Pak dat voordeel!Pak dat voordeel!

Nu voor
73,99

Beeldbabyfoon DVM-65
• Uw ogen en oren in de babykamer • Met camera,
 kleuren beeldscherm, terugspreekfunctie, nachtzicht
 en weergave kamertemperatuur • Uit te breiden met
 meerdere camera’s

Nu voor
54,95

Bluetooth speaker SRS-XB21
• Accuduur tot wel 12 uur • Draadverlichting die in sync is met de beat
 van je favoriete nummers • Stof- en waterbestendig: handig bij het zwembad, aan zee of in de badkamer
• Verkrijgbaar in 5 verschillende kleuren

Dect telefoon A415A Trio
• Telefoonboek voor 100 nummers • Speakerfunctie
• Perfecte geluidskwaliteit • Met antwoordapparaat
• Gesprekstijd 18 uur

Duidelijk 
display

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 speaker

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

109,- 
88,-

Gratis
Sony In-Ear

hoofd- 
telefoon
MDR-EX15 
t.w.v. 14,95

Nu voor
239,-

89,95
79,95

Ook in

zilver
verkrijgbaar



Pak dat voordeel! Pak dat voordeel!

Nu voor
269,-

koel/vriescombinatie CP4313
• Extreem zuinig (A+++)
• Inhoud 308 liter
• DuoCooling gescheiden koelsystemen:
 geschikt voor onverwarmde ruimtes >0°C
• SmartFrost, makkelijk reinigen, 
 sneller ontdooien.
•  Meer flexibiliteit dankzij VarioSpace
• 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

Hoge vrieskast EDHV7051
• Inhoud 157 liter • Zeer zuinig (A+) 
• Verwisselbare draairichting deur • Thermostaatknop
• 5 Vriesvakken, waarvan 3 lades en 2 vakken met een klep

Vrijstaande koeler KK550
• 2 Deurvakken, een flesvak en een eierrekje 
• 3 Glazen draagplateaus • 1 Transparante groentelade
• De onderdelen zijn eenvoudig te verwijderen, zodat deze goed schoon zijn te maken

Koel-vriescombinatie RB37J501MSL
• 255 Liter koelen en 98 liter vriezen • Extreem zuinig (A+++)
• Digital Inverter Compressor met 10 jaar garantie 
• Fresh Zone: vers blijft langer vers • No Frost: nooit meer ontdooien
• All-around Cooling systeem: houdt op ieder schap de temperatuur constant

Nu voor
599,-

Nu voor 
749,-

5
JAARgarantie viaInventum

Nu voor
199,-

INOX
(RVS Look)



Pak dat voordeel!Pak dat voordeel!

Inbouwvaatwasser WCIO 3T333 DEF
• Zeer zuinig (A++)• 14 Standaard couverts • Geluidsniveau: 43 dBA • Startuitstel
• Wash & Dry programma van 1 uur • Derde rek voor extra laadcapaciteit
• 6th SENSE PowerClean: uitstekend resultaat zonder handmatig voorspoelen
• Inbouwafmetingen: 820(h) x 595(b) x 570(d) mm

Vaatwasser DFN26220X-2
• Zuinig (A+) • 12 Standaard couverts • Geluidsniveau: 46 dBA
• WaterSafe+ waterbeveiliging • Auto programma: de bevuilingsgraad van de
 vaat wordt gedetecteerd waarna automatisch de wascyclus wordt bepaald
• Quick & Clean-programma voor uitzonderlijk wasresultaat

Inbouwoven MAC524 RVS
• Inhoud 51 Liter • 1000 Watt vermogen • 1 Magnetronfunctie • 9 Ovenfuncties
• 3 Bakniveau’s (bakken, braden en grillen) •  Inbouwafm.: 450(h) x 560(b) x 550(d) mm

DESKUNDIG ADVIES
Door onze jarenlange  

ervaring bent u bij ons 
verzekerd van deskundig 

advies, afgestemd  
op uw situatie.

649,-
599,-

Vrijstaande inductiekookplaat VKI6010ZIL
• Tiptoetsbediening • 4 Kookzones (elk met instelbare timer)
• 1-Fase kookplaat: stekker in het  stopcontact en koken maar
• Eenvoudige tiptoetsbediening • Boostfunctie voor extra vermogen Nu voor

319,-

5 jaar  
garantie via 

Inventum

1199,- 
949,-

5 jaar  
garantie via 

Pelgrim

Nu voor
329,-



Pak dat voordeel! Pak dat voordeel!

WAHL
15-delige tondeuse 
Home Pro 100 Combo
•  Met 8 opzetkammen en mini-trimmer
•  Altijd scherp dankzij zelfslijpende messen

Koffiezetapparaat KF7900
•  24 Uur auto start: wordt elke ochtend 

wakker met de geur van versgezette koffie
•  Stel zelf de koffiesterkte in met Aroma™ 

Strenght • vervangbaar waterfilter voor 
jaren lang verse koffie • De kan is tevens 
een thermoskan

Luchtzuiveraar AC3256/10
•  Voor ruimtes tot 95 m2 • NanoProtect HEPA- en AC-filter 

ontworpen voor een superieure zuiveringsefficiëntie 
•  Allergeenmodus: effectief in het verwijderen van 

veelvoorkomende allergenen • Extra stil in de slaapstand  
met slechts 33 dBA

Nu voor
105,-

Nu voor
25,-

Nu voor
449,-

60 
dagen op 

proef

Nu voor
49,-

Window Vac 
WV2 Premium
•  Vervelende strepen behoren 

tot het verleden
•  Reinigt ramen 3x sneller dan 

met de traditionele methodes

649,-
599,-

Elektrische tandenborstel
Precision Clean D12513
•  Voor een schoon gevoel  

en gezond tandvlees
•   Verwijdert tot 2x zo veel plak
 dan een gewone tandenborstel
• Oplaadbaar

Nu voor
19,-



Uitgave week 38, 2018. Prijzen zijn geldig van 17 t/m 30 september 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 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.

Espressomachine EP5314/10
•  Maak uw persoonlijke gebruikersprofiel 
•  Geniet van heerlijke koffie van verse bonen met één druk op de knop 
• Koffie op de perfecte temperatuur met de snel opwarmende boiler 
• Heerlijk melkschuim dankzij de klassieke melkopschuimer

Stofzuiger ST306RZA
• Zeer zuinig (A+) • Actieradius: 10 mtr. • Geschikt voor mensen met een allergie • Filtert 99,95%
 van de stofdeeltjes en allergenen uit de lucht • Geschikt voor gebruik op harde vloeren en tapijt

Shaver S7730/26
• SmartClean reinigt, smeert en laadt  uw scheerapparaat
 op met één druk op de knop voor optimale prestaties
• Scheert perfect glad, zelfs bij een stoppelbaard van 3 dagen
• Opzetbare trimmer voor het trimmen van snor en bakkebaarden
• Flexibele scheerhoofden met 5 draai ichtingen

Stofzuiger FC8721/09
•  AirflowMax: maximaliseert de luchtstroom, waardoor de stofzak
 zich gelijkmatig ontvouwt voor de beste prestaties, zelfs als de
 zak voller wordt • Stofzak van 5 liter • Actieradius: 11 mtr.

Nu voor
199,-

Neustrimmer 
NT3160/10
•  Afspoelbaar • Neus-,
 oor- en wenkbrauwhaar
 snel en veilig trimmen

Nu voor
15,-

Nu voor
149,-

Nu voor
499,-

Nu voor
59,99

SZ300   
stofzuiger-

zakken
9,99

Pak dat voordeel!


