
Voordeel scoren!

Wasmachine 
L7FB60Y / A+++
• Vulgewicht 8 kg / 1600 toeren
• Woolmark Blue gecertificeerd
•  Zuinige en duurzame ÖKOInverter  

motor • ProSteam: sluit de was- 
cyclus af met stoom • ProSense:  
meet de grootte van de lading  
en past automatisch wastijd,  
energie- en waterverbruik aan

*Prijs na 60,- cashback via AEG

Stofzuiger  
VX6-2-RR / A-klasse
•  Vermogensregelaar • Wasbare  

Hygiëne Filter™12 • DustPro  
zuigmond • Voor een perfect   
schoonmaak resultaat

• Actieradius van 9 meter

Voor

109,-
779,-

599,-*

Philips Ultraslanke  
LED-TV 39PHS4112 /A+
•  39 Inch / 98 cm • Digital 

Crystal Clear • USB voor 
weergave van multimedia

•  Twee HDMI-ingangen en 
EasyLink voor geïntegreerde 
connectiviteit

• DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

299,-

279,-



4k Ultra HD TV 49PUS6482 / A-Klasse
• 49 Inch / 125 cm • HDR Premium • Powered by Android TV
• Driezijdig Ambilight: voor een ongekende kijkervaring
• Geïntegreerde Soundbar • Pixel Plus Ultra HD engine

Smart UHD TV 
UE49MU6470 / A-Klasse
•  49 Inch / 124 cm • 1500 PQI 
•  4x scherper dan een Full HD TV 
•  Zelfs de kleinste details ongekend scherp 

weergegeven • UHD Dimming voor een zeer 
hoog contrast • Active Crystal Color voor 
een nog groter kleurbereik

999,-

789,-

Voor

849,-

Soundbar Magnifi Max SR
• Geïntegreerde Chromecast- en Bluetooth voor streamen van muziek
•  MAX-soundbar, draadloze subwoofer en 2 draadloze surround luidsprekers  

(max. totaal vermogen van 400 Watt).
•  Meeslepend multidimensionaal geluid via 5.1 Dolby Digital, DTS en de exclusieve SDA 

surround technologie voor een kamervullende luisterervaring

Voor

799,-
Audiosysteem AZ215B/12
•  Dynamic Bass Boost voor een diep en indrukwekkend laag geluid
•  Speelt CD’s, CD-R’s en CD-RW’s  • Audio-ingang

Voor

49,-



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 OLED TV Bild 4.55
• 55 Inch / 140 cm 
• Stereo Soundbar (80 Watt vermogen) 
• Perfecte zwartweergave
•  WiFi • Bluetooth • Stijlvol design in 

Piano Black • Draaibare aluminium voet

Smart UHD TV
UE55MU6120 / A-Klasse
• 55 Inch / 140 cm • 1300 PQI 
• 4x scherper dan Full HD
•  PurColor: natuurlijke kleuren 

in exacte details
•  Perfect contrast, dankzij UHD 

Diming

All-in-One inkjetprinter MFC-J480DW
•  Direct printen en scannen via eigen WiFi netwerk 
• Dubbelzijdig printen • Afzonderlijke inktcartridges
• Scan naar uw e-mail-, beeld-, of OCR-bestand

Voor

99,-

Voor

2999,-

Voor

799,-



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

2.1 Soundbar HW-M360 
• 200 Watt vermogen
•  Draadloze verbinding met TV via Bluetooth
•  Met de Wireless Surround Kit* breidt u de 

soundbar gemakkelijk uit naar een volwassen 
4.1-surroundsysteem

Draagbare DAB+ radio XDR-S41
• 5 Voorkeurzenders • Voorzien van een sleeptimer
• Werkt op netstroom of batterijen (4x AA batterijen)

Voor

75,-

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

24,95

GRATIS 
ROOKMELDER 

SA-19/1

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

199,-

179,-

Draadloze muis M185 Grijs
•  Plug & Play • Werkt met Windows,  

Mac en Chrome OS computers
•  Batterijlevensduur tot 12 maanden  

zo hoeft u niet steeds de batterijen  
te vervangen • Nano ontvanger: zo klein 
plaats hem in de  
USB-poort en daarna  
kunt u hem vergeten

Voor

19,95
* De Samsung Wireless Rear Speaker 

Kit is als accessoire afzonderlijk 
verkrijgbaar (model: SWA-9000S  
of SWA-8500S).

149,-

129,-



699,-

569 ,-

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

5 JAAR  
GARANTIE  
VIA ASKO

Warmtepompdroger  WTH83201NL
•  A++ • Vulgewicht 7 kg • AutoDry: droogt nooit langer dan noodzakelijk 

voor een optimale bescherming van uw kleding • Met slechts 65 dB stil 
en comfortabel drogen

afbeelding volgt

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

429,-

369,-

Voor

999,-
749,-

588,-
Wasmachine WU14Q470NL
• Vulgewicht 8 kg • 1400 Toeren • Energieklasse A+++
• iQdrive motor: extra stil, duurzaam, zuinig en met 10 jaar garantie
•  VarioSpeed: tot 65% sneller wassen • Speciaal 

trommelreinigingsprogramma• EasyClean wasmiddellade



Inbouw bakoven HBA513BS0
• Inhoud van 71 liter
•  Milde hetelucht, 3D hetelucht Plus,  

Boven- en onderwarmte, Infra-circulatiegrill  
en Grootvlakgrill

•  Perfecte bak- en braadresultaten met  
gelijkmatige warmteverdeling op 3 niveaus

•  Inbouwmaten: 585-595(h) x 560-568(b)  
x 550(d) mm

599,-

449,-

999,-

639,-
Inbouwoven KMS361000M

• Oven met de grootste binnenruimte  
(43 liter) én bakplaat in zijn klasse 

• Geïntegreerde magnetronfunctie (1000 Watt) 
• Vlekvrij roestvrij staal • 9 Verwarmingsfuncties

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

Inbouwvaatwasser FSS52615Z / A++
• Inverter motor met 10 jaar garantie
•  TimeSaver-functie: verkort cyclusduur met 50%
•  Tijd, temperatuur en waterverbruik wordt aangepast o.b.v. vuilheid van de lading
•  BeamOnFloor: rode lichtstraal betekent programma loopt, groen betekent klaar
•  Inbouwmaten: 818-820(h) x 600(b) x 550(d) mm

549,-

469,-
399,-

387,-
Inbouw vaatwasser DIFP 28T9 A EU 
•  A++ • 14 couverts • Volledig geïntegreerd • Start uitstel • 

Verstelbare en uitneembare bestekbak 
•  Water-stop beveiliging • 8 programma’s • Met maximaal 42 

dBA is dit een stille vaatwasser

DESKUNDIG  
ADVIES

Door onze jarenlange 
ervaring bent u bij ons 

verzekerd van deskundig 
advies, afgestemd   

op uw situatie.

DESKUNDIG 
ADVIES

Door onze jarenlange  
ervaring bent u bij  
ons verzekerd van  
deskundig advies,  

afgestemd  
op uw situatie.



Koel/vriescombinatie KGN33NL30 / A++
• Totale netto inhoud: 279 liter •  No-Frost systeem: nooit meer ontdooien
•  Transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente 

en fruit • EasyAccess-vriezerbox: snelle en directe toegang tot diepvrieswaren, 
zonder dat de lade eruit moet worden gehaald

•  Plaatsing strak tegen zijwanden mogelijk
•  Afmetingen: 1760(h) x 600(b) x 660(d) mm

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,-

Inductiekoopplaat VKI6010ZIL
• Vrijstaand
• 4 kookzones (elk met instelbare timer), 9 standen per zone
• 1-Fase kookplaat: stekker in het stopcontact en koken maar
• Eenvoudige tiptoetsbediening
• Boostfunctie voor extra vermogen

Voor

349,-

549,-

439,-

Voor

499,-

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

5 JAAR  
GARANTIE  

VIA INVENTUM

5 JAAR  
GARANTIE  

VIA INVENTUM



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. 

Voordeel scoren!

Uitgave week 07, 2017. Prijzen zijn geldig van 12 t/m 25 februari 2018. Prijs- en modelwijzigingen en kleurafwijkingen voorbehouden.

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.

Voor

189,-

OptiGrill GC702D
•  De speciale kooksensor stemt de grilltijd af op de dikte van het vlees
• Ook geschikt voor gevogelte, panini’s en tosti’s
• Groot grill oppervlak ideaal voor 2 tot 4 personen
• Inclusief gratis receptenboek
• Dankzij nieuwe techniek kan iedereen het perfecte stukje vlees of vis bereiden

Elektrische tandenborstel 
Precision Clean D12513
•  Verwijdert tot 2x zo veel plak als  

een gewone tandenborstel • Voor  
een schoon gevoel en gezond tandvlees 

• Oplaadbaar 

Voor

139,-
december 2017

Voor

189,-

Steelstofzuiger  
CX7-2-35TM

• Hoogwaardige lithium 
TurboPower-batterij

• Snoerloos, draagbaar en 
handig voor snelle reiniging 

• Batterij-indicatie 
• Snel op te laden  
en een maximale  

werktijd van 35 minuten 

Voor

19,-

Voor

19,99

Koffiemolen RSV
Deluxe 242196
•  Twee sterke RVS-

messen voor perfect 
bonen malen


