
Voordeel scoren!
Wasmachine 
L7FB60Y / A+++
• Vulgewicht 8 kg / 1600 toeren
• Woolmark Blue gecertificeerd
• Zuinige en duurzame ÖKOInverter motor
• ProSteam: sluit de wascyclus af met stoom
•  ProSense: meet de grootte van de lading  

en past automatisch wastijd, energie-  
en waterverbruik aan

*Prijs na 60,- cashback via AEG

779,-

599,-*

Stofzuiger  
VX6-2-RR / A-klasse
• Vermogensregelaar
• Wasbare Hygiëne Filter™12
• DustPro zuigmond
•  Voor een perfect  

schoonmaak resultaat
• Actieradius van 9 meter

Voor

109,-

Snoerloze stofzuiger V8 Absolute
• Zuigt gelijktijdig grover vuil en fijn stof van harde vloeren op
•  Reinigt tot diep in het tapijt en zuigt haren van huisdieren op
• De sterkste motor van het Dyson Segment 

Voor

499,-



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

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

voor een perfect resultaat 
•  Wast en centrifugeert fluisterstil

Wasmachine WTV8734XS0 / A+++
•  Vulgewicht 8 kg • 1400 Toeren • StainExpert™: 

verschillende wastemperaturen en inweekfasen 
om de optimale omstandigheden te leveren voor het verwijderen van 24 verschillende 
soorten vlekken • Zelfs de meest delicate wollen kledingstukken zorgeloos wassen 

• ProSmart Inverter motor met 10 jaar motorgarantie

Voor

499,-

5 JAAR  
GARANTIE  
VIA ASKO

5 JAAR  
GARANTIE  
VIA BEKO

5 JAAR  
GARANTIE  

VIA SAMSUNG

I-DOS: DOSEERT 
AUTOMATISCH 

DE JUISTE 
HOEVEELHEID 

WASMIDDEL

699,-

649,-

799,-

644,-

DESKUNDIG  
ADVIES

Door onze jarenlange 
ervaring bent u bij ons 

verzekerd van deskundig 
advies, afgestemd   

op uw situatie.

BESTE KEUS 
GARANTIE

In onze winkel staat 
een selectie van  
alleen de beste  

producten. Zo maakt  
u bij ons altijd de  

juiste keuze.

Voor

949,-
Warmtepompdroger 
T208H.W / A++
• Vulgewicht 8 kg • Anti-kreuk functie 
• Startuitstel
•  Soft Drum™-trommel van roestvrij staal



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



Shaver S5550/06
•  Voor een perfect glad 

scheerresultaat • Turbo+ 
-modus voor zware baardgroei

• Flex-scheerhoofden 
• SmartClick-baardstyler

WAHL
15-delige tondeuse  
Home Pro 100 Combo
•  Altijd scherp dankzij  

zelfslijpende messen
•  Met 8 opzetkammen  

en mini-trimmer

Voor

24,-
Voor

82,-

Stofzuiger FC8721/09
•  Bereik van 11 meter • Energiezuinige motor voor krachtige 

resultaten • 3-in-1 TriActiveMax-mondstuk maximaliseert 
de stofopname • AirflowMax: maximaliseert de 
luchtstroom, waardoor de stofzak gelijkmatig ontvouwt 
voor de beste prestaties, zelfs als de zak voller wordt

Voor

129,-

Senseo HD6553/70
•  Zet 1 of 2 kopjes tegelijk • Koffieboosttechnologie zorgt voor 

een vollere, rijkere smaak • Crema Plus: SENSEO® koffie met het 
beste en fluweelzachtste crèmelaagje

Voor

49,-
Elektrische deken HN1300V
• 1-persoonsdeken met 4 warmtestanden
•  Apart instelbare voetenwarmte • Automatische uitschakeling 

na 12 uur

Voor

49,-

 INCL. DIVERSE 
ACCESSOIRES



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



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.



Koffiezetter
KF7120 PurAroma 7 
• 24-uurs timer 
• Selectie koffiesterkte
•  Afstemming doorlooptijd  

en temperatuur

Espresso volautomaat TE653311RW
•  Perfecte koffie met maar één druk op het kleuren Touch diplay  

met pictogrammen • programmeerbare variaties

Koffiepadmachine
Senseo HD7829/60
•  Maximaliseert de koffiesmaak  

dankzij de nieuwe SENSEO 
koffieboost technologie voor 
rijkere, vollere smaak met heerlijke 
crèmelaag • 1 of 2 kopjes tegelijk in 
minder dan één minuut

Stoomgenerator GV7556
• Dankzij Integra-systeem blijft het snoer uit de weg • 2400 Watt vermogen 
• Continue stoomverspreiding • Super glad strijkresultaat voor alle textielsoorten

Voor

155,-

Voor

99,-

Stoomstrijkijzer 
GC5033/80
•  Ultieme strijkprestaties 

dankzij SteamGlide 
Advanced-zoolplaat 
en gegarandeerd geen 
brandvlekkens

Voor

64,-

Voor

849,-

119,-

109,-



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


