
Voordeel scoren!
Wasmachine 
FWG81484WE NL
• Energieklasse A+++-10%
• Vulgewicht 8kg
• 1400 Toeren
• Sensorgestuurd
• Lage temperaturen, perfecte bescherming
•  Bespaar tot wel 50% op water, energie en  

tijd dankzij 6th SENSE

Stofzuiger BGL8AAAA
•  Uitstekend schoonmaakresultaat  

bij een laag energieverbruik
•  Actieradius van 15m minimaliseert  

het wisselen van stopcontact
•  PureAir hygiënisch filter voor  

schonere uitblaaslucht

Espresso volautomaat 
TE653311RW
•  Perfecte koffiespecialiteiten  

met maar één druk op het kleuren  
Touch diplay met pictogrammen

Voor

799,-

449,-

399,-

Voor

209,-



Wasdroogcombi DV80K6010CW
• Dae vollabo. Sedit litatur seria pra denite
• Rt, occaepe licidist volor acia de ent
• As magname nonsed utes doloreperrum qu

5 JAAR  
GARANTIE  
VIA ASKO

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

Voor

599,-

Warmtepompdroger T7DBN611 / A++
• Vulgewicht 7kg
•  Met sensoren die droogtijd en energieverbruik aanpassen aan de 

grootte van de lading 
•  Onttrekt vocht bij een 50% lagere temperatuur dan traditionele 

drogers, zonder dat de droogtijd langer wordt

729,-

599,-

Wasmachine WU14Q470NL / A+++
• Beste prestaties tot wel 8 kg
• Extra stil, duurzaam en zuinig, dankzij iQdrive motor 
• 10 jaar garantie

Voor

599,-



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

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 L7FB60Y
• Tem am faceat voluptaquo magniet, tecepro reperio
• Ostiandi asimolu ptatem fugiae cus
• Hendia volut aut pe lantis samus se doluptatem vol
• estrum ut quamus excea se odis remporestem volu

*Na 60,- cashback via AEG

Voor

999,-

Warmtepompdroger DH 7533 RXW / A+++
• Vulgewicht 8 kg • Sensorgestuurd
•  Energiezuinige ProSmart™ Inverter-motor met 10 jaar  

garantie • Op energiezuinige en lage temperatuur behoedzaam en 
voorzichtig uw kleding drogen

Voor

369,-

Voor

599,-*

499,-

449,-



Stofzuiger VX6-2-CR-A 
•  Energieklasse A • DustPro™ Silent zuigmond voor het  

perfecte schoonmaak resultaat • Wasbare Allergy Plus™ 
filter • Actieradius van 9 meter

Airfryer HD9247/90
• Gezonder frituren, grillen, bakken en braden
• Capaciteit van 1,2 kg (voor 5 porties)
• Met grillpan voor het grillen van vis, vlees en groenten

*Na 20,- cashback via Philips

Voor

155,-*

Voor

109,-

Voor

299,-
Voor

99,-
Koffiezetter
KF7120 PurAroma 7 
• 24-uurs timer
• Premium RVS design
• Selectie koffiesterkte

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

als  een gewone tandenborstel
•  Voor een schoon gevoel en 

gezond tandvlees 
• Oplaadbaar 

Voor

19,-

Espressomachine  
ECAM 22.110SB 
•  Geschikt voor espressobonen en 

espressokoffie • Maakt elke soort koffie 
dankzij het eenvoudige bedieningspaneel 

•  Bepaal zelf de sterke van de koffie en kies 
voor espresso of lungo



Koel/vriescombinatie EDHC8055
• Energieklasse A+
• Totale inhoud: 262 liter, waarvan 66 liter vriesgedeelte
• Handige waterdispenser voor een lekker glaasje koud water
• Afmetingen: 1800(h) x 550(b) x 550(d) mm

Tafelmodel koelkast 
(60cm) TP1720 / A+++
•  Inhoud 145 liter • Luxe 

GlassLine draagplateaus 
•  Links- of rechtsdraaiende deur • 

Zuinigste tafelmodel koelkast

Vrijstaande vaatwasser 
VVW6023AW
• Energieklasse A++
• Aantal couverts: 12
• Programma’s: 6
• Startuitstel van 3, 6 of 9 uur
• In hoogte verstelbare bovenkorf

Voor

399,-

Voor

339,-

Samsung Koel/vriescombinatie 
RB37J5005WW
•  Energieklasse A++ • Totale inhoud: 387 

liter • No Frost: nooit meer ontdooien
•  4 Verstelbare deurvakken voor een 

flexibele indeling • Fresh Zone lade zorgt 
voor een ideale omgeving voor  
het bewaren van vlees en vis

Voor

549,-

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

Voor

349,-

5 JAAR  
GARANTIE VIA 

INVENTUM

HANDIGE  
WATERDISPENSER



Inbouw Combimag netron  
MAC524RVS / A+
•  XL Inhoud 51 liter • Grill, magnetron, hetelucht, 

boven- en onderwarmte • Vlekvrij RVS: voorkomt 
vingerafdrukken • Ontdooien, borden verwarmen 
en opwarmfunctie • Inbouwafmetingen: 450(h) x 
560(b) x 550(d) mm

* Na 50,- inruilkorting

Vrijstaand fornuis PFI8265RVS
•  Energieklasse A • Inductiekookplaat met  

4 kookzones met elk 6 standen • Boostfunctie op 
alle kookzones • Multifunctionele oven met 11 
functies en een inhoud van 67 liter • Voorzien van 
uitneembare zijrekjes en telescoopgeleiding op 
één niveau

Voor

899,-*

Voor

899,-

Inbouwvaatwasser FSS52615Z / A++
•  13 Couverts • Inverter motor met 10 jaar garantie 
•  TimerSaver • Temperatuur, tijd- en waterverbruik wordt aangepast o.b.v. vuilheid 

van de lading • BeamOnFloor: rode lichtstraal betekent programma loopt, groen 
betekent klaar • Inbouwafm.: 818-820(h) x 600(b) x 550(d) mm

Inductiekoopplaat  
HK634200XB
•  4 Inductiezones met  

powerbooster-functie
• TouchControl bediening
• Panherkenning
•  Stop&Go warmhoudfunctie bij 

onverwachte korte onderbrekingen.
•  Inbouwafm.: 55(h) x 560(b) x 490(d) mm

549,-

499,-

499,-

333,-

INDUCTIE-
KOOKPLAAT

5 JAAR  
GARANTIE VIA 

PELGRIM

5 JAAR  
GARANTIE VIA 

PELGRIM



Koude zone friteuse GF431S
• Inhoud: 3 liter • RVS behuizing
• Vaatwasbestendige onderdelen
• Uitneembare binnenpan
• Extra diepe XL frituurmand

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

WAHL
15-delige tondeuse 
Home Pro 100 
Combo
•  Met 8 opzetkammen en 

mini-trimmer
•  Altijd scherp dankzij 

zelfslijpende messen

Shaver S5550/06
•  Voor een perfect glad 

scheerresultaat
•  Turbo+-modus voor 

zware baardgroei
•  Flex-scheerhoofden 
• SmartClick-baardstyler

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.

Voor

24,-

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 meter

159,-

129,-
39,99

30,-

149,-

139-

99,99

82,-



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 12, 2017. Prijzen zijn geldig van 19 maart t/m 1 april 2018. Prijs- en modelwijzigingen en kleurafwijkingen voorbehouden.

Window Vac
WV2 Premium
•  Vervelende strepen 

behoren tot het 
verleden

•  Reinigt ramen  
3x sneller dan met de 
traditionele methodes

Voor

99,-
Voor

99,-

Stofzuiger BGL8SIL4
•  Energieklasse A • Voor een uitstekend 

schoonmaakresultaat bij een laag 
energieverbruik • Ongelooflijk laag 
geluidsniveau van 59 dB(A) • Actieradius 
van 15m minimaliseert het wisselen van 
stopcontact

Montana MF-299 XL Master Fryer
•  Bereidt maaltijden vele malen gezonder en gemakkelijker 

dan in een traditionele friteuse
•  Bereid friet, snacks, groente, vlees, cake en zelfs 

afbakbroodjes • Inhoud van 1,2 kg frietjes

Friteuse FR 1850 Duo
• Inhoud: 2x 3 liter •  3-voudige beveiliging tegen oververhitting 
•  Vaatwasbestendige onderdelen

Kruimelzuiger DVJ325BF
•  Lithium-ion accu en krachtige motor voor 

krachtig en effectief schoonmaken
•  Wandlader voor eenvoudig en 

praktisch opladen 
•  Cyclonic action duwt het 

stof en vuil weg van het 
filter waardoor de 
hoge zuigkracht 
behouden blijft

Voor

99,-

Voor

55,-BBZ41FGALL  
PowerProtect  
Stofzakken

Voor

8,99

Voor

294,-


