
Senseo HD7829/60
•  Maximaliseert de koffiesmaak dankzij de 

nieuwe SENSEO koffie-boost technologie 
voor rijkere, vollere smaak met heerlijke 
crèmelaag 

• Zet snel 1 of 2 kopjes
*Na registratie via www.senseo.nl/acties

Pak dat voordeel!

599,- 

444,-

Wasmachine FSCR80420
•  Inhoud 8 KG • 1400 toeren • Extreem zuinig (A+++) 
• Levenslange garantie op de motor 
•  FreshCare: uw kleding blijft langer fris 
•  Direct Drive motor: duurzaam en extreem stil; met 

recht de stilste wasmachine op de markt

Nu voor
49,-

Smart UHD TV UE40MU6470 / A-Klasse
• 49 Inch / 102 cm • 1600 PQI • 4x scherper dan Full HD • UHD Dimming 
• De kleinste details zéér scherp weergegeven

Gratis lente 
boeket 

bij aankoop van deze 
Philips Senseo*

Nu voor
799,-



Bluetooth oordopjes CX 6.00BT 
•  Stream draadloos muziek van uw 

smartphone/tablet
•  Past altijd dankzij 4 maten oordopjes 

(meegeleverd)
• Accuduur van 6 uur

Nu voor
99,-

Pak dat voordeel! Pak dat voordeel!

BESTE KEUS 
GARANTIE

In onze winkel staat 
een selectie van  
alleen de beste  

producten. Zo maakt  
u bij ons altijd de  

juiste keuze.
4K Ultra HD TV 49SK7900
•  49” / 124 cm • 4x scherper dan Full HD • Zuinig (A-Klasse) • Speciale voetbal beeldmodus • Ultra Stadium Surround voor een 

stadion effect • HDR10: voor hoog contract en helderheid en natuurlijkgetrouwe beelden • Ondersteunt Dobly Vision en Dobly 
Atmos • WebOS3.5

49 inch Ultra HD TV

Full HD TV Bild 1.40
• 40” / 102 cm • Aluminium draaibare voet 
•  Zuinig (A-Klasse) 
•  Verbazingwekkende beelden, natuurlijke 

kleuren, krachtig geluid
•  Loewe OS: alle apps, diensten en live TV 

samen in een gebruikvriendelijk overzicht

40 inch FULL HD TV Nu voor
999,- 3 jaar  

garantie via 
Loewe

Muurbeugel Thin 445
•  Bevestig uw tv op slechts 3,5 cm van de muur 
•  Draai uw TV probleemloos tot 180° • Geschikt voor 26 t/m 55 Inch TV’s

Nu voor
199,-

MEEST
DUNNE  

TV MUUR-
TEUGEL

Nu voor
699,-



55 inch Ultra HD TV

Pak dat voordeel! Pak dat voordeel!

4K Ultra HD TV 55UHL2500
•  55” / 140 cm • 4x scherper dan Full HD  

• USB aansluiting kan overweg met alle 
multimedia bestanden • Zuinig (A-Klasse) 
als foto’s, muziek en films • CI+ slot voor 
digitale kabeltelevisie • Inclusief luxe 
afstandsbediening

Nu voor
499,-

Nu voor
1099,-

49 inch Ultra HD TV

4K Ultra HD TV TX-49FXF737
•  49” / 123 cm • Smart TV • Zuinig 

(A-Klasse) • Haarscherpe beelden en 
levensechte kleuren dankzij Ultra HD en 
HDR Multi Dynamic Surround Sound Pro 
met krachtige Bass • Bluetooth Audio 
Link • Quattro Tuner en 2 Ci+-slots

eReader Aura Edition 2
•  ComfortLight PRO voor een  comfortabele leeservaring 
•  Opslag voor meer dan 6.000 eBooks

Kobo Sleepcover

29,95

119,- 

99,-



Pak dat voordeel! Pak dat voordeel!

Panzerglass cover

24,95

Nu voor
69,95

DAB/DAB+ radio RF-D10EGK
• RDS/FM en DAB/DAB+ • Wekkerfunctie
• Grote luidsprekers voor een helder geluid

Wekkerradio CR612
• Digitale AM/FM klokradio met wekker • Voorzien van dubbele wektijd. 
• Werkt op batterijen en netstroom • Snooze- en slaapfunctie • Groot LED display

Nu voor
14,95

iPhone 6 
16GB Space Grey
• 4,7 Inch dislay •  3G 
• 8 Megapixel camera 
• Touch ID • Refurbished

Soundbar SH2
• 2.1 Kanaals • 100 Watt 
•  Adaptive Sound Control herkent 

wat er speelt en past de 
instellingen daar op aan 

•  Bluetooth voor het draadloos 
streamen • Draadloze subwoofer

Nu voor
99,95

Nu voor
269,-



Pak dat voordeel! Pak dat voordeel!

Nu voor
499,-

Wasmachine WTV 8744 XW
•  Vulgewicht 8 kg • 1400 Toeren • Energieklasse A+++ • AutoProgram 

en slimme sensoren kiezen automatisch het juiste programma op basis 
van de inhoud • SteamTherapy™: vermindert  kreukels in uw wasgoed 
tot wel 58% • AquaWave®: laat wasgoed zachtjes bewegen in de 
trommel • De OptiSense®:optimaliseert de wascyclus

QuickDrive Wasmachine WW8BM6420BW
•  Inhoud 8 KG • 1400 TPM • Energie: A+++-40% • Q-rator: slimme wasassistent 

garandeert altijd een perfect wasresultaat • QuickDrive: verkort tot 50% de wastijd, 
verbruikt tot 20% minder energie • EcoBubble: krachtig wassen, zelfs op lage 
temperaturen

Nu voor
899,-

Wasmachine L6FB84IT
•  Inhoud: 8 KG • 1400 TPM • Energie: A+++ • Meet de grootte van de lading en past 

automatisch de wastijd en het energie- en waterverbruik aan • ProTex-trommel met 
zachte waterstralen tillen het wasgoed op om uw kleding te beschermen

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

Nu voor
599,-

499,- 

434,-

10 jaar  
motor-

garantie

Auto- 
dosering

OP=OP!

7 jaar  
garantie via 

Samsung



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

Nu voor
899,-

Nu voor
349,-

Inbouw inductiekookplaat IKI6031
• Boostfunctie voor extra snelle verhitting 
•  4 Zones met elk 9 standen • Tiptoetsen, timer-/pauzefunctie en 

kookduurbegrenzing • Inbouwafm.: 55(h) x 560(b) x 490(d) mm

Inbouw vaatwasser WCIO 3T333 DEF
•  A+++ • 14 couverts • Geluidsniveau: 43 dBA • Start-uitstel • Wash & Dry programma van 

1 uur • Derde rek voor extra laadcapaciteit • 6th SENSE PowerClean: uitstekend resultaat 
zonder handmatig voorspoelen

Inbouwvaatwasser DSD633
•  Energieklasse A+++ • 13 Maatcouverts • Met RVS kuip • Geluidsniveau van  

44 dB • Afmetingen: 819(h) x 596(b) x 555940(d) mm • Super cleaning system - 
nooit meer voorspoelen • Quick Pro Wash - Extra snel (15-30 min - 65°C)

Pak dat voordeel! Pak dat voordeel!

Nu voor
599,-

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

Nu voor
899,-

5 jaar  
garantie via 

Inventum

5 jaar  
garantie via 

Pelgrim



Pak dat voordeel! Pak dat voordeel!

INSTALLATIESERVICE
Wij installeren uw apparatuur  

meteen bij u thuis. Zo kunt  
u meteen genieten.

Koel/vriescombinatie 
BLF 8121 OX RVS
• Inhoud 339 L 
• Snelkoelfunctie 
• Zeer zuinig (A++) 
•  Bespaar tot wel 30% aan 

energie dankzij 6th SENSE 
sensoren • Flexibel interieur 
met handig flessenrek  
en slider op koelkastlade 

•  Afmetingen: 1888(h) x 
595(b) x 663(d) mm

Nu voor
399,-

koel/vriescombinatie CP4313
• Inhoud 308 liter
• DuoCooling gescheiden koelsystemen
• Extreem zuinig (A+++)
•  SmartFrost, makkelijk reinigen,  

sneller ontdooien.
•  Meer flexibiliteit in het vriesdeel  

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

Koeler (50cm) KK501
• Energieklasse A++ • Netto inhoud 112 liter
•  Drie draagplateaus, een transparante groentelade, 

twee deurvakken, een flesvak en een eierrekje
• Afmetingen: 845(h) x 500(b) x 540(d) mm

Koelkast (55 cm) KKV555WIT
• Inhoud 130 liter • Zeer zuinig (A++) • 3 Glazen legplateaus 
• 1 Groetlade • Compact, maar toch zeer ruime koelkast

239,- 
199,-

Nu voor
169,-

Nu voor
599,-

5 jaar  
garantie via 

Inventum OP=OP!



Uitgave week 18, 2018. Prijzen zijn geldig van 30 april t/m 13 mei 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.

Pak dat voordeel!

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

een gewone tandenborstel
•  Voor een schoon gevoel en gezond 

tandvlees • Oplaadbaar 

Nu voor
18,-

Epilator Silk-épil 9
•  Past zich soepel aan de rondingen van 

u lichaam aan voor superieur comfort 
en doeltreffendheid • Sensor begeleidt 
uw epilatie waardoor u de juiste druk 
uitoefent en in 1 beweging nog meer 
haar verwijdert • Te gebruiken in bad 
of onder de douche voor extra comfort

Philips kledingstomer  
GC332/67
•  Verticale en horizontale stoomfunctie voor 

nog betere resultaten • Kan veilig worden 
gebruikt op alle stoffen en is een geweldige 
oplossing voor fijne stoffen zoals zijde

•  Continue stoom voor gemakkelijk en snel 
verwijderen van kreuken

Nu voor
65,-

Stijltang ST70E
•  Met speciale coating voor optimale bescherming van  

uw haar • Antistatische werking voor glanzend haar
•Geschikt voor ieder haartype

Nu voor
15,-

Föhn TD1215
•  Lichtgewicht en inklapbaar, 

ideaal voor onderweg en 
op reis

•  Handige omschakelaar  
van 110/220 volt dus overal 
in de wereld te gebruiken

Nu voor
83,-

Nu voor
88,-

Tips  
voor  

moederdag!

Zondag 

13 mei 


