
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

Tafelventilator  
Viento 3D Type 759
•  Heerlijke verkoeling tijdens warme dagen 
• 3 Ventilator-snelheden 
•  Afstandsbediening voor alle functies:  

timer, slaapstand en ventilatorsnelheid

Nu voor
78,-

iSensoric wasmachine 
WM14T550NL
• Vulgewicht 8 kg • Energieklasse A+++-30%
•  Anti-vlekken systeem verwijdert de 4 meest hardnekkige 

vlekken zonder voorwas of vlekkenverwijderaar
•  Intelligente, duurzame en stille iQdrive motor  

met 10 jaar garantie
•  Versnel het wasprogramma tot 65%  

met de optie varioSpeed

729,- 

595,-

Nu voor
179,-

Gratis 
XL-bakplaat 

t.w.v. 49,95



Pak dat voordeel!Pak dat voordeel!

Wasdroogcombi DV80K6010CW
•   Vulgewicht 8 kg • Energieklasse A++ • 11 Droogprogramma’s voor o.a. Outdoor 

kleding, sportkleding en delicate was zoals ondergoed • Filter Clean Alarm voor het 
tijdig schoonmaken van het condensorfilter • Handige Water Tank Indicator geeft 
rechtstreeks aan hoeveel condenswater er in de tank zit

Warmtepompdroger T409HS.W
• Vulgewicht 9 kg • Energieklasse A+++ • Zelfreinigende condensorfilter
•  Inverter power inductiemotor: zuinig en stil in gebruik • Multi-filtersysteem: 

beschermt de droger tegen pluizen en zorgt voor een perfect droogresultaat
• RVS binnen- en buitentrommel

 Was/droogcombinatie WD80K5400OW
• Energieklasse A • Wascapaciteit 8 kg / droogcapaciteit 6 kg
• AddWash: eenvoudig kleding toevoegen tijdens het wassen
• EcoBubble™: krachtige bubbels en krachtig resultaat zelfs op lage temperaturen
• Air Wash: ontdoet kleren van luchtjes waardoor ze altijd fris ruiken
• Bubble Soak voor intensieve vlekverwijdering

Condensdroger DU7133 PXO
•  Vulgewicht 7 kg • 3 Slimme sensoren optimaliseren de droogcyclus en laten  

u kiezen hoe droog u uw kleren wilt hebben • Dankzij een set peddels en een  
speciaal ontworpen trommelpatroon wordt een golfvormige beweging  
gecreëerd die uw wasgoed zachtjes laat bewegen • Automatische  
Anti-Kreukfase

Nu voor
749,-

Nu voor
599,-

Nu voor
379,-

Nu voor
1249,-

5 jaar  
garantie via 

Asko

Gratis 
6 maanden 

Beko



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.

Wasmachine W4096P.W
•  Vulgewicht 9 kg • Energieklasse A+++ • Pro Wash™: sop in de kuip wordt 

op het wasgoed gesproeid voor een extra grondig resultaat • Quick Pro 
programma voor een perfect wasresultaat in slechts 59 minuten

•  Steel Seal™ voor een hygiënische deurafdichting • Quattro suspension 
system: minder trillingen, stiller in gebruik • RVS binnen- en buitentrommel

Condensdroger DU7133 PXO
•  Vulgewicht 7 kg • 3 Slimme sensoren optimaliseren de droogcyclus en laten  

u kiezen hoe droog u uw kleren wilt hebben • Dankzij een set peddels en een  
speciaal ontworpen trommelpatroon wordt een golfvormige beweging  
gecreëerd die uw wasgoed zachtjes laat bewegen • Automatische  
Anti-Kreukfase

Nu voor
1199,-

5 jaar  
garantie via 

Asko

Wasmachine FWG81496WSE NL
• Inhoud 8 kg • Extreem zuinig (A+++-30%) • 1400 Toeren 
•  FreshCare+: zorgt ervoor dat uw was tot 6 uur na het 

wasprogramma luchtig en fris blijft • 6th SENSE sensoren 
passen programma’s aan o.b.v. de grootte en type belading

•  SenseInverter motor: extra stil, lange levensduur en en 10 
jaar motorgarantie

Wasmachine L6FBBERLIN
• Inhoud 9 kg • 1400 Toeren • Extreem zuinig (A+++) 
• Aquastop • Groot LCD-scherm met aanraakbediening 
•  ProSense weegt automatisch uw wasgoed en past hierop 

het programma aan • Inverter motor met 10 jaar garantie

Gratis 
6 maanden 

wastabs

Nu voor
499,-

Nu voor
649,-

Wasmachine ZWF8141NW
•  Inhoud 8 KG • 1400 toeren • Extreem zuinig (A+++) • Meest gelijkmatige 

wasmiddelverspreiding • Optie ‘Snel’: wasduur wordt met 50% verminderd 
•  PowerJet-technologie zorgt voor een altijd schoon wasmiddellade

Nu voor
395,-



Pak dat voordeel!Pak dat voordeel!

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

Nu voor
429,-

Stofzuiger Big Ball Allergy 2
•  Voor een perfect schoonmaak resultaat • Zonder onderhoud en zonder verlies aan 

zuigkracht • Flexibele handgreep voor meer controle • 5 jaar Dyson garantie

Nu voor
329,-

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

Nu voor
159,-

Tondeuse HC5450/16
•  Geavanceerde zelfslijpende 

titaniummesjes voor extra 
duurzaamheid en een perfect 
resultaat • Dubbel geslepen 
knipelement voor minder 
wrijving • 90 minuten draadloos 
gebruik na 1 uur opladen

•  Turboknop om zelfs het dikste 
haar perfect te knippen 

•  Verwijderbaar scheerhoofd om 
eenvoudig de messen schoon 
te maken

Nu voor
29,99



Pak dat voordeel! Pak dat voordeel!

Koel/vriescombinatie CP4313
•  Inhoud 308 L • Extreem zuinig (A+++) • Gescheiden 

koelsystemen • Makkelijk reinigen, snel ontdooien en meer 
flexibiliteit dankzij VarioSpace • SuperFrost (-32°C) voor 
veilig en snel levensmiddelen invriezen met behoud van 
vitaminen • Afm.: 1861(h) x 600(b) x 655(d) mm

Gasfornuis EDFO3603 RVS
•  Energieklasse A • 4 Kookzones • Gastoevoer schakelt 

automatisch uit als de vlam dooft • Elektrische oven (64 liter) 
met 8 standen • Geëmailleerde binnenzijde voor makkelijk 
schoonmaken • Volledig glazen binnendeur met clicksysteem, 
dus makkelijk te verwijderen om schoon te maken

Nu voor
599,-

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

INSTALLATIE- 
SERVICE

Wij installeren uw  
apparatuur meteen 

bij u thuis. Zo kunt u 
meteen genieten.

Nu voor
199,-

5 jaar  
garantie via 

Inventum

Nu voor
379,-

Koel/vriescombinatie 
EDHC8052

• Inhoud 209 liter, waarvan 70 liter vriezen
• Energieklasse A+ • Invriesvermogen  

van 3,5 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij stroomuitval van 15 uur

• Afmetingen: 1595(h) x 554(b) x 566(d) mm

Nu voor
329,-



DESKUNDIG ADVIES
Door onze jarenlange  

ervaring bent u bij ons 
verzekerd van deskundig 

advies, afgestemd  
op uw situatie.

Pak dat voordeel!Pak dat voordeel!

Inbouwoven MAC524 RVS
• XL binnenruimte • Magnetronfunctie • Inhoud 51 Liter • 1000 Watt vermogen 
•  10 Ovenfuncties • 4 Bakniveaus voor bakken, braden en grillen 
• Inbouwafm.: 450(h) x 560(b) x 550(d) mm

Nu voor
949,-

Inbouwmagnetron CPA565GS0 
•  Oven te combineren met stoom • Echte alleskunner: oven met magnetron, stoom, 

hete lucht en grill • Inhoud: 36 liter • 1000 Watt magnetron 
•  Temperatuur-regeling van 40 °C tot 230 °C • AutoPilot30: 30 autom. programma’s
• 3 Stoomstanden • Inbouwafm.: 450-452(h) x 560-568(b) x 550(d) mm

Nu voor
888,-

Inbouwvaatwasser FSS5360XZ
•  Extra stil: 42 dB • 13 Couverts • Extreem zuinig (A+++) • Speciaal 

ontworpen bescherming voor uw glaswerk • Beam-on-floor: 
projecteert rood licht op de vloer tijdens de wascyclus en groen 
licht wanneer de wascyclus klaar is • Inbouwafm.: 878(h) x 596(b) 
x 500(d) mm

Nu voor
599,-

 extreem 
stil en 
zuinig

Vrijstaande 
Vaatwasser VVW6023AW
• Zeer zuinig (A++) • 12 Couverts
• In hoogte verstelbare bovenkorf
• Startuitstel van 3, 6 of 9 uur
• 6 Programma’s

349,- 

297,-
5 jaar  
garantie via 

Inventum

5 jaar  
garantie via 

Pelgrim



Pak dat voordeel! Pak dat voordeel!

Waterkoker 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

Stofzuiger Henry Onyx HVR210
• Inhoud 9 L • Zuinig (A-Klasse)
•  Krachtige en zuinige motor met 6 jaar garantie voor een optimaal 

schoonmaakresultaat
•  Werkbereik van 32 meter (12,5 mtr snoer met duurzaam oprolsysteem)

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

39,- 

29,-

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

uw 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

139,- 

99,-
Koffievolautomaat ECAM 20.110.B
•  Keuze uit espresso of lungo • Cappuccinosysteem 

met RVS stoompijpje • Conische koffiemolen met 13 
maalstanden • Extra sterk tot extra licht aroma en 3 
temperatuurinstellingen

Nu voor
279,-

Nu voor
99,-

Nu voor
239,-



Ladyshave BRL170/00
•  Geniet van een perfect gladde en comfortabele scheerbeurt voor 

benen en lichaam • Philips meest geavanceerde systeem zorgt 
voor een zijdezachte huid zonder irritatie • Voor nat en droog 
gebruik in bad of onder de douche

• Inclusief 5 accessoires

Steelstofzuiger 
FC6812/01
•  PowerCyclone 8:  

krachtigste  
technologie voor 
stofzuigers zonder  
zak • Tot wel 45  
minuten draadloos 
stofzuigen 

•  Geïntegreerde borstel

Nu voor
379,-

Nu voor
52,-

Uitgave week 32, 2018. Prijzen zijn geldig van 6 t/m 19 augustus 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.

Elektrische  
tandenborstel  
PRO 2700
•  2 Minuten timer • Waarschuwt bij te hard 

poesten • Voor een stralende en gezonde 
glimlach • Het nummer 1 aanbevolen merk 
door tandartsen wereldwijd

•  Verwijdert tot 100% meer tandplak dan een 
gewone handtandenborstel

Pak dat voordeel!

Nu voor
69,-

Stofzuiger 
VX6-2-RR
•  Voor een optimaal 

schoonmaakresultaat
•  Moeiteloze reiniging  

van alle vloeren
•  Energieklasse A 
• Efficiënte motor

Nu voor
119,-


