
Pak dat voordeel!
Wasmachine FSCR70410
• Inhoud 7 kg • Extreem zuinig (A+++) • Supreme Care: beste zorg
 voor uw kleding • Koolborstelloze motor met 10 jaar garantie
• Wave Motion technologie voor gelijkmatig verdeeld wasgoed 
•  FreshCare optie voor fris wasgoed na het einde van het 

programma

449,- 

379,-
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

Combimagnetron  
MWP N3391 SX
• Inhoud 33 liter • 6th Sense-technologie:
 in slechts 3 eenvoudige stappen uw oven
 instellen met de unieke draai-en-bevestig-
 functie van de centrale programmaknop
• Grill, turbo hete lucht en stoomfunctie
• 16 Vooraf ingestelde kookfuncties
• Crispfunctie: perfect, goudbruine,   
 krokante gerechten
• Jet Startfunctie: voor het snel opwarmen 
 van voedsel
*Na 50,- cashback via Whirlpool.

2018
AUGUSTUS

Nu voor
349,-*

Nu voor
179,-

Gratis 
XL-bakplaat 

t.w.v. 49,95

Niet tevreden?
Geld terug!

www.whirlpoolcrisp.nl



Pak dat voordeel! Pak dat voordeel!

Warmtepompdroger HDLX 80312
• Inhoud 8 kg • Zuinig (A+) • 6th SENSE: de zachtste
 droogresultaten en besparing op tijd en energie
• Speciaal op het soort was goed afgestemde trommel-
 bewegingen • Zeer stil in gebruik, slechts 69 dB

Wasmachine WAT28320NL
• Extreem zuinig (A+++ -30%) • EcoSilence Drive™: extreem stil, duurzaam en zuinig
	 wassen	dankzij	de	koolborstelloze	motor	•	Extra	teder	en	efficiënt	wassen,
 dankzij de unieke trommelstructuur • Anti-allergie wasprogramma met ECARF
 anti-allergeen keurmerk • VarioPerfect™: verkort de wastijd met 65% of wast
 50% zuiniger dankzij slimme programma-opties

Condensdroger T6DB82GP
• Inhoud 8 kg • ProSense™: geavanceerde vochtigheids-
 en temperatuursensoren, gestuurd door intelligente
 software die de droogtijd en het energieverbruik
 aanpast • Pro Tex-trommel kan in beide richtingen 
 draaien, wat voorkomt dat kleding in de knoop raakt

Warmtepompdroger DV90K6000CW
• Inhoud 9 kg • Zeer zuinig (A++) • Diamond Drum trommel
•	Filter	Clean	Alarm:	u	vergeet	nooit	het	condensorfilter
 schoon te maken • Water Tank Indicator geeft aan
 hoeveel condenswater er in de tank zit • LED-display
• Quick Dry-functie • Filterindicator • Anti-kreukfase

Wasmachine Classic W2086C.W
• Inhoud van 8 kg • 1600 Toeren • Extreem zuinig (A+++)
• Nauwelijks trillingen met de unieke en stabiele Quattro Construction™

• Active Drum™: vuil aanpakken en het materiaal beschermen
• Pro Wash™-systeem: perfect was- en spoelresultaat
•	Hygiënische	en	onderhoudsvrije	Steel	Seal™-deur

Nu voor
999,-

Nu voor
499,-

5 jaar  
garantie via 

Asko

10 jaar  
motor-

garantie

Nu voor
479,-

Nu voor
529,-

Nu voor
679,-



BESTE KEUS 
GARANTIE

In onze winkel staat 
een selectie van  
alleen de beste  

producten. Zo maakt  
u bij ons altijd de  

juiste keuze.

Pak dat voordeel! Pak dat voordeel!

Wasmachine WTV 8744 XDO
• Inhoud 8 kg • 1400 Toeren • Extreem zuinig (A+++) • Slimme sensors scannen
 de inhoud en kiezen automatisch het juiste programma • SteamTherapy™: 
 vermindert kreukels met wel 58% en verkort de strijktijd tot wel 28% • DuoSpray®:
 dubbele spuitmonden om de kleding grondig te weken • Energiezuinige ProSmart™

 Inverter-motor met 10 jaar garantie

Wasmachine L6FBSPEED
• Inhoud 8 kg • 1600 Toeren • Extreem zuinig (A+++)
• ProSense: verzorgt kleding en bespaart u water én energie
• SoftPlus: geniet van het gevoel van zachte kleding • TimeSave-optie:
 verkort diverse programma’s • Inverter motor met 10 jaar garantie
*Na 50,- cashback via AEG.

Wasmachine WAT28655NL
• Extreem zuinig (A+++ -30%) • i-DOS™: doseert volledig automatisch
 de juiste hoeveelheid wasmiddel voor een perfect resultaat
• EcoSilence Drive™: extreem stil, duurzaam en zuinig wassen dankzij
 de koolborstelloze motor • Eenvoudige bediening via het Direct-
	 Select-display	en	verlichte	programmaknop	•	Extra	teder	en	efficiënt
 wassen, dankzij de unieke trommelstructuur
•	Wast	en	centrifugeert	fluisterstil	(48dB/72dB)

Wasmachine ZWF8141NW
• Inhoud 8 kg • 1400 Toeren • Extreem zuinig (A+++)
• Startuitstel • Schone kleding in slechts 30 minuten • AquaFall™:
 voor de beste, meest gelijkmatige wasmiddelverspreiding
• Optie ‘Snel’: wasduur wordt met 50% verminderd • PowerJet-
 technologie zorgt voor een altijd schoon wasmiddellade

Automatische
dosering voor
een optimaal
wasresultaat

i-DOS™:
Automatische

wasmiddel
dosering

Nu voor
379,-

Nu voor
499,-

5 jaar  
garantie via 

Beko

Nu voor
749,-

649,-
599,-*

10 jaar  
motor-

garantie



Pak dat voordeel! Pak dat voordeel!

w

Uniek en  
modern
design

Philips
stofzuiger-

zakken
FC8021/03

9,95

Stoomgenerator GC8703
• Pompdruk van maximaal 6 bar • Stoomstoot van max. 350 gram
• Strijk alles van jeans tot zijde zonde de temperatuur aan te hoeven
 passen • Afneembaar water reservoir van 1,8 liter
*Kijk voor de actievoorwaarden op philips.nl/acties

Shaver S9041/12
• De V-Track Precision-mesjes brengen elke haar
 voorzichtig in de beste positie, zelfs plat liggende
 haren, voor een perfect glad resultaat • Contour-
 Detect-scheerhoofden met 8 draairichtingen, 
 scheert 20% meer haren af met elke beweging
• 50 Minuten draadloos scheren na 1 uur opladen
*Na 30,- cashback via Philips.

Kruimelzuiger DVA320J-QW
•		21.6Wh	accu	voor	krachtig	en	effectief	

schoonmaken zowel vloeistof als droog stof 
en vuil • Afneembare, wasbare opvangbak 
voor	hygiënisch	schoonmaken	•	Brede	
zuigmond waardoor groter vuil met 
gemak opgezogen kan worden 

•  Ergonomisch ontwerp voor  
extra gebruiksgemak

Koffiezetter ICM17.210
• Zorgt voor de perfecte smaak volgens de hoogste kwaliteitsnormen
•  Precieze temperatuur en infusietijdcontrole, voor consistente resultaten,
	 keer	op	keer	•		Hoge	kwaliteit	filter	koffiesysteem	goedgekeurd	door
	 ECBC	(European	Coffee	Brewing	Centre)

Nu voor
179,-

Nu voor
129,-

Nu voor
149,-*

Nu voor
59,95

Grab  
& Go

Stofzuiger FC8781/09
• Zuinig (A+) • Maximale prestaties, minimaal geluid (66 dB) • TriActive Pro-mondstuk pakt het
	 fijnste	stof	voor	een	grondigere	reiniging	•	Parquet-mondstuk	beschermt	vloeren	tegen	krassen
•	Allergiefilter	vangt	99,9%	van	al	het	stof	op	(ECARF-gecertificeerd)

Mét
gratis
strijkplank

t.w.v.
99,99

Nu voor
199,-



Pak dat voordeel! Pak dat voordeel!

koel/vriescombinatie CP4313-20
• Inhoud 308 liter
• Extreem zuinig (A+++)
• DuoCooling gescheiden koelsystemen:
 geschikt voor onverwarmde ruimtes >0°C
• SmartFrost, makkelijk reinigen, 
 sneller ontdooien.
•		Meer	flexibiliteit	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

NoFrost: 
nooit meer 
handmatig 
ontdooien

Tafelmodel koelkast (60cm) TP1720
• Inhoud 145 liter • Extreem zuinig (A+++) • Luxe GlassLine draagplateaus
• Links- of rechtsdraaiende deur • Zuinigste tafelmodel koelkast

Koel/vriescombiantie CNef 3515-20
• Zeer zuinig (A++) • SuperCool functie: extra snelle
 afkoeling van verse levensmiddelen • DuoCooling: gescheiden
 systeem voor koel en vries deel • SuperFrost functie: supersnel 
 invriezen (v.b. van vitaminen) • Geschikt voor onverwarmde ruimtes (>0°)
• SmartSteel: reduceert zichtbaarheid van vingerafdrukken

Diepvrieskast GNP 2313-21
• Inhoud 185 liter • Zeer zuinig (A++) • Dankzij het NoFrost systeem
 hoeft u nooit meer te ontdooien en heeft u géén ijsvorming op de
 verpakkingen of in de laden • Met invriesautomaat, temperatuur-
 en deuralarm en variabele ruimte voor hoge verpakkingen
• Afmetingen: 14470(h) x 600(b) x 630(d) mm

Nu voor
599,-

Nu voor
899,-

Nu voor
599,-

Nu voor
399,-



DESKUNDIG ADVIES
Door onze jarenlange  

ervaring bent u bij ons 
verzekerd van deskundig 

advies, afgestemd  
op uw situatie.

Pak dat voordeel!Pak dat voordeel!

Inbouwvaatwasser WCIO 3T333 DEF
• Zeer zuinig (A++) • 14 Standaard couverts • Geluidsniveau: 43 dBA • Startuitstel
• Wash & Dry programma van 1 uur • Derde rek voor extra laadcapaciteit
• 6th SENSE PowerClean: uitstekend resultaat zonder handmatig voorspoelen
• Inbouwafmetingen: 820(h) x 595(b) x 570(d) mm

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

Inbouwoven MAC524 RVS
• Inhoud 51 liter • 1000 Watt vermogen • 1 Magnetronfunctie • 9 Ovenfuncties
• 3 Bakniveau’s (bakken, braden en grillen) •  Inbouwafm.: 450(h) x 560(b) x 550(d) mm

649,-
599,-

Inductiekookplaat PKI154RVS
•  Makkelijk aan te sluiten op bestaand stopcontact • 10 Standen per kookzone
• RVS sierlijst rondom ter bescherming van de glasplaat • 4 Timers met uitschakelfunctie

1199,-
949,-

Nu voor
599,-

5 jaar  
garantie via 

Pelgrim

5 jaar  
garantie via 

Pelgrim

369,-
329,-

5 jaar  
garantie via 

Inventum



Pak dat voordeel! Pak dat voordeel!
Stofzuiger VX4-1PM-P Polar Blue
• Krachtige 750 Watt motor • Energieklasse A
• Metalen telescoopbuis • Opbergvak met 3 accessoires

649,-
599,-

Nu voor
139,- Nu voor

199,-

Nu voor
115,-

Nu voor
79,-

Stofzuiger Hetty Next HVN-208
• Grote stofzak van maar liefst 9 liter • Werkbereik van 32 meter
 (12,5 meter snoer met duurzaam oprolsysteem)
• Krachtige en zuinige motor, met 6 jaar
 garantie, voor een perfect schoonmaak-
 resultaat

Inclusief
parketborstel

135,-
99,-

Magnetron R242INW
• Inhoud 20 liter • 8 Automatische programma’s
• 800 Watt vermogen • Eenvoudig in gebruik
• Ideaal voor het ontdooien, koken en verwarmen

Vrijstaande hetelucht 
oven OV425CS
• Inhoud 42 liter • Met een bakplaat, ovenrooster en
 een draaispit (geschikt voor 2 kippen) • 4 Standen:
 onderwarmte, boven- en onderwarmte met hetelucht,
 grill met draaispit of de ontdooifunctie • Makkelijk schoon
 maken dankzij ‘Easy Clean’ coating

Combimagnetron MN256C
• Inhoud 25 liter • Opwarmen, koken, ontdooien, grillen
 en bakken • 5 Magnetronstanden en 4 combinatie-
 standen • 10 Voorgeprogrammeerde kookprogramma’s
 (o.a. voor popcorn, pasta of kip) • Met combi krokant plaat

Mét
gratis

10 stofzuiger-
zakken
t.w.v.

14,95



Uitgave week 44, 2018. Prijzen zijn geldig van 28 oktober t/m 11 november 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!

Koffiezetter HD7566/20
•	Druppelstop	om	een	kopje	koffie	te	schenken	wanneer	u	maar	wilt
•	Aroma	Twister	voor	een	optimale	smaak	bij	elke	kop	koffie
•	Een	rijke	koffiesmaak	via	een	geconcentreerde	waterstroom

Steelstofzuiger FC6823/01
• PowerCyclone 8: krachtigste technologie voor
 stofzuigers zonder zak • Geïntegreerde borstel
• Tot 45 minuten draadloos stofzuigen
*Kijk	voor	de	actievoorwaarden	op	philips.nl/acties

Neustrimmer NT3160/10
•  Afspoelbaar • Neus-, oor- en wenk-
 brauwhaar snel  en veilig trimmen

Shaver S5110/06
• SmartClick-precisietrimmer
• 40 Minuten snoerloos scheren
• MultiPrecision-systeem voor een
 perfect glad scheerresultaat
• Flexibele scheerkoppen volgen
 de contouren van uw gezicht

Stofzuiger FC8244/09
• Ontworpen voor volledige prestaties (energieklasse A),
 klasse A voor prestaties bij reiniging van harde vloeren
	 en	klasse	A	voor	stofheruitstoot	•	Het	allergiefilter
	 (ECARF-gecertificeerd)	houdt	99,9%	van	de	deeltjes	tegen
• Grote capaciteit van 3 liter waardoor u de zakken minder vaak
 hoeft te vervangen

Multi-
functioneel
mondstuk

Zachte 
2-in-1-

borstel/-
spleet-

mondstuk

Koffiezetter HD7462/20
• Met Aroma Twister voor de beste smaakervaring 
•	Capaciteit	van	1,2	liter,	goed	voor	2-15	kopjes	koffie
•	De	kan	en	de	filterhouder	kunnen	eenvoudig
 in de vaatwasmachine worden schoongemaakt

Nu voor
99,-

Nu voor
15,95

Nu voor
32,-

Nu voor
41,95

Nu voor
69,-

Nu voor
379,-


