
Pak dat voordeel!

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

Neustrimmer NT3160/10
• Afspoelbaar • Neus-, oor- en wenkbrauwhaar
 snel en veilig trimmen Nu voor

64,-

Nu voor
12,-

VADERDAG

TIP!

VADERDAG

TIP!

Nu voor

499,-

Wasmachine WTV 8744 XDOS
• Extreem zuinig (A+++) • Inhoud 8 kg • 1400 Toeren
• 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

5 jaar  
garantie via 

Beko

Automatische
dosering voor
een optimaal
wasresultaat

Met GRATIS
Stoomstrijkijzer

t.w.v. 49,95



Pak dat voordeel!Pak dat voordeel!

Inbouw oven IMC6150RK
• Inhoud 50 liter • Verzinkbare draaiknoppen
• 5 Magnetronstanden en 3 combinatiestanden
• 13 Automatische kookprogramma’s 
• Makkelijk schoon te maken dankzij ‘easy clean’ coating
• Inbouwafmetingen: 450(h) x 560(b) x 550(d) mm

Inductiekookplaat VKI6010ZIL
•  Vrijstaand • 4 Kookzones (elk met instelbare timer),
 9 standen per zone • Eenvoudige tiptoetsbediening
  Boostfunctie voor extra vermogen • Tiptoetsbedineing
• 1-Fase kookplaat: stekker in het  stopcontact en koken maar

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

Inbouwkoelkast IKK0881S
• Zeer zuinig (A++) • Netto inhoud 134 liter
• Automatisch ontdooien koelgedeelte
• 2 Groentelades • 4 Pla teaus van veiligheidsglas
• Inbouwafmetingen. 875(h) x 540(b) x 545(d) mm

Nu voor
299,-

5 jaar  
garantie via 

Inventum

Nu voor
329,-

5 jaar  
garantie via 

Inventum

Nu voor
699,-

5 jaar  
garantie via 

Inventum

Nu voor
169,-

5 jaar  
garantie via 

Inventum

Ingebouwde
magnetron 

functie

Koeler (50cm) KK501
• Zeer zuinig (A++) • Netto inhoud 112 liter
• 3 Draagplateaus, een transparante groentelade,
	 twee	deurvakken,	een	flesvak	en	een	eierrekje
• Afmetingen: 845(h) x 500(b) x 540(d) mm

369,- 
339,-

5 jaar  
garantie via 

Inventum



Pak dat voordeel! Pak dat voordeel!

Wasmachine WAT28421NL
• Extreem zuinig (A+++-30%) • Inhoud 7 kg • 1400 Toeren
• Extreem stille, duurzame en zuinige koolborstelloze motor met 10 jaar motorgarantie
• VarioPerfect™: 65% sneller of 50% zuiniger met een perfect wasresultaat
•	Starttijduitstel	tot	24	uur	voor	meer	flexibiliteit
* Prijs na 50,- cashback via Bosch.

Condensdroger DDLX90112
•  Inhoud 9 kg • 60 Minuten droogprogramma • Sensoren controleren de temperatuur
 en vochtigheid in de trommel en passen deze automatisch aan • SoftMove zorgt
 met, speciaal op het soort wasgoed afgestemde trommelbewegingen, voor een
 perfect droogresultaat
* Prijs na 20,- cashback via Whirlpool.

Wasmachine L7FB60Y 
• Extreem zuinig (A+++) • Inhoud 8 kg • 1600 Toeren • ProSteam:
	 sluit	de	wascyclus	af	met	stoom	•	Woolmark	Blue	gecertificeerd
• Zuinige en duurzame ÖKO-Inverter motor • Past automatisch
 wastijd, energie-en waterverbruik aan
* Prijs na 60,- cashback via AEG.

Wasmachine W2086C.W 
• Extreem zuinig (A+++) • Inhoud 8 kg • 1600 Toeren
• Resttijdindicatie •  Quattro suspension system:
 minder trillingen dankzij vier schokabsorberende voeten
•  SteelSeal: geen rubberen sluitring waardoor vuil
 geen kans krijgt en uw was aantoonbaar schoner is

399,- 
359,-*

669,- 
429,-*

BESTE KEUS 
GARANTIE

In onze winkel staat 
een selectie van  
alleen de beste  

producten. Zo maakt  
u bij ons altijd de  

juiste keuze.

Nu voor
999,-

5 jaar  
garantie via

 ASKO

659,- 
599,-*



WAHL
Grooming Kit Aqua Groom
• Geschikt voor gebruik onder de douche
• Quick Charge (1 min.) voor direct gebruik
• Lithium accu: 2x meer kracht dan normale batterijen
• Full Body trimmen of comfortabel scheren

Koffievolautomaat TI301209RW
• SensoFlow System: altijd de maximale
 espressosmaak, dankzij de ideale zet-
	 temperatuur	•	Alle	koffiespecialiteiten	met
 maar één druk op  de Keramische maalschijf
 zorgt voor een lange levensduur en het
 maximale aroma uit elke boon

Nu voor
379,-

Inductie melkopschuimer SM9495
•  Voor een perfecte laag melkschuim en hete chocolade
•  RVS melkreservoir geschikt voor de vaatwasser 

Koffie volautomaat ECAM350.55B
•	Bonenreservoir	voor	300	gram	koffiebonen
• Met slechts één druk op de knop de lekkerste
	 Doppio+,	Caffè	Latte,	Flat	White	en	nog	veel
	 meer	koffierecepten
• Easy Touch controlepaneel met icoontjes
 voor optimaal gebruiksgemak
•  Met LatteCrema Systeem voor de perfecte
 cappuccino en latte macchiato
*Na 60,- cashback via DeLonghi

Nu voor
639,-*

549,- 
499,-

Eenvoudig de 
perfecte koffie 

maken

Nu voor
55,-

Steelstofzuiger FC6812/01
•  PowerCyclone 8: krachtigstetechnologie voor stofzuigers zonder zak
•  Tot wel 45 minuten draadloos stofzuigen •  Geïntegreerde borstel

Pak dat voordeel!Pak dat voordeel!

VADERDAG

TIP!

Nu voor
85,-

inclusief
vele acces-

soires



INSTALLATIESERVICE
Wij installeren uw apparatuur  

meteen bij u thuis. Zo kunt  
u meteen genieten.

Nu voor
339,-

koel/vriescombinatie CP4313
• Extreem zuinig (A+++)
• Inhoud 308 liter
• 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

Vriezer VV155WIT
• Zuinig (A+) • Inhoud 85 liter
• Ondanks compacte formaat voldoende
 capaciteit om etenswaren voor langere tijd te bewaren
• Afmetingen: 850(h) x 550(b) x 580(d) mm

Koel/vries-
combinatie EDHC8063
• Zeer zuinig (A+) • Inhoud 225 liter
• Bewaartijd bij stroomuitval van 15 uur
• Externe handgrepen vooreenvoudig openen
• Uitneembare deurrubbers dus eenvoudig te reinigen
• Afmetingen: 1613(h) x 554(b) x 558(d) mm

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

199,- 
179,-

Nu voor
599,-

OP=OP!

INOX
(RVS Look)

Pak dat voordeel! Pak dat voordeel!

199,- 
178,-



Inbouw Combimag netron MAC524RVS
• Zuinig (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

Inbouwvaatwasser WCIO 3T333 DEF
• Zeer zuinig (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
• Inbouwafmetingen: 820(h) x 595(b) x 570(d) mm

Inbouwkoelkast IKB 3520 Comfort 
• Zeer zuinig (A++)  • Inhoud 308 liter • Langer vers met BioFresh
•	Zelfsluitende	deur	en	een	flexibel	in	te	delen	interieur	•	3	BioFresh	0°C	laden
 op rails, waarvan 1 met regelbare luchtvochtigheid voor groente en fruit
• PowerCooling: snelle afkoeling van verse levensmiddelen • SuperCool automaat
 verlaagt de temperatuur van het koelgedeelte gedurende 12 uur naar +2°C
• Inbouwafmetingen: 1772-1788(h) x 560-570(b) x 550(d) mm

Nu voor
369,-

Nu voor
599,-

Nu voor
1399,-

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

Inbouwvaatwasser DIN15310 
• Zuinig (A+) • 13 Couverts • Geluidsniveau: 48 dBA • Startuitstel tot 24 uur • Fast+-functie:
 tot 3x sneller •  ProSmart™ Inverter-motor: duurzaam en stil en met 10 jaar garantie
• Flexibele mandoplossingen •  Inbouwafmetingen: 820(h) x 598(b) x 548(d) mm

5 jaar  
garantie via

Beko

979,- 
899,-

5 jaar  
garantie via 

Pelgrim

Pak dat voordeel!Pak dat voordeel!

BioFresh: groente, 
vlees en vis tot

3x langer houdbaar



Epilator Silk-épil 9
•  Past zich soepel aan de rondingen van u lichaam aan voor superieur
	 comforr	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

Waterkoker HW617B
•  Retro waterkoker met een inhoud van 1,7 liter 
•  Automatische uitschakeling en een droogkook-
	 beveiliging	•	Uitneembaar		anti-kalkfilter

Nu voor
39,-

Melkopschuimer MK460
•  In slechts 90 seconden heeft u 

melkschuim voor een heerlijke 
cappuccino of latte macchiato

Nu voor
39,- Steelstofzuiger  HV 7158 S-Special

• Steel- en kruimelzuiger in één • Gebruiksduur:
 > 30 min. (elektroborstel UIT) • Licht, snel en
	 flexibel	inzetbaar	dankzij	de	krachtige	lithium-
 ionen accu •  High-speed elektroborstel verwijdert
	 haren,	diepzittend	vuil,	fijnstof	en	allergenen	
•  Blauwe borstelharen voor dierenhaar, rode 
borstelharen	voor	fijnstof

Elektrische tandenborstel
Precision Clean D12513
• Voor een schoon gevoel en gezond tandvlees
•  Verwijdert tot 2x zo veel plak dan een
 gewone tandenborstel
• Oplaadbaar

Nu voor
19,-

Nu voor
88,-

Nu voor
149,-

Pak dat voordeel! Pak dat voordeel!



Uitgave week 23, 2018. Prijzen zijn geldig van 4 juni t/m 17 juni 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.

Inclusief bakblik

Montana MF-299 XL Master Fryer
• Bereidt maaltijden vele malen gezonder en gemakkelijker
 dan in een traditionele friteuse • Inhoud van 1,2 kg frietjes
• Maak friet, snacks, groente, vlees, cake
 en zelfs afbakbroodjes

Friteuse FR 1850 Duo
• Inhoud van 2x 3 liter • 3-voudige beveiliging tegen oververhitting 
• Vaatwasbestendige onderdelen • Uitneembare binnenpan • Koude zone

OptiGrill GC702D
•  Speciale kooksensor stemt de grilltijd af op de dikte van het vlees
•  Groot grill oppervlak ideaal voor 2 tot 4 personen
•  Ook geschikt voor: gevogelte, panini’s en tosti’s
•   Dankzij nieuwe techniek kan iedereen het
  perfecte stukje vlees of vis bereiden

Nu voor
429,-

Nu voor
49,-

Snoerloze stofzuiger V8 Absolute
•  Verwijdert eenvoudig vuil van bijv. uw vloer, bekleding of auto • Reinigt tot die  in het tapijt en
	 zuigt	haren	van	huisdieren	op	•		Zuigt	gelijktijdig	grover	vuil	en	fijn	stof	van	harde		vloeren	op
•	Hygiënisch	te	legen	stofreservoir	

Nu voor
109,-

Nu voor
79,- Nu voor

139,-

Nu voor
119,-

incl. gratis
receptenboek

(via Inventum.nl) 

Hetelucht friteuse GF552HL
• Zowel pan als de frituurmand kan in de vaatwasser gereinigd worden
• XXL frituurmand van 5,5 liter voor 1,6 kg friet • Geen frituurvet,
 maar toch heerlijke frites  en snacks met een knapperig korstje

Blender BG1310 Blend&Go
• Inhoud 300 tot 700 ml • 380 Watt vermogen
•  Ideaal voor o.a.: sapjes, smoothies, noten, gemalen kaas,
	 koffiebonen,	gecrusht	ijs	en	het	mixen	van	soepen	en	puree

Pak dat voordeel!


