
749,- 

444,-
10 jaar  

motor-
garantie

Wasmachine WAT28320NL
• Extreem zuinig (A+++ -30%) • EcoSilence Drive™:
 zéér stil, duurzaam en zuinig wassen, dankzij de
	 koolborstelloze	motor	•	Extra	teder	en	efficiënt
 wassen, vanwege 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

Senseo HD6556/50
•	Ontdek	een	intensere	koffie-
	 ervaring	met	Crema	Plus,	koffie-
 boost en intensiteitsselectie
•  In hoogte verstelbare schenktuit
• Automatische uitschakeling

Pak dat voordeel!

Elektrische onderdeken HN135
• Geen koude nachten meer • Wasmachine wasbaar
• Afneembare kabel • Afmetingen: 80(b) x 150(h) cm
* Dagje sauna cadeau en 2e hotelovernachting gratis na registratie op inventum.eu

Nu voor
38,-*

Nu voor
69,95



Pak dat voordeel!Pak dat voordeel!

Wasmachine WW8BM642OBW
• Inhoud 8 kg • 1400 Toeren • Extreem zuinig (A+++) • QuickDrive technologie:
 verkort tot 50% de wastijd, verbruikt tot 20% minder energie • LED-Display
• Zelfreinigende wasmiddellade • Eindtijd keuze
*Prijs na 100,- cashback via Samsung.

Was/droogcombinatie WD90N642OOW
• Wascapaciteit 9 kg en droogcapaciteit 5 kg • Zuinig (A-Klasse)
• QuickDrive technologie: verkort tot 50% de wastijd, verbruikt tot 20%
 minder energie • AddWash: kleding toevoegen tijdens het wassen
*Prijs na 100,- cashback via Samsung.

QuickDrive Wasmachine
WW80M760NOM
• Inhoud 8 kg • 1600 Toeren • Extreem zuinig (A+++-40%) 
• AddWash: kleding toevoegen tijdens het wassen • QuickDrive technologie:
 verkort tot 50% de wastijd, verbruikt tot 20% minder energie
*Prijs na 150,- cashback via Samsung.

Warmtepompdroger
DV90N62632W
• Inhoud 9 kg • Extreem zuinig (A+++)
• Sensorgestuurd voor een optimaal droogresultaat • Air Wash:
 frist je kleding en beddengoed op, zodat ze altijd heerlijk fris ruiken
*Prijs na 100,- cashback via Samsung.

1099,-
949,-*

7
JAAR

garantie via
Samsung

Best getest
door de Consumentenbond

(Oktober 2018)

999,-
899,-*

899,-
799,-*

1149,-
1049,-*



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.
Condensdroger DCU 7230 BX
•	Inhoud	7	kg	•	15	Droogprogramma’s	•	Efficiënte	droger
 voorzien van startuitstel tot 24 uur, zodat u zelf kunt
 bepalen wanneer het droogprogramma start

Wasmachine BWE 81484X-WSSS
• Inhoud 8 kg • 1400 Toeren • Extreem zuinig (A+++) • Voorzien
 van verschillende automatische en tijdbesparende programma’s
• Water Balance Plus: bespaar water en energie
*Prijs na 50,- cashback via Indesit.

729,-
599,-*

749,-
599,-

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  kleiding • Inverter motor met 10 jaar garantie • TimeSave-optie:
 verkort diverse programma’s
*Prijs na 50,- cashback via AEG.

Warmtepompdroger T7DBN460
• Inhoud 8 kg • Extreem zuinig (A+++) • ProSense™: geavanceerde sensoren
 en intelligente software die de droogtijd en het energieverbruik aanpast
• Startuitstel • Tijdprogramma • SensiDry®: perfect drogen van uw kleding
 op slechts de helft van de temperatuur

369,- 
319,-

429,- 
349,-*

2018
NOV

2018
NOV



Pak dat voordeel!Pak dat voordeel!

vrijstaande oven OV226C
• Netto inhoud 22 liter • 4 Verschillende ovenstanden en instelbaar tot 220°C
• Makkelijk schoon te maken, dankzij non-sticklaag aan de binnenzijde

Hetelucht friteuse GF400HL
• Inhoud 4 liter voor 1,5 kg friet • Geen frituurvet, maar toch heerlijke frites
 en snacks met een lekker, knapperig korstje! • Timer tot 60 minuten
• Regelbare temperatuur tot 200 °C

Senseo HD7821/70
•	Zet	binnen	1	minuut	één	of	twee	kopjes	koffie	met	een	heerlijke	crèmelaag
• Waterreservoir 0,9 liter • Indicatie ontkalken 
• In hoogte verstelbare schenktuit • Automatische uitschakeling

Stofzuiger FC9332
• Zuinig (A-Klasse) • Compacte en krachtige zakloze stofzuiger • TriActive-mondstuk
 voert 3 schoonmaakhandelingen tegelijkertijd uit • Zachte borstel geïntegreerd
	 in	handvat	•	Allergiefilter	vangt	meer	dan	99,9%	van	het	fijnstof	op	

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
75,-

Nu voor
64,-

Incl.:
bakplaat en 
een oven-
rooster

Nu voor:
59,95

Nu voor:
92,99

Nu voor:
32,-



INSTALLATIE- 
SERVICE

Wij installeren uw  
apparatuur meteen 

bij u thuis.
Zo kunt u direct
genieten van uw

aankoop.

Pak dat voordeel! Pak dat voordeel!

Koel/vriescombinatie CN 3515-20
• Zeer zuinig (A++) • No Frost: nooit meer ontdooien
• Netto inhoud van 308 liter, waarvan 87 liter vriesdeel
• Geschikt voor onverwarmde ruimtes (>0°) • PowerCooling
 zorgt voor een snelle afkoeling van verse levensmiddelen en
 een gelijkmatigere koeltemperatuur in het gehele interieur
• Afmetingen: 1874(h) x 617(b) x 711(d) mm

Gasfornuis I5TMH6AGXNL RVS
• Ovenruimte van 57 liter • Wokbrander van 3,25 kilowatt 
• Oven met grillfunctie • Opberglade onder de oven
• Met een breedte van 50 cm ook geschikt voor kleine keukens

Vrijstaande koeler KK550
• Inhoud 133 liter • Zeer zuinig (A++) • 2 Deurvakken,
	 een	flesvak	en	een	eierrekje	•	3	Glazen	draagplateaus
• 1 Transparante groentelade • De onderdelen zijn eenvoudig 
 te verwijderen, zodat deze goed schoon zijn te maken

Vrijstaande vaatwasser VVW6023AW
• Zeer zuinig (A++) • 12 Couverts • 6 Wasprogramma’s
• Bovenkorf, die in hoogte verstelbaar is • Startuitstel van 3, 6 of 9 uur

369,-
329,-

5 jaar  
garantie via 

Inventum

Nu voor
799,-

Nu voor
339,-

Nu voor
199,-

5 jaar  
garantie via 

Inventum



Pak dat voordeel!Pak dat voordeel!

DESKUNDIG ADVIES
Door onze jarenlange  

ervaring bent u bij ons 
verzekerd van deskundig 

advies, afgestemd  
op uw situatie.

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

Combimagnetron MN306C
• Inhoud van 30 liter • Ontdooifunctie
• 10 Automatische kookprogramma's • Digitaal display
• 5 Magnetron- en 4 combinatiestanden • Inclusief combi krokant plaat

Gaskookplaat PK460 Wit
• Met 4 branders, waarvan 1 sterkbrander 3,0 kW en 1 sudderbrander 0,3-1 kW
• Hardglazen sierdeksel dat beschermt tegen spatten • Geïntegreerde vonk-
 ontsteking in de knoppen • Twee pandragers van bandstaal

Nu voor
165,-

Nu voor
949,-

5 jaar  
garantie via

Inventum

5 jaar  
garantie via

Pelgrim

Nu voor
219,-

Thermische
beveiliging:
geen vlam =

geen gas

Vrijstaande inductiekookplaat VKI6010ZIL
• Tiptoetsbediening • 4 Kookzones (elk met instelbare timer)
• 1-Fase kookplaat: stekker in het stopcontact en koken maar
•  Eenvoudige tiptoetsbediening • Boostfunctie voor extra vermogen Nu voor

319,-

5 jaar  
garantie via 

Inventum



Pak dat voordeel! Pak dat voordeel!

Stofzuiger ST306BZA
• Zeer zuinig (A+) • Extreem stil: 58dB(A)
• Actieradius van 10 meter • Geschikt voor mensen met een allergie
• Filtert 99,95% van de stofdeeltjes en allergenen uit de lucht
• Uitermate geschikt voor gebruik op harde vloeren en tapijt

Stofzuiger VX8-3-DB-M
• Zeer zuinig (A+) • Handig 3-in-1 mondstuk • Dankzij het bereik
 van 12 meter hoeft u niet van stopcontact te wisselen • Perfect
 schoonmaakresultaat en superstil (slechts 58 dB) • AeroPro
 Parketto Pro-mondstuk voor houten vloeren en tegels 

Stoomstrijkijzer GC4527
• Automatische stoomregelaar voor de juiste hoeveelheid stoom
	 voor	elk	kledingstuk	•	Self	Clean	voor	effectieve	kalkverwijdering
• Krachtige prestaties en met optimaal gebruiksgemak
•  T-ionicGlide: krasbestendige zoolplaat
 met geïntegreerde titanium-oxidelaag

Nu voor
429,-*

254,-
209,-

Nu voor
59,95

Nu voor
65,-

Nu voor
37,95

Waterkoker HD9349
• Inhoud van 1 liter (2000 Watt)
• Afgedicht RVS, gegarandeerd lekvrij
• Snoerloze draaivoet van 360° voor
 eenvoudig optillen
 en plaatsen

Compact
formaat,
duurzame
kwaliteit

Steelstofzuiger BCS1ULTD
•	Hygiënisch	filter	voor	zeer	schone	uitblaaslucht
• Uitwisselbare accu’s zodat u ongelimiteerd kan stofzuigen
• Perfecte prestaties op alle soorten vloeren
• Alles stofzuigen van plafond tot vloer en zelfs in de auto
*Prijs na 70,- cashback via Bosch of 499,- met gratis accuboormachine

TIP:
Stofzuiger-

zakken
9,99



Uitgave week 3, 2019. Prijzen zijn geldig van 14 t/m 27 januari 2019. 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!

Föhn HP8230
• 2100 Watt voor een perfect salonresultaat
• 6 Hitte- en snelheidsstanden en Coolshot-functie
• De ThermoProtect-temperatuur biedt de optimale
 droogtemperatuur en extra bescherming tegen
 oververhitting van het haar, voor de beste
 verzorgende resultaten

Shaver S3520/06
• Accu-/netvoeding
• Precisie trimmer
• Li-ion accu
• Snellaadfunctie
• Afspoelen onder
 stromend water

XXL Airfryer HD9650/90
• Extra grote capaciteit van 1,4 kg ruim voldoende voor een hele kip of
 6 porties friet • Twin TurboStar-technologie verwijdert vet uit gerechten 

Elektrische onderdeken HN1300V
• 4 Warmtestanden • Apart instelbare voetenwarmte
•	1-Persoonsdeken	met	bovenkant	van	fleece	•	Afmeting:	150	x	80	cm

Nu voor
52,95

Handmixer HR3741
• Krachtige 450 Watt motor maakt licht werk van het
 taaiste deeg • 5 Standen • Turbostand • 2 Garde en 2 kneedhaken

Nu voor
42,95

Voor een
perfect glad

scheer-
resultaat

Frituren,
grillen,  

bakken en 
braden

Nu voor
199,-

Nu voor
24,95

Nu voor
19,95


