
Pak dat voordeel!

Smart UHD TV UE40MU6120
•  40” / 102 cm • UHD: Haarscherp beeld Zuinig (A-Klasse) • Ultra HD: 4x scherper dan 

Full HD • High Dynamic Range (HDR) voor geweldige helderheid en gedetailleerde 
schaduwen • PurColor geeft alle natuurlijke kleuren in exacte details weer

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,-

499,- 
445,-

Nu voor
179,-
Gratis 

XL-bakplaat 
t.w.v. 49,95

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



Pak dat voordeel!Pak dat voordeel!

4K UHD TV 43UK6750
•  43” / 109 cm • Zuinig (A+) • WebOS 3.5 Smart TV • Beelden zo scherp dat u 

het gevoel heeft dat u erbij bent • 4K Active HDR voor een levensechter beeld
• DTS Virtual: X geeft een extra dimensie aan het geluid

Smart UHD TV UE49MU6470 / A-Klasse
•  49 Inch / 124 cm • 1500 PQI •  4x scherper dan een Full HD TV 
•  Zelfs de kleinste details ongekend scherp weergegeven • UHD 

Dimming voor een zeer hoog contrast • Active Crystal Color  
voor een nog groter kleurbereik

Blu-ray speler BD-J4500
•  QuickStart (0,5 sec) • DTS 2.0+Digital 

Out • Dolby True HD • Ondersteuning 
voor het grootste aantal verschillende 
bestandsindelingen betekent dat u meer video/
audio/foto-materiaal kunt weergeven dan ooit

Nu voor
59,-

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

Nu voor
69,95

Nu voor
645,-

Nu voor
599,-



Pak dat voordeel! Pak dat voordeel!

Nu voor
749,-

Navigatie GO Basic 5” EU
•  Life Time maps EU en Traffic • Updates via WiFi • Road Trips: ontdek de 

beste routes, speciaal voor jou uitgezocht door TomTom • MyDrive: plan 
routes, controleer live verkeersinformatie en sla favorieten op vanaf je 
smartphone, tablet of pc

Nu voor
159,-

iPad 2018 32 GB WiFi
•  iOS 11 • Batterijduur tot 10 uur • A10 Fusion chip voor 

sneller navigeren • 8 MP camera met 1080P video 
•  1,2 MP FaceTime HD camera • Geschikt voor Apple 

Pencil • Verkrijgbaar in de kleuren grijs, zilver en goud

4K Ultra HD TV KD-49XF7096
•  49” / 124 cm • Zuinig (A-klasse) • 4K X-Reality™ PRO: beleef elk detail 

opnieuw • ClearAudio+: stemt tv-geluid perfect af waardoor het geluid 
overal vandaan lijkt te komen • Motionflow™ XR: vloeiende en scherpe 
details zelfs bij snel bewegende beelden • S-Force Front Surround voor een 
overweldigende geluidsweergave

Nu voor
359,-

Accessoire- 
tip: 

beschermhoes  
nu 29,99

BEZORG-
SERVICE

Indien gewenst  
bezorgen wij uw 

aankopen kosteloos  
bij u thuis. We doen  
dit wanneer het u  
het beste uitkomt.

4K Ultra HD 49PUS8503
•  Ervaar een sterk en rijk basgeluid 

uit de luidsprekerbalk
•  Geniet van een heel spectrum aan 

kleuren die  uw verbeelding te 
boven gaan  • Optimale scherpte, 
kleur, contrast en beweging 

•  Smart Android TV 
• P5 Perfect Picture Engine 
*Na 100,- cashback via Philips.

Nu voor
1199,-



Pak dat voordeel!Pak dat voordeel!

All-in-One printer Pixma MG3650
• Maak en print prachtige foto’s zonder witrand 
• Printen vanaf en scannen naar je smartphone of tablet via WiFi
• Gemakkelijk verbinding maken met cloudopslag via PIXMA Cloud Link 
• Print meer pagina’s met de optionele XL-inktcartridges
• Bespaar papier met dubbelzijdig printen

Nu voor
49,-

Nu voor
99,-

Dab+ Microset DM41DAB
•  HiFi-systeem met CD, Bluetooth en FM/DAB/DAB+-tuner
•  Analoge versterkercircuit vermindert signaalwegen voor meer helderheid en impact
• 2 Optische digitale ingangen

399,- 

369,-

Soundbar SJ2
• 2.1 Kanaals met 160 watt vermogen 
• Wireless Subwoofer
•  Bluetooth voor draadloos streamen  

van muziek

Wireless Hoofdtelefoon 
HD 4.40BT
•  Bluetooth 4.0, NFC en aptX compatible
•  Hoogwaardig draadloos geluid voor  

onderweg
•  HiFi geluid met een dynamische bas 
•  Minimalistisch ontwerp gemaakt  

van robuuste, hoogwaardige  
materialen

MacBook Pro
• 13,3” • MacOS 10.8 Mountain Lion • Refurbished (B) • Intel Core i5 processor 2,5 GHz 
•  4 GB Intern geheugen • 500 GB Harde schijf • Intel HD Graphics 4000 • Geïntegreerde 

webcam en cardreader 

Nu voor
629,-

179,- 

139,-

Gratis 
powerbank 
Xtorm XB  

200u



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

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!



DESKUNDIG ADVIES
Door onze jarenlange  

ervaring bent u bij ons 
verzekerd van deskundig 

advies, afgestemd  
op uw situatie.

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!



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,-

Pak dat voordeel! Pak dat voordeel!



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.

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

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

Steelstofzuiger 
FC6812/01
•  PowerCyclone 8:  

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

•  Geïntegreerde borstel

Pak dat voordeel!

Nu voor
379,-

Nu voor
69,-

Stofzuiger 
VX6-2-RR
•  Voor een optimaal 

schoonmaakresultaat
•  Moeiteloze reiniging  

van alle vloeren
•  Energieklasse A 
• Efficiënte motor

Nu voor
119,-

Nu voor
52,-


