
Veel            voordeel!Kerst

Wasmachine WM16T420NL
• Inhoud 8 kg • Extreem zuinig (A+++-30%)
• VarioSpeed™: 65% sneller
 bij maximaal wasresultaat
• Trommelreinigingsprogramma
• Speciaal wasprogramma voor
 Sport- en Outdoorkleding
• Extreem stille, duurzame en zuinige
 iQdrive motor met 10 jaar garantie
*Prijs na 50,-  kassakorting.

594,-
544,-*

Airfryer HD9650/90
• Capaciteit van 1,2 kg (voor 5 porties) • Gezonder frituren, grillen,
 bakken en braden • Met grillpan voor het grillen van vis, vlees en groenten

Nu voor
199,-

Nu voor

299,-
Full HD LED TV LC-40FI3522E
• 40 Inch / 102 cm • Zeer zuinig (A+) • 100 Hz • USB-Recording
• DVB-T, DVB-T2, DVB-S, DVB-S2, DVB-C 



BESTE KEUS 
GARANTIE

In onze winkel 
staat een selectie

van alleen de
beste producten.

Zo maakt u bij
ons altijd de  
juiste keuze.

KerstVeel           voordeel! KerstVeel           voordeel!

Blu-ray speler BP350
• Stream uw muziek via WiFi naar LG Music Flow Multiroom speaker • Naast Blu-ray speler ook een
 netwerkspeler en Multiroom muziekzender • Met internet en apps: maakt van uw wat oudere TV eenvoudig een Smart TV

4K Ultra HD TV KD-43XF7096
• 43 inch / 109 cm • Zuinig (A-Klasse) • S-Force Front Surround voor een overweldigende geluidsweergave
• Stemt TV-geluid perfect af, waardoor het geluid overal vandaan lijkt te komen • Motionflow™ XR: vloeiende
 en  scherpe details zelfs bij snel bewegende beelden • 4K X-Reality™ PRO: beleef elk detail opnieuw

4K HDR TV TX-49FXW784
• 49 inch / 124 cm • Zuinig (A-Klasse)
• Innovatief design, perfecte beeldkwaliteit
 en het Cinema Surround Sound Pro
 geluidssysteem zorgen voor een
 heuse bioscoopervaring

2.1 Soundbar SK6
• Draadloze subwoofer • Ingebouwde Chromecast: Stream muziek draadloos naar de soundbar
• Dankzij DTS Virtual:X lijkt het alsof het geluid ook van boven komt • Adaptive Sound Control
 herkent wat er wordt afgespeeld en past de geluidsmodus

Nu voor
349,-

Nu voor
79,95

Nu voor
999,-

Nu voor
599,-



KerstVeel           voordeel!KerstVeel           voordeel!
Decttelefoon A670A Trio
• Geïntegreerd antwoordapparaat • Kleurendisplay en verlicht toetsenbord
• Nummerherkenning • Handsfree-functie • Telefoonboek voor 200 contacten

TT Start 42 FEU with carry case
• Stand alone navigatie-apparaat voor autonavigatie 
• 4,3 Inch beelscherm • Touchpanel • Rijbaanbegeleiding
• Traffic Message Channel • Auto-houder

4K OLED TV Bild 2.49
• 49 Inch / 124 cm • Ultra HD resolutie:  4x scherper
 dan Full HD • Ingebouwde soundbar met 2x 20 Watt
 en afgewerkt met luxe zwart textiel • Dual Bluetooth
• Single tuner systeem geschikt voor  (C/T en S)
• Draaibare tafelvoet
*Prijs na 200,- kassakorting. 

Nu voor
499,-

Nu voor
79,95

1999,-
1799,-*

4K UHD TV 43UK6750
• 43 Inch / 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

Inclusief
opbergtasje

159,-
99,-



KerstVeel           voordeel! KerstVeel           voordeel!

Microsysteem X-EM26
• Stream via Bluetooth je eigen afspeellijsten naar deze compacte en stijlvolle microset • Basversterking
• CD speler • Radio • FM • RDS • Timer • Breedband boxen • AUX-in • Bluetooth interface • USB-aansluiting

DAB+ wekkerradio SO-110WH
• Luister naar je favoriete radiozenders via FM/DAB/DAB+ of naar je
 eigen afspeellijsten via Bluetooth • Klokradio • Snooze • Sleep-timer
• Afstandsbediening • AUX-in • Bluetooth interface • USB-aansluiting

Kleurenprinter TS6250
• Dubbelzijdig printen • Naadloze connectiviteit en eenvoudige wireless
 bediening maakt van deze printer de perfecte allrounder voor de hele
 familie • 5 Afzonderlijke inktcartridges
*Prijs na 20,- cashback via Canon.

CD-Microsysteem SCPMX84-EG-K
• 3e generatie LincsD-Amp: natuurlijk geluid met minimale vervorming
• 3-Weg luidspreker met Silk Dome-tweeter (weergave frequenties tot 50 kHz)
• Hoge resolutie audio, dankzij kwalitatief hoogwaardige audio-onderdelen
• Unieke DAC-controller en USB-stuurprogrammasysteem zorgen ervoor dat u alle details
 en de rijke verscheidenheid van de huidige geluidsindelingen met hoge resolutie hoort

Nu voor 
229,-

Nu voor 
279,-

99,- 
79,-*

Hoge
resolutie

audio

Nu voor 
269,-

RBK23 Micro Multiroom WiFi
• Creëer je 1 groot WiFi netwerk met een sterk signaal in je hele huis
• Doordat alle stations met elkaar communiceren heb je een stabiele verbinding
• Ondersteunt MU-MIMO, wat zorgt voor een stabielere draadloze verbinding

109,-
99,-

FM-radio, 
USB en

CD-speler



Warmtepompdroger
DV90N62632W
• Inhoud 9 kg • 1600 Toeren • Extreem zuinig (A+++)
• Sensorgestuurd voor een optimaal droogresultaat
• Air Wash: frist je kleding en beddengoed op,
 zodat ze altijd heerlijk fris ruiken

Nu voor
999,-

QuickDrive 
Wasmachine WW8BM6420BW
• Inhoud 8 kg • 1600 Toeren • Extreem zuinig (A+++) • Q-rator: slimme wasassistent
 garandeert altijd een perfect wasresultaat • EcoBubble: krachtig wassen,
 óók op lage temperaturen • QuickDrive: verkort tot 50%  de wastijd, verbruikt
 tot 20% minder energie
*Prijs na 100,- cashback via Samsung.

BESTE KEUS 
GARANTIE

In onze winkel 
staat een selectie

van alleen de
beste producten.

Zo maakt u bij
ons altijd de  
juiste keuze.

899,-
799,-*

7
JAAR

garantie via
Samsung

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

Warmtepompdroger WTW8446ENL
• Inhoud 8 kg • 1600 Toeren • Extreem zuinig (A+++)
• SelfCleaning condensor • Optimale bescherming
 van uw kleding dankzij de unieke trommelstructuur
• Behoudt gedurende zijn levensduur energieklasse A+++

*Prijs na 50,- cashback via Bosch.

Nu voor
369,-

799,- 
749,-*

100,- extra cashback bij
gelijktijdige aankoop met 
Samsung WW8BM642OBW

Best getest
door de Consumentenbond

(Oktober 2018)

KerstVeel           voordeel!KerstVeel           voordeel!



INSTALLATIESERVICE
Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat uw apparaten probleemloos

bij u thuis te installeren. Zo kunt u direct genieten van uw aankoop.

KerstVeel           voordeel! KerstVeel           voordeel!

Inbouwoven KMS565000M RVS
• Inhoud 43 liter • 2 Bakniveaus • Multifunctionele oven met geïntegreerde magnetron-
 functie, verzinkbare bedieningsknoppen en vlekvrij RVS • Touch Control bediening
• Easy-to-clean • Inbouwafmetingen: 5950(b) x 455(h) cm x 567(d) mm

Inbouwoven MAC824RVS
• XL inhoud van 50 liter • 4 Bakniveaus • Multifunctionele oven met 14 ovenprogramma’s
 en een magnetronfunctie met Invertertechniek • Geïntegreerd kookboek • Steam Clean-
 functie • TFT-scherm in Nederlands • Inbouwafmetingen: 5950(b) x 455(h) cm x 550(d) mm

Nu voor
1099,-

Nu voor
699,-

Nu voor
599,-

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

369,-
329,-

5 jaar 
garantie via 

Inventum

Inbouwvaatwasser FSS5360XZ
• Extreem zuinig (A+++) • 13 Couverts •  Extra stil: 42 dB
• 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
• Inbouwafmetingen: 878(h) x 596(b) x 500(d) mm

5 jaar  
garantie via

Pelgrim



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

KerstVeel           voordeel!KerstVeel           voordeel!

Nu voor
229,-

Tafelmodel koelkast EDTK5510 Inox 
• Zeer zuinig (A+) • Inhoud 150  liter  • 2 Glasplateaus • 1 Groentelade

Koel-/vriescombinatie EDHC8050
• Zeer zuinig (A+) • Totale inhoud 160 liter (koelen 115 liter
 en vriezen 45 liter) • 3 Glasplateaus • 1 Groentelade(n) • 3 Laden

Nu voor 
269,- Nu voor

699,-

529,-
479,-*

Koel-vriescombinatie RB31FERNCSA
• Zeer zuinig (A+++) • Totale inhoud 290 liter (koelen 192 liter en vriezen 98 liter)
• LED-verlichting • Easy slide uitschuiflade • NoFrost • Cool Select Zone (20 liter) • Smart  Frost
• Digital inverter compressor met 10 jaar garantie • Afmetingen: 1780(h) x 595(b) x 668(d) mm
*Prijs na 50,- kassakorting.

koel/vriescombinatie CNP 4313-21
• Extreem zuinig (A+++) • Inhoud 308 liter
• DuoCooling gescheiden koelsystemen:
 geschikt voor onverwarmde ruimtes >0°C
• SmartFrost, makkelijk reinigen, sneller ontdooien
• 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

Gescheiden koelsystemen

NoFrost



Uitgave week 51, 2018. De prijzen zijn geldig van 17 t/m 30 december 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.
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Koude zone friteuse GF431 RVS
• Inhoud 3 liter • 2200 Watt vermogen • Extra diep XL frituurmand
• RVS-behuizing • Vaatwasserbestendige onderdelen • Uitneembare binnenpan

Nu voor 
79,-

Nu voor 
69,-

Raclette-Fondue RG2348
• Praktische 2-in-1-combinatie van raclette en fondue
 geschikt voor 8 personen • Uitgevoerd in hoogwaardig RVS

Scheerapparaat S5110/06
• MultiPrecision-systeem voor lekker
 snel scheren met een glad resultaat 
• De scheerkoppen buigen in alle richtingen
 met de contouren van  uw gezicht mee
• Super Lift & Cut-systeem • Onder de kraan
 afspoelbare scheerhoofden • 1 Uur opladen
 voor 40 minuten draadloos scheren

Hetelucht friteuse GF552HL
• Inhoud 1,5 kg • 1500 Watt vermogen • Controlelampje
• Temperatuur instelbaar • Maximaal 200°C • Timer • Koele wanden

Nu voor:
66,-

Nu voor:
34,95

incl. gratis
receptenboek

(via Inventum.nl) 

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

Nu voor 
59,95

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

Nu voor
52,95

Voor chocolade-
en kaasfondue


