
Nu voor
39,95*

Pak dat voordeel!

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

749,-
444,- 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
39,95*

10 jaar  
motor-

garantie

Nu voor
489,- 4K UHD Smart TV 50PUS6703

• 50 Inch / 127 cm • Zuinig (A-Klasse ) • Driezijdig Ambilight: de emotie spat van het scherm af 
• UHD: Vier keer scherper dan Full HD • Micro Dimming optimaliseert het contrast  
• HDR Plus: verbeterd contrast, kleur en scherpte

visser
Stamp



UHD TV UE50NU7470
• 50 Inch / 127 cm • Zuinig (A-Klasse) 
• UHD: Vier keer scherper dan Full HD
• Dynamische, kristalheldere kleuren brengen
 beelden tot leven • TV kijken met geoptimaliseerde
 kleuren, scherpte en contrastniveaus
• Geïntegreerde kabelgoten aan de achterzijde

Nu voor
699,-

Pak dat voordeel!Pak dat voordeel!

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 

Nu voor
285,-

4K UHD Smart TV 55PUS7803
• 55 Inch / 140 cm • Zuinig (A-Klasse) 
• UHD: Vier keer scherper dan Full HD 
• P5 Perfect Picture Engine voor details met meer diepte,   
 levendige kleuren en natuurlijke huidtimnten 
• Driezijdig Ambilight: de emotie spat van het scherm af
• HDR Plus: verbeterd contrast, kleur en scherpte
• Micro Dimming optimaliseert het contrast

Nu voor
849,-



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.

UHD TV UE65NU7170
• 65 Inch / 165 cm • Zuinig (A-Klasse) • UHD: Vier keer scherper dan Full HD • PurColor: al je favoriete content
 met natuurlijke kleuren en heldere en realistische details • Meer details in lichte en donkere scènes dankzij
 HDR • TV kijken met geoptimaliseerde kleuren, scherpte en contrastniveaus

Smart Full HD TV TX-32FST606
• 32 Inch / 82 cm • HDR met 800 Hz (BMR) voor een aangrijpende
 beeldkwaliteit • Haarscherpe donkere scènes, hoger contrast door
 de continu geoptimaliseerde backlight • USB Recording opname
 op externe schijf • Game-/sportmodus: ultra snelle beeldreactie en
 een sublieme kleurweergave met surround soundeffect

Nu voor
899,-

4K Ultra HD TV TX-40FXF687
• 40 Inch / 102 cm • Zuinig (A-Klasse)
• Smart TV • Haarscherpe beelden en
 levensechte kleuren dankzij Ultra
 HD resolutie en HDR Multi • Dynamic
 Surround Sound Plus met krachtige
 Bass weergave • Bluetooth Audio Link

Nu voor
699,-

Nu voor
469,-



Pak dat voordeel!Pak dat voordeel!

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

DAB/DAB+ draagbare radio RF-D10EGK
• RDS/FM en DAB/DAB+ • Eenvoudige bediening • Wekkerfunctie • Werkt op netstroom en batterijen

iPad 2018 32 GB WiFi
• 8 MP camera met 1080P video • Batterijduur tot 10 uur 
• 1,2 MP FaceTime HD camera • Geschikt voor Apple Pencil
• iOS 11 • A10 Fusion chip voor navigeren

Nu voor
359,-

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

Nu voor
79,-

Nu voor
69,95

Nu voor
66,-

 Grote luid-
sprekers voor 

een helder 
geluid

Verkrijgbaar
in de kleuren
grijs, zilver 

en goud

4K Ultra HD TV KD-49XF7096
• 49 inch / 124 cm • Zuinig (A-Klasse) 
• S-Force Front Surround: overweldigende  
 geluidsweergave komen • Motionflow™ XR:  
 vloeiende en scherpe details 
• 4K X-Reality™ PRO: beleef elk detail

Nu voor
649,-



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

2018
NOV

2018
NOV

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,-*



DESKUNDIG ADVIES
Door onze jarenlange  

ervaring bent u bij ons 
verzekerd van deskundig 

advies, afgestemd  
op uw situatie.

Pak dat voordeel!Pak dat voordeel!

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



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

369,-
329,-

5 jaar  
garantie via 

Inventum

Nu voor
799,-

Nu voor
339,-

Nu voor
199,-

5 jaar  
garantie via

Inventum

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



Uitgave week 3, 2019. Prijzen zijn geldig van 14 t/m 27 januari 2019. Prijs- en modelwijzigingen en kleurafwijkingen voorbehouden.

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


