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DIT VINDEN DE 

KLANTEN VAN EXELLENT ! 

Klantenbeoordeling

Jouw vakman, steeds dichtbij

Exellent Electro | Maart 2021

Staafmixer - B4MS6CB6110
• Vermogen: 1000 W • 12 standen en turboknop
• Het revolutionair dubbel mes garandeert steeds een perfect resultaat
• Incl. maat- en mixerbeker met deksel

€5999
adviesprijs €6499 Wasmachine - BOWAU28UC0FG

• EcoSilence Drive™: uiterst energie-efficiënte en stille werking met 10 jaar garantie op de motor
• Bijvulfunctie: voeg tijdens het wassen vergeten kleding toe
• Groot LED-display met aanduiding van het programmaverloop,  

de centrifugeersnelheid, de resttijd, 24u-eindtijduitstel en beladingsadvies
• AntiVibration™ Design: extreem stabiel en bijzonder stil

€599
adviesprijs €749

Exellente 
Deals van 

bij ons
Hier,

daar kiezen
we samen

voor.

GRATIS
vacuümset  
t.w.v. €39,99 *

*Via Bosch

Van

05/03
t.e.m.

08/03

Nieuwe energielabels
Duurzaamheid leeft in de maatschappij van vandaag. 
Energieverbruikende toestellen houden er echter een 
enorme ecologische impact op na. Daarom heeft de 
Europese Unie nieuwe richtlijnen opgesteld. De huidige 
schalen worden aangepast van A+++ tot G, naar A tot G. 
Jouw Exellent vakman kent als geen ander alles over de 
energie-efficiëntie van toestellen én de nieuwe etikettering. 

Meer info op pag. 2 van de folder en op www.exellent.be

UHD LED TV - PQ55PUS943512
• 4K UHD LED • HDR • Ambilight • P5-engine
• Smart TV / Android • Aansluitingen: 4 x HDMI, 2 x USB

op=op

55”
140cm

4K 
UHD

Android

€999
adviesprijs €1599

€600  
voordeel!
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Hier, daar kiezen we samen voor.

BELANGRIJKE OPMERKING : Alle toestellen vermeld in deze folder zijn leverbaar ofwel op bestelling ofwel uit voorraad. De prijzen van deze folder werden samengesteld op basis van gegevens van 11/02/2021 waarna ze gedrukt werd. De vermelde prijzen zijn geldig vanaf  28/02/2021 tot uitputting van de voorraad en tot 30/03/2021. Indien de 
leveranciers hun prijzen herzien zullen wij al het mogelijke doen om de prijzen stabiel te houden. Maar sommige omstandigheden maken dit onmogelijk. Daarom zijn bovenvermelde prijzen enkel richtinggevend en niet bindend. Normaal gezien zijn we in staat elk product in deze folder vermeld binnen een redelijke termijn te leveren.  Prijzen, 

Wasmachine - BEWTV8711BC1
• 15 programma’s: o.a. Handwas, Mini 14’, 

Hemden + Steam
• BLDC-motor : stil en krachtig met 10 jaar 

garantie
• AQUAWAVE voor een nog beter wasresultaat
• Optie STEAMCURE • Startuitstel 0-19 u

Wasmachine - AXL6FBG94QS
• 6000 Serie ProSense • AutoDose • WiFi-verbinding • Groot display

€599
adviesprijs €699

€34999
adviesprijs €39999

€699
adviesprijs €899

Wasmachine -  
MIWEA035WPS 
• ProfiEco-motor: zuinig, 

krachtig, onverslijtbaar
• SoftCare-trommel: 

voorzichtige  
wasbehandeling

• 11 programma’s:  
o.a. Express 20, Donker  
& Jeans

Verandering van energielabels op 1 maart 2021
Jouw vakman geeft jou meer uitleg:
Momenteel wordt de energie-efficiëntie van een toestel geclassificeerd op een schaal van 
A+++ tot G. Dankzij de laatste technologische ontwikkelingen is er een alsmaar betere energie-
efficiëntie van toestellen te zien. 
Aangezien steeds meer toestellen in de energieklassen boven A (van A+ tot A+++) vallen, 
wordt het steeds moeilijker om een duidelijk onderscheid te maken tussen de energie-
efficiëntie van deze toestellen.  
Vanaf 1 maart 2021 worden de huidige schalen aangepast naar A tot G. Deze zijn van kracht 
op wasmachines, was-droogcombinaties (geen droogkasten), elektronische schermen, 
koelapparaten en vaatwassers.
Ben jij op zoek naar een energiezuinig toestel? Haast je dan naar de vakman in je buurt. Jouw 
vakman kent als geen ander alles over de energie-efficiëntie van toestellen én de nieuwe 
etikettering. Bovendien bespaar je met energiezuinige toestellen heel wat op je energiefactuur. 
Goed voor jou én goed voor de planeet. 

Meer info op www.exellent.be

NIEUW

De QR-code geeft toegang tot 
meer informatie over het model.

De aangepaste  
energie-efficiëntieklasse.

De jaarlijkse energieconsumptie 
van het toestel volgens de nieuwe 
berekeningswijze.

Belangrijke kenmerken van het 
toestel met hun waarden.

WASMACHINE SSWM14N2A1FG
• Eindtijduitstel tot 24 u en aanduiding van de resttijd
• Stille en duurzame IQ-drive-motor 
• VarioSpeed om tot 65% sneller te wassen met een perfect resultaat
• Vele speciale programma’s: o.a. Jeans, Wol/Handwas, Lingerie, Intensief
• Reload-functie: voeg zelfs na de start van het programma nog wasgoed toe
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#KoopLokaal 
#KoopBelgisch

beelden en teksten onder voorbehoud van typografische en/of drukfouten. Alle prijzen vermeld in deze folder zijn recupel en auvibel inbegrepen. Sommige toestellen zijn meeneemprijzen, gelieve uw vakman meer uitleg te vragen omtrent levering, plaatsing en installatie.  Niet alle Exellent 
dealers voeren het hele assortiment. Denk aan uw gezondheid: gebruik uw mobiele telefoon met mate, bel met een oortje en kies voor een toestel met een lagere SAT-waarde (SAR-waarde). SAT= Specifieke Absorptie Tempo

Droogkast - BEDS7331PX0BX
• Warmtepomp • Startuitstel
• Automatische anti-kreukfase: door zachte trommelbewegingen blijft de was kreukvrij
• OptiSense-technologie optimaliseert de droogcyclus door middel van 3 slimme sensors
• AquaWave®-trommel : golvende trommelbeweging voor zorgvuldige behandeling
• 15 programma’s: o.a. Babyprotect, Sportkleding, Jeans, Synthetisch

Stoomgenerator - PHPSG701410
• Stoomafgifte: 120 g/min • Stoomstoot: 450 g/min
• Capaciteit afneembaar waterreservoir: 1,8 L
• Easy De-calc • SteamGlide Advanced zoolplaat

Stoomgenerator - CAGV9560C0
• Stoomafgifte: 140 g/min • Stoomstoot: 490 g/min
• Durilium Airglide Autoclean strijkzool
• 5 elektronische voorkeuzefuncties
• Uitneembaar waterreservoir: 1,9 L

Strijksysteem - LSSMARTD
• Inhoud waterreservoir: 1,2 L • Stoomdruk: constante druk van 3,5 bar
• Hoogte van de strijkplank: 83 - 104 cm (6 standen) 
• Aanzuig- en opblaassysteem: 4 snelheden (7,5 W) • Bluetooth-

technologie: je strijkcoach aan de hand van de mobiele applicatie
• Professioneel strijkijzer: strijk verticaal en voorkom valse plooien

Droogkast - BOWTM852K1FG
• SelfCleaning Condensor: minimaal energieverbruik 
• SensitiveDrying System: extreem gelijkmatig drogen zonder plooien of kreukjes
• LED-display met eenvoudige TouchControl-bediening en extra functies zoals eindtijduitstel 

en resttijdaanduiding

€599
adviesprijs €849

€18999
adviesprijs €24999

€19999
adviesprijs €29999

€999
adviesprijs €1479

Droogkast - AET6DBG82W
• Condensatie • 65 dB
• Zachte ProTex-trommel: kledingstukken worden gelijkmatig gedroogd en kreuken minder
• ProSense-technologie: bespaar elke dag tijd en energie

€49999
adviesprijs €629

€39999
adviesprijs €44999

Was-droogcombinatie - 
LGF4DN508S1
• AI DD: herkent het type kleding en past het 

wasprogramma daarop aan 
• Steam-technologie: elimineert 99,9% van de 

belangrijkste allergenen 
• LG ThinQ-technologie: bestuur je wasmachine 

eenvoudig en download zelf extra programma’s

€649
adviesprijs €749

Exellente 
Deals van 

bij ons
Hier,

daar kiezen
we samen

voor.

7  
bar

2100 
W

7,3  
bar

2600 
W

op=opINCLUSIEF
ONTPLUIZER  

t.w.v.€9,99

op=op

op=op

8 KG
wassen E5 KG

drogen
1400

t/m
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€33999

Hier, daar kiezen we samen voor.

Vaatwasser  - BEDVN05320X
• 49 dB • 5 programma’s
• Startuitstel: tot 9 u
• Bestekmand • Optie ½ lading
• Optie voor gebruik van all-in-one tablet
• Inox uitvoering

Koel-vriescombinatie- BERCHA305K30WN
• 39 dB • Semi No-frost • LED-verlichting
• 4 legplanken in veiligheidsglas + 1 groentelade •3 diepvrieslades
• Afmetingen (H x B x D) : 181,3 x 54 x 57,4 cm

Koel-vriescombinatie - WXW7832TMXH
• 6th Sense-technologie: vers en bevroren voedsel wordt bewaard als nooit tevoren
• Ultra Silent ( 37dB) • 3 glazen legplanken +  1 groentelade + 1 FreshBox 0°
• Multiflow-systeem: voor een homogene verspreiding van de temperatuur
• 2 vrieslades + 1 easy access vriesvak • Total No Frost: geen ijsvorming meer

€699
adviesprijs €799

€37999
adviesprijs €42999

€549
adviesprijs €599

Exellente 
Deals van 

bij ons
Hier,

daar kiezen
we samen

voor.

D

NO 
FROST

104 L
vriezen

234 L
koelen

F

NO 
FROST

76 L
vriezen

204 L
koelen

5 JAAR
GARANTIE

€899
adviesprijs €1069

Koel-vriescombinatie - SSKG49E4ICA
• LowFrost-technologie: snel ontdooien is nu gemakkelijk • SuperCooling: stabiele temperatuur
• Hyperfresh-lades om je voedsel langer vers te houden • Afmetingen: 201 x 70 x 65 cm

C

111 L
vriezen

302 L
koelen

E

13
bestekken Vaatwasser - AXFFB62620PW

• XXL-capaciteit: meer ruimte dan eender welke 
andere vaatwasser

• Sensorlogic watersensor: detecteert de vaat en 
past het water en het energieverbruik aan

• XtraDry: activeer deze optie om het 
droogresultaat een boost te geven

• AirDry-technologie met AutoDoor-systeem
• Bestekmandje

E

13
bestekken

70 cm =
extra veel 
volume!
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33 L

300 
W

65 L

A+

59 L A

25 L

900 
W

28 L

900 
W

€21999

€19999

#KoopLokaal 
#KoopBelgisch

Wok met deksel + braadpan - BH900212
• Geschikt voor alle vuren, inclusief inductie en oven
• Diameter: 28 cm • 18/10 roestvrij staal • Met deksel
• Meerlagige en verstevigde PFOA-vrije antikleeflaag

Gemengd fornuis  - BEFSM62010DW
• 4 gasbekkens met hoog rendement
• Elektrische multifunctionele oven
• 8 functies: o.a. warme lucht, grill
• Wit geëmailleerd deksel
• Binnenzijde van de ovendeur volledig in glas
• H x B x D: 85 x 60 x 60 cm

Combi microgolfoven  - WHMWP338SX
• Draaiplateau: 36 cm • Supreme Chef
• AutoClean: schoonmaken met de natuurlijke kracht van stoom
• 3D-systeem: gelijkmatige bereiding van gerechten • Jet Grill

€27999
adviesprijs €34999

Fornuis - B1CFBG601ANBE
• 4 professionele messing branders
• Robuuste gietijzeren pandragers
• Bakoven met 8 functies • Temperatuurbereik van 40°C – 250°C
• Hoogwaardige geëmailleerde ovenwanden voor schoonmaakgemak

€1299
adviesprijs €1399

€9999
adviesprijs €25999

€29999
adviesprijs €34999

op=op

7-delige kookpottenset - BH1100239A
• Geschikt voor alle warmtebronnen, inclusief inductie
• Steelpan: 16 cm, kookpotten: 20 en 24 cm (met deksels),  

braadpan: 24 cm
• Hoogwaardig 18/10 roestvrij staal • Vaatwasbestendig

€14999
adviesprijs €18999

Microgolfoven met grill - SRR744S
• 12 automatische programma’s • 5 vermogensstanden 
• Quick Defrost-functie • Klok / Timer • Kinderslot
• LED-display • 27 cm glazen draaiplateau

€11999
adviesprijs €13999

Combi microgolfoven - S1MC28H5015CSEN
• Zelfgemaakte yoghurt
• Convectietemperatuur: 40 ~ 200°C
• Draaiplateau: 32 cm

3-delige kookpottenset - XEA3SS
• Kookpot: 16 cm (2 L), kookpot: 20 cm (4 L) + antiaanbakpan: 24 cm
• Voor dagelijks gebruik op elk type kookplaat
• Oppervlak in roestvrij staal voor een optimale warmteverdeling

Grote huishoud

Jouw nieuwe wasmachine, koelkast of diepvriezer kan wel flink wat 
wegen...

Laat hem daarom meteen leveren en installeren aan huis! Wij doen 
voor jou het zware werk.

Zijn er aanpassingswerken nodig, zoals het verplaatsen of het 
toevoegen van een stopcontact? Daar helpen wij jou ook met plezier 
mee!

INCLUSIEF
Brabantia keukenset  

t.w.v €24,95  
via Samsung

5 JAAR
GARANTIE
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72 L A

€1249

60 
cm

71 L A+

60 
cm

80 
cm

Hier, daar kiezen we samen voor.

Vaatwasser - MLG5273SCVI
• 45 dB • 5 programma’s: o.a. QuickPowerWash • ComfortClose • 3D MultiFlex
• ExtraComfort-korven • Besteklade • Startuitstel
• H x B x D: 80,5 x 59,8 x 57 cm

PlusSteam heteluchtoven - ZIZOHED3X1
• AquaClean: kruimels en spetters zijn gemakkelijk verwijderbaar met een 

vochtige doek
• Temperatuur instelbaar van 50°C - 275°C
• 9 ovenfuncties: o.a. ontdooifunctie, tweekringsgrill, pizza, PlusSteam

Vitrokeramische kookplaat - BIPKE645D17E
• 4 vitrokeramische kookzones
• Aan/uit-indicatie
• Restwarmteindicator
• Vergrendelfunctie 
• Overbehittingsbeveiliging
• Inbouwafm. H x B x D:  4,8 x 56 x 49cm

€29999
adviesprijs €36999

€39999
adviesprijs €599

Inductiekooplaat - SIEH875FVB1E
• 5 zones • Mono-touchSlider voor makkelijke bediening
• Powerboost: kortere opwarmtijd met tot 50% meer vermogen • Kookpotherkenning
• Kookwekker met uitschakelfunctie voor de kookzones • Inbouwafmetingen H x B x D:51 x 750 x 490 mm

€899
adviesprijs €1009

Inductiekookplaat - AYIKB64443XB
• 60 cm • MaxiSense®: de flexibele kookplaat 
• Inox kader •DirekTouch: tiptoets-schuifbediening 
•  Automatische panherkenning
• Inbouwafm. H x B x D : 46 x 560 x 490 mm

€549
adviesprijs €849

Oven - SIHB673GBS1
• 4D-warme lucht • TFT-display 
• ActiveClean: pyrolitische zelfreiniging van de oven 
• CookControl Plus • 10 verwarmingswijzen

€899
adviesprijs €1009

Exellente 
Deals van 

bij ons
Hier,

daar kiezen
we samen

voor. C

14
bestekken
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S I N C E  1 9 0 8

€15999

€559

€19999
S I N C E  1 9 0 8

#KoopLokaal 
#KoopBelgisch

Staafmixer ToGo - XJBA101913
• Vermogen: 180 W  
• Toerental: 12 000 t/min en 16 000 t/min
• 2 snelheden • Krulsnoer 
• Accessoires: multimes, klopper,  

menger en vleesmes 
• Swiss Made

Staafmixer - BRMQ9175XL
• Vermogen: 1200 W • Antispat staafmixervoet
• ActiveBlade-technologie: zowel de voet als het mes 

bewegen op en neer • SmartSpeed-technologie: 
verander van snelheid zonder onderbrekingen

• Accessoires: 600 ml maatbeker, garde, XL 
foodprocessor accessoire met hakmes, deeghaak, 
raspschijf, snijschijf, julienneschijf, frietschijf 

Friteuse - FF1948B
• Vermogen: 3200 W • Inhoud: 4,5 L - 1,5 kg 
• Voor 5 tot 6 personen 
• Met koude zone voor een gezondere  

cuisson en minder olieverbruik
• Uitneembare kuip in roestvrij staal

Broodbakmachine - LIB3974
• Voor brood van 750 g of 1000 g
• 12 verschillende bakprogramma’s
• Timer programmeerbaar tot 13 uur
• Automatische warmhoudfunctie 
• Broodkuip en menghaak met antiaanbaklaag
• Cool touch behuizing
• Inclusief maatbeker, maatlepel en receptenboekje

8-delige blender  - NBV06977
• Champagnekleurige basisunit met 1000W-motor
• 900 ml en een 500 ml blend-/drinkbeker
• To-go deksel • Drinkring met handvat
• RVS-extractiemessenblad
• Handleiding en kleurrijke snelstartgids

Keukenrobot - S3SMF23BLEU
• Vermogen: 800 W • Inox mengkom: 4,8 L • 10 snelheden
• Accessoires: draadgarde, inox klopper, platte menghaak, kneedhaak, 

uitgiethulp€9999
adviesprijs €10999

€12999*
adviesprijs €16999

€7999
adviesprijs €8999

€7999
adviesprijs €8999

Exellente  
Deals van 

bij ons
Hier,

daar kiezen
we samen

voor.

*Je betaalt €16999 aan de kassa en 
ontvangt €40 cashback via Braun.

Easyvac - SB575
• Druk: tot 0,8 bar • Pulse Vacuum-functie: handmatige fijninstelling van het vacuüm
• Met uitneembare lekbak • Ingebouwde foliesnijder • Voor droge en vochtige levensmiddelen

INCLUSIEF
isoleerkan en  
receptenboek

INCLUSIEF
Multi vleesmaler  

(t.w.v. €89)  
& keukenschort  

+ receptenboekje  
(t.w.v. €35)

Met  
marineerfunctie

INCLUSIEF
vacuümzakjes  

(SB64) t.w.v €29,99
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€12999

€39999

S I N C E  1 9 0 8

Dolce Gusto - KRKP440E
• 1500 W / 15 bar 
• Inhoud waterreservoir: 0,8 L
• Espressoboost: instelbare intensiteit
• Play & Select: automatische technologie
• Functie voor extra grote kopjes
• Eco-modus • Warm & koud-functie

Nespresso vertuo titaan -  
MG11383B
• 5 formaten : van Espresso (40 ml)  

tot Alto (414 ml)
• 25 verschillende koffiesmaken
• Centrifusion-technologie
• Een rijke cremalaag
• Eenvoudig systeem ONE-TOUCH

Koffiezetapparaat - 
MX6756989
• 10/15 kopjes • AromaSelector 
• Inhoud thermos: 1,4 L
• Vaatwasserbestendige zwenkfilter
• Druppelstop 
• Automatische uitschakeling

Barista - SB1170RVS
• 15 bar • 1 of 2 kopjes
• Professionele stoompijp, voor de perfecte cappuccino of latte macchiato 
• Manometer met een drukindicatie tot 16 bar extractiedruk
• Opgewarmd in 40 seconden 

Espresso Barista - MX6761414
• Vermogen: 1450 W • 15 bar • Melitta® Connect-app 
• Pro Aqua filtertechnologie • Snelle en stille stalen molen 
• Bean Select-bonenreservoir met twee kamers (2 x 135 g)
• 18 geprogrammeerde koffiespecialiteiten 
• Functie “My Coffee”: favoriete koffiespecialiteiten instellen

Volautomatische espresso -  
DLECAM23123B
• Duurzame conische metalen koffiemolen
• Voor zowel bonen als gemalen koffie 
• Instelbare water- en koffiehoeveelheid
• Cappuccinosysteem met RVS-stoompijpje
• Eenvoudig bedieningspaneel • Automatische uitschakeling

Espressomachine - LIDO718K
• 19 bar • Afneembaar waterreservoir: 1150 ml 
• Geïntegreerde koffiemolen met instelbare grofheid • Klaar voor gebruik in slechts 10 seconden 
• Drie instellingen programmeerbaar naar eigen wens (min. 25 ml en max. 250 ml)

€49999
adviesprijs €519

€11999*
adviesprijs €19999

€5999
adviesprijs €6499

€34999
adviesprijs €39999

Exellente 
Deals van 

bij ons
Hier,

daar kiezen
we samen

voor.

GRATIS
Melkopschuimer  

LIDO717MF  
t.w.v. €59,99

GRATIS
DLECODECALK  

t.w.v. €13,99

GRATIS
4 dozen  

capsules* 
*Via Dolce Gusto

INCLUSIEF
Bamboo  
koffiefilters

*bij aankoop van 
minimaal € 100  
koffie via Nespresso.

*Je betaalt €16999 aan de kassa en 
ontvangt €50 cashback via Magimix.

€929
adviesprijs €1029

CADEAU
2KG MELITTA® KOFFIE 
+ PERFECT CLEAN SET

€30
koffiekorting* 
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#KoopLokaal 
#KoopBelgisch

Robotstofzuiger - IR976040
• Autonomie: 75 min  • Laadt zichzelf automatisch op
• Inhoud stofbak: 0,6 L • iRobot HOME -app • AeroForce®-filter

Steelstofzuiger - NIEASY36VACC
• Vermogen: 170 W
• Capaciteit stofcontainer: 0,6 L
• Autonomie: 80 min
• Steelstofzuiger + kruimeldief in 1 machine

Stofzuiger HENRY NEXT - NTHVN20011
• 72 dB • Actieradius: 32m • Inhoud stofbak: 9 L 
• Complete accessoirekit

Steelstofzuiger - B4BSS81POW
• Autonomie: 40 min • Oplaadtijd: 1 u 
• Aantal snelheden: 2 • Geïntegreerde kruimeldief  
• Accessoires: turboborstel, meubelzuigmond, kierenzuiger
• Met extra krachtige 5 Ah batterij

Hogedrukreiniger - 
KCK5PREMSMAHOME
• Home & Garden-app • Boost-modus 
• Smart Control-spuitpistool met LED-display  

en 3-in-1 Multi Jet-spuitlans
• Lengte van de slang: 10 m
• Wateropbrengst: 500 l/h
• Werkdruk (max): 145 bar

€39999
adviesprijs €49999

Exellente 
Deals van 

bij ons
Hier,

daar kiezen
we samen

voor.

€24999*
adviesprijs €27999

€49999
adviesprijs €629

€19999
adviesprijs €24999

GRATIS
Stofzakken  

(NTNVM1CH)
 t.w.v. €9,99

Steelstofzuiger  - MITRIFLEXHX1LOW
• Inhoud stofreservoir: 0,5 L • Autonomie: 60 min • Oplaadtijd: 4 u
• Innovatieve 3-in-1-functie voor maximale flexibiliteit 
• Onderhoudsvrije Hygiene Lifetime-filter
• Brede elektroborstel voor alle vloerbedekkingen

*Je betaalt €49999 aan de kassa en 
ontvangt €30 cashback via Miele.
Cashback enkel geldig voor aankopen 
tussen 1 maart en 16 mei 2021.

€44999
adviesprijs €549

€46999*
adviesprijs €49999

op=op

Geïntegreerde  
kruimeldief

*Je betaalt €27999 aan de kassa en 
ontvangt €30 cashback via Nilfisk.
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€17499

BBQ - SDPG8109
• SafeTouch-behuizing: geen risico op brandwonden
• Voor binnen en buiten • Van 0 tot 300° in 10 min
• Hoogwaardig roestvrijstalen grillrooster 
• Vermogen: 2300 W

6-delige BBQ set - BH1106091
• Geleverd in een handige opberg-/draagtas
• Set bestaat uit: tang, spatel, mes, kwast en BBQ-vork
• Hoogwaardig RVS

Keramische BBQ - BH2415700
• Handige combinatie van een oven en een grill
• Keramische schaal die zorgt voor een gelijkmatige warmtecirculatie
• Geïntegreerde thermometer
• Ventilatiekap om eenvoudig de luchtstroom te regelen
• 2 handige bijzettafels van bamboe

BBQ - LL552411
• Rookvrije barbecue • Diamater: 32cm
• Ideaal tijdens het kamperen

€6999
adviesprijs €9999

€999
adviesprijs €1269

BBQ easy grill - TEBG921812
• Extra groot oppervlak 
• Vermogen van 2500 W
• Regelbare thermostaat 
• Vermindert rook en geuren door water in het opvangbakje te doen

€9999
adviesprijs €11999

Exellente 
Deals van 

bij ons
Hier,

daar kiezen
we samen

voor.

€6499
adviesprijs €6999

INCLUSIEF
brandgel  

& houtskool 
t.w.v. €15,60
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#KoopLokaal 
#KoopBelgisch

Scheerapparaat - PHS508264
• Draadloos • Autonomie: 30 min • Oplaadtijd: 8 u
• Flex-scheerhoofden • ComfortCut-messysteem
• Met trimmer • Nat en droog • Batterij-indicator
• Bodygroomer, beschermkap, exclusieve etui

Personenweegschaal - ME99657
• Meting van BMI, lichaamsgewicht, -vocht, spier- en botmassa
• Geheugen voor 8 gebruikers • Bluetooth®-koppeling met VitaDock
• App voor iOS en Android

Scheerapparaat - BP50M1200S
• Tot 3 weken scheren
• 3 flexibele mesjes die zich aan de gezichtscontouren aanpassen
• Precisietrimmeropzetstuk voor het trimmen van snor en 

bakkebaarden • 100% waterbestendig
• EasyClean-systeem reinigt snel en eenvoudig

Tandenborstel - BPGENIUS10200WH
• 9900 bewegingen per min • Poetsdruksensor
• 2minuten-timer • 6 poetsstanden
• Slim reisetui • Oral-B app

Scheerapparaat - PHS778659
• Autonomie: 60 min • Oplaadtijd: 60 min (snellaadfunctie inbegrepen)
• Flexibele kop • 3 scheerringen • Ingebouwde trimmer
• Waterproof (Wet&Dry) / Volledig afwasbaar
• Geschikt voor gevoelige huid en zware baardgroei
• Accessoires: opbergetui, schoonmaakborstel, baardstyler

Luchtreiniger - S1AX34R3020WWEU
• 99,97% filtratie
• Geschikt voor ruimtes tot 34 m³
• 45 dB
• Uitwasbare Pre-filter, 3-staps zuiveringssysteem 

€22999
adviesprijs €29999

€7999
adviesprijs €9999

€11999
adviesprijs €13999

€16999
adviesprijs €18999

€4999
adviesprijs €5999

op=op

GRATIS
Nivea Men sensitive 

€12499
adviesprijs €29999

op=op

Tandenborstel - PHHX683928
• Poetsdruksensor • 2 poetsstanden • Inclusief reisetui
• Sonicare 

GRATIS
2 opzetborstels

€8999
adviesprijs €9999

GRATIS
Filter  

t.w.v. € 79,99*
*Via Samsung

Luchtonzuiverheden afkomstig van
reinigingsmiddelen, afwerkingsmaterialen 
en spuitbussen kunnen een negatieve 
invloed hebben op de samenstelling van 
de lucht. Ook vervuiling van buitenaf, 
zoals smog en uitlaatgassen, kan onze 
huishoudens binnendringen.

Als bescherming hiertegen kan een 
luchtzuiveraar een wezenlijk verschil 
maken. De Samsung Air Purifiers zuiveren 
de lucht op een intelligente en geruisloze 
manier, waardoor jouw thuis weer een 
gezondere plek wordt om in te vertoeven.

Ontdek waarom een luchtreiniger van belang is bij je thuis 

Automatisch optimaal
frisse lucht
Auto Mode / Sleep Mode

Stofniveau in beeld
4-kleurenindicator

Gemakkelijk in onderhoud
Altijd praktisch

Hier, daar kiezen we samen voor.
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43”
109cm

4K 
UHD

Dolby 
Vision

55”
140cm

SELF-LIT  
OLED

Smart 
TV 

65”
165cm

77”
195cm

LQOLED55C16LA

LQOLED65C16LA

LQOLED77C16LA

€1799

€2499

€4299

€549

43”
109cm

4K 
UHD

Dolby 
Atmos

€44999

50”
127cm

4K 
UHD

Android

€599

75”
140cm

SGUE55TU7090

SGUE75TU7090

€1399
€699

55”
140cm

4K 
UHD

Smart  
TV

Cinema Screen 
design 

Hier, daar kiezen we samen voor.

UHD TV - TU7090
• LED • Dolby Digital  • Crystal Processor 4K: prachtige beeldkwaliteit • Crystal Display: heldere en levendige 

kleurenweergave • 4K UHD-resolutie: levensechte beleving • Game enhancer: gamen op volle kracht • Smart TV
• Aansluitingen: 2 x HDMI, 1 x USB

4K UHD TV  - PATX43HX700E
• 4K ULTRA HD • 4K Colour Engine • Dolby Vision • Ingebouwde Chromecast
• Android TV • 4 x HDMI, 2 x USB, Bluetooth

4K UHD TV - OS50BL2
• 4K Ultra HD • 50 Hz • Harman Kardon geluid
• 4 x HDMI, 2 x USB • Chromecast ingebouwd • Android TV • ACE PRO ULTRA Engine

4K UHD TV - TC43P718
• 4K UHD LED • Quad Core Processor / HDR10 • Dolby Atmos
• Spraakbesturing • Smart TV / Android • Aansluitingen: 3 x HDMI, 2 x USB

4K OLED TV - C16LA
• Zelfoplichtende OLED pixels • 4K • A9 Gen4 AI Processor
• 100 Hz • Dolby Vision IQ • LG Thinq AI • 2.2 ch / 40 W
• Game Optimizer • Dolby Atmos • LG ThinQ AI Smart TV

NIEUW

TIP

€14999
adviesprijs €17999

BLU-RAY PADPUB150EGK
• Spectaculaire 4K HDR beelden
• Multi HDR-ondersteuning • 4K-netwerken 
• Geluidskwaliteit van een originele studio 

master

LG OLED perfect voor gaming 
• HDR Gaming

• 1 ms: fast response time

• Eye comfort: low blue-light & flicker-free

• Low input-lag & HDMI 2.1Self-lit OLED voor perfect zwart, 
perfecte kleuren en perfecte kijkhoek



13

43”
109cm

2300 
PPI

Android 

TV

€599

55”
140cm

4K 
QLED

Smart  
TV

SCKD49XH9505B

SCKD55XH9505B

SCKD65XH9505B

49”
124cm

55”
140cm

65”
165cm

4K 
UHDR

Android 

TV

#KoopLokaal 
#KoopBelgisch

4K UHD TV - XH9505B
• 4K Ultra HDR Premium  • LED-LCD • Ultimate Picture Processor • Android TV
• Google Assistant + Alexa • Dolby Vision • Aansluitingen: 4 x HDMI, 2 x USB

Qled 4K TV - SQQE55Q95TC
• QLED Quantum Processor • 4K • Object Tracking Sound (OTS)
•  One Invisible Connection • Anti-Reflection & Ultra Viewing Angle 
• Adaptive Picture + Direct Full Array • Aansluitingen: 4 x HDMI, 2 x USB • Smart TV

4K UHD TV - PQ43PUS923512
• 4K UHD TV: levendige HDR-beelden
• Ambilight: de emotie spat van het scherm af • P5-engine
• Dolby Vision en Dolby Atmos: beeld en geluid in bioscoopkwaliteit
• HDR10+ ondersteund • Geïntegreerd 2.1-geluidssysteem van Bowers & Wilkins 
• Subwoofer, tweeters en midrange-drivers

€1999
adviesprijs €2499

€1099
adviesprijs €1199

Exellente 
Deals van 

bij ons
Hier,

daar kiezen
we samen

voor.

€899
adviesprijs €1199

Ontdek dieper zwart en meer 
helderheid vanuit elke hoek 

Dezelfde processor die onze 8K tv’s aandrijft, 
analyseert beelden om kleur, contrast en helderheid 
te optimaliseren. Een Full Array LED-scherm geeft 
schaduwen meer detail en realistische beelden uit 
elke hoek.

X-Wide-Angle is beschikbaar op tv’s groter dan 

139 cm (55 inch).

€1399
adviesprijs €1499

€1699
adviesprijs €1799

4K UHD Android TV
met Bowers&Wilkins-geluid
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€2499*
€2799

65”
165cm

8K 
QLED

Smart 
TV

Gallery design

4K 
OLED

Dolby 
Atmos

LQOLED77G1RLA 

LQOLED65G1RLA

LQOLED55G1RLA

55”
140cm

65”
165cm

77”
195cm

€4999

€2799

€2099

Hier, daar kiezen we samen voor.

Oled Evo TV - G1RLA 
• Gallery design • Zelfoplichtende OLED pixels 
• OLED Evo-paneel • 4K  • A9 Gen4 AI Processor
• 100 Hz • Dolby Vision IQ • LG ThinQ AI Smart TV 
• Game optimizer • 4.2 ch / 60 W • Dolby Atmos 

Qled TV 8K - SQQE65Q800T
• QLED • Real 8K Resolution • Quantum Processor 8K • Object Tracking Sound+ (OTS+)
• HDR 10+ • Adaptive Picture + Direct Full Array • Aansluitingen: 4 x HDMI, 2 x USB • Smart TV

Deals van 
bij ons

Hier,
daar kiezen

we samen
voor.

*Je betaalt €2799 aan de kassa en ontvangt €300 cashback via 
Samsung. Geldig tot en met 14/03/21.

LG EVO, Newest Generation 
brighter OLED screens. 

LG Gallery Design: een unieke oplossing om 
de TV vlak tegen de muur te hangen. 

LG OLED Evo zet een nieuwe standaard! Een 
nieuwe generatie OLED-panelen exclusief 
voor de nieuwe G1R series!

Dit paneel is in staat om beelden extra 
helder weer te geven en kleuren nog meer 
contrast te geven!

NIEUW
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[mobile]

€17999

€19999 €29999

#KoopLokaal 
#KoopBelgisch

Smartphone Galaxy A32 5G - SUA326
• 6.5” HD+ PLS TFT LCD • Octa Core
• Interne opslag: 128 GB uitbreidbaar tot 1 TB • 4 GB RAM
• Quad back camera: 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP
• Front camera: 13 MP • Gezichtsherkenning en side fingerprint scanner
• 5000 mAh batterij • 15 W Fast Charging • SAT 0.333 W/kg

Smartphone Galaxy A12 - SUA125
• 6.5” HD+ Infinity-V scherm • Octa Core 
• Interne opslag: 128 GB uitbreidbaar tot 1 TB • 4 GB RAM 
• Quad back camera: 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP • Front camera: 8 MP 
• Side fingerprint scanner • Gezichtsherkenning  • 5000 mAh batterij
• 15 W Fast Charging • SAT 0.673 W/kg 

Smartphone - STGGS3GRY
• 6.1” HD+ IPS-scherm • MediaTek Helio A25 Octa Core • Interne opslag: 64 GB uitbreidbaar tot 512 GB
• 4 GB RAM • Dual back camera: 13 MP + 8 MP • Front camera: 8 MP • 4100 mAh batterij
• Snelladen en draadloos opladen • SAT 1.46 W/kg

In-ear hoofdtelefoon - JBLFREEIIBLK
• Draadloos • Autonomie: 6 + 18 u • In-ear 
• Bluetooth • BT5.0
• Ingebouwde micro voor handenvrij bellen en 

toegang tot voice assistent
• Onafhankelijk gebruik van linker en rechter oortje Soundbar - KLBAR40

• Legendarisch Klipsch-geluid
• Geïntegreerde Dolby Audio-decodering
• 6.5 inch draadloze subwoofer • 320 W • 2.1-kanalen 
• Bluetooth€7999

adviesprijs €9999

€29999
adviesprijs €39999

Exellente 
Deals van 

bij ons
Hier,

daar kiezen
we samen

voor.

Google NEST MINI - GONESTMINI
• Connectiviteit : WiFi / Bluetooth 
• Speaker 360°-geluid met 40 mm driver 
• Microfoon met Voice Match-technologie • Capacitieve tikbediening
• 3 far-field microfoons • Ondersteuning voor Android en iOS

€3999
adviesprijs €5999

€30 ICI Paris XL  

CADEAU

INCLUSIEF 
Galaxy Fit 2 
t.w.v. €49,99
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Hier, daar kiezen we samen voor.

Crystal black megapack - SMCRYSTALBLMP
• 1 SodaStream Crystal toestel • Zwart
• 2 glazen karaffen van 75 cl
• SodaStream koolzuurcilinder voor 60 liter bruiswater

€10999
adviesprijs €15999

84 % 10 % 6 %

DIT VINDEN DE 

KLANTEN VAN EXELLENT ! 

TEVREDENHEID

Jouw vakman, steeds dichtbij
Service

Vriendelijkheid

Informatie

Vakmanschap

Snelheid

Bij Exellent heb je altijd de beste 
persoonlijke service !

TIP
SodaStream ruilcilinder 

ook beschikbaar

Wat is BEL Friday?

Lokaal kopen is zorg dragen voor elkaar: voor de winkeliers, voor de producenten, voor jezelf en voor de hele 
gemeenschap. Want door te shoppen in een lokale elektrozaak of kleding van een Belgisch label te dragen, pomp 
je je winkelbudget opnieuw in onze Belgische economie. En daar worden we allemaal beter van! 

Tijdens het eerste weekend van maart geniet je in tal van Belgische winkels en webshops van interessante 
aanbiedingen, fikse kortingen en onverwachte extra’s. 

Want lokaal shoppen, dat is gewoon ontzettend plezant! 

Exellente 
Deals van 

bij ons
Hier,

daar kiezen
we samen

voor.

20 hectare BEL Friday bos

Toch draait BEL Friday niet alleen om krijgen. Elke deelnemende winkel steunt immers ook een goed doel. Dit jaar planten we met alle deelnemers maar liefst 20 hectare 
BEL Friday bos. 

Meer dan ooit beseffen we het belang van bossen en natuur in België. Eerst en vooral omdat #staycations en vakanties in eigen land populairder zijn dan ooit, maar ook omdat 
de aandacht voor het klimaat steeds belangrijker wordt. 

Een BEL Friday bos, gerealiseerd door winkels van hier, voor en door onze klanten en medewerkers, is de kers op de taart van ons BEL Friday actieweekend. 

Van

05/03
t.e.m.

08/03


