Groot winkelassortiment audio,
tv en witgoed,
Reparatie audio en witgoed,
Installatie klussen, Ziggo en TV
storingen oplossen

Stient Electro
Email: info@stientelectro.nl
0299-364453
Prijzen onder voorbehoud van type fouten

HDR Cinema display
HCX PRO Intelligent processor
HDR10+, HLG, HLG Photo en Dolby
Vision™
Bluetooth Audio – aan de TV of de TV aan
Ruimtevullende Dolby Atmos® Sound
Draaibare voet

€ 749,€ 899,€ 999,€ 1399,-

€ 1199,- 49 inch
€ 1299,- 55 inch
€ 1699,- 65 inch

40inch
50inch
58 inch
65 inch

Cinema Surround Pro met Dolby Atmos
ondersteuning
HDR10+ HLG Photo en Dolby Vision.
Bluetooth Audio – Koppel je smartphone
aan de TV of de TV aan een bluetooth
luidspreker
HCX Processor – Op Hollywood afstemde
beeldverwerking,

Panasonic

EEN DIAMANT IN 32"

32"
81cm

€ 499,FULL HD TV BMR 800 HZ MET HOOG CONTRAST
80cm LED televisie, 32 inch, resolutie: 1.920x1.080 pixels, Full
HD,
High Dynamic Range (HDR 10 - HLG), 800 Hz-Technologie,
bmr Backlight
Motion Rate, DVB-T, DVB-T2, DVB-S2, DVB-C, WEB-Browser,
USB-Recording,
Voetbal modus, WLAN interface, Energie-efficientieklasse B

Prijzen onder voorbehoud van type fouten

Panasonic
Superieur OLED beeld & geluid voor de
echte liefhebber

48" Oled

55" Oled

Prijzen onder voorbehoud van type fouten

Koop je een ultra dunne tv, dan wil je
natuurlijk dat deze ook écht plat aan de
muur hangt. Met de platte THIN
tv beugel van Vogel's bevestig je jouw tv op
maar 15 millimeter van de
muur. Het is net alsof je niet eens een
muurbeugel hebt gebruikt,
nagenoeg onzichtbaar!

Wilt u uw tv professioneel
laten ophangen?
Onze vakkundige installateurs
staan voor u klaar om uw tv
volledig naar wens op te
hangen. Alle maten en soorten
muurbeugels bij ons
verkrijgbaar
Vraag naar de mogelijkheden.

Prijzen onder voorbehoud van type fouten

Met een Google Chromecast
maak je van elke ‘gewone’ tv
een Smart TV. Door dit kleine
apparaatje in de HDMI-poort
van jouw tv te
pluggen, heb je de
mogelijkheid om kinderlijk
eenvoudig films te kijken
via Netflix, je favoriete foto’s
op je tv te laten zien of zelfs
retro-games te spelen

€ 47,95

€ 35,95

Steeds meer mensen
kijken Netflix en de TV app
zit op nagenoeg elke
nieuwe Smart TV. Maar wat
als je die niet hebt? Met de
HUMAX H3 Netflix
box kun je op elke TV in
huis naar je favoriete
Netflix serie kijken.
Ook als deze TV al wat
ouder is en niet "Smart".
Ideaal dus ook voor
bijv. de 2e TV in de
slaapkamer, kinderkamer
of werkkamer.

Prijzen onder voorbehoud van type fouten

€269,-

Yamaha MusicCast
het meest geavanceerde
multiroom speaker systeem
met hoge kwaliteit

Gratis en werkend
geinstalleerd

€ 579,-

Weten hoe het bij u thuis klinkt?
maak een vrijblijvende afspraak voor demo
Prijzen onder voorbehoud van type fouten

€ 129,DAB+, BLUETOOTH, USB, CD, FM, en 2x 20watt vermogen

Internet radio, DAB+, Bluetooth, USB, CD, FM, en 2x 60watt
vermogen

€ 279,Prijzen onder voorbehoud van type fouten

€ 69,95
• Internet radio / DAB+ / FM- radio met
2,4” kleuren display
• Ingebouwde high performance speaker
• 150 voorkeuze zenders
• 3 directe voorkeuze knoppen
• WiFi en bluetooth connectie
• UPnP media streaming
• Klok, wekker en slaapfunctie
• Telescoop antenne
• Hoofdtelefoon aansluiting
• USB- C oplaadpoort (USB kabel
meegeleverd)
• Vermogen 1 x 2 Watt (RMS)
• Ingebouwde oplaadbare accu 2200 mAh
Prijzen onder voorbehoud van type fouten

Maximaal vulgewicht: 8.0 kg
Condensdroger
Groot display

ÖKOFlow-systeem voor laag
energieverbruik en eenvoudig onderhoud
Inverter motor
Indicaties voor: Condensor reinigen, zeef,
reservoir legen
Startuitstel
Extra tijdgestuurde droogprogramma’s

€ 549,-

€649,-

€699,-

Wasautomaat, 8 kg Vulgewicht, max. 1.400
Toerental/min, ProTex trommel,

Wasautomaat, 8 kg Vulgewicht, max. 1.600
Toerental/min, ProTex trommel,

ProSense-technologie, Programma’s en
opties Anti-allergie,

ProSense-technologie, Programma’s en
opties Anti-allergie,

Startuitstel, LCD display, Resttijdaanduiding,
AquaSensor, AEG

Outdoor, Onbalansherkenning, Inverter motor,
Aquastop, Energieklasse
A+++, netto breedte: 60 cm, netto hoogte: 85 cm,
netto diepte: 57,5 cm

Startuitstel, LCD display, Resttijdaanduiding,
AquaSensor, AEG

Outdoor, Onbalansherkenning, Inverter motor,
Aquastop, Energieklasse
A+++, netto breedte: 60 cm, netto hoogte: 85 cm,
netto diepte: 57,5 cm

Prijzen onder voorbehoud van type fouten

€ 469,-

Maximaal centrifugeertoerental: 1400 tpm
Inverter motor: uiterst stil en duurzaam
Maximaal vulgewicht: 8 kg
Onbalans-correctiesysteem
Startuitstel
Sensorgeregelde waterdosering

€ 449,Condensdroger 8 kg vulgewicht
Startuitstel
Reverserende trommel
Extra tijdgestuurde droogprogramma’
Sensordroger: de droger voelt wanneer de
gewenste droogtegraad is bereikt

Prijzen onder voorbehoud van type fouten

No Frost (nooit meer ontdooien)
Fast Freeze
RVS look
Multi Airflow
Extra hoge lade in vriesvak
207 liter koelen en 80 liter vriezen

€ 499,-

Prijs wijzigingen en type fouten voorbehouden

€ 379,-

€ 429,-

TP1410 Liebherr Koelkast
Compact en super zuinig
55cm
Inhoud 141ltr
Extra grote deurvakken voor 2 liter pakken

€ 479,-

TP1434 Liebherr Koel/vrieskast
Compact en super zuinig
55cm
Inhoud koel gedeelte 127 ltr
Extra grote deurvakken voor 2 liter pakken

€ 849,ook in wit leverbaar:

Liebherr Koel/vrieskast

Liebherr Koel/vrieskast

CT 2531

CNPel 4313

Dubbeldeurs koelkast
189lter koelen en 45ltr vries
led verlichting
Smart frost
H 1401x B 550 x D 559

Prijs wijzigingen en type fouten voorbehouden

Dubbeldeurs koelkast
koelen 209ltr en 95ltr vries
led verlichting
No frost
H1861x B600 x D655

GR 2275 Grill-panini-BBQ

FR 1465 Koude Zone Friteuse
Frituur olie gaat langer mee
Bakrestjes zakken naar bodem
Volledig demonteerbaar
Inhoud 4 liter

€ 79,95

Raclette Grill

€ 84,95

€ 79,95
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Of je nu in de horeca werkt, of thuis de chef kok bent of starter.
Fritel is kwaliteits beleving...ontdek je kook talenten... wafels
bakken met de kinderen...lekker dineren.. of met familie en
vrienden lekker gourmetten, met Fritel zijn de mogelijkheden
ongekend.
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Fritel my snacktastic 4202
Gezond en vetarm eten
Voor +/- max 2 personen
2 liter inhoud

€ 199,00

€ 59,95

Fritel Snack tastic 6902 XXL
Gezonder bakken, braden en grilllen
8 Voorgeprogrameerde en aan te passen functies
Opwarmen, ontdooien, en warmhoud functies
2300 watt
Prijs wijzigingen en type fouten voorbehouden

van€ 449,-

voor

De Purista® is een van de smalste
volautomatische koffiemachines ter wereld.
Zelfs het beste ontwerp kan
echter pas imponeren als het gepaard gaat
met uitstekende eigenschappen.
En dat is duidelijk zo bij de Purista®, met zijn
moderne frontpaneel, grote geïntegreerde
knoppen en grote draaiknop voor
eenvoudige bediening. Het nieuw ontworpen
lekbakje is voorzien van een
druprooster in roestvrij staal en gemaakt van
kwaliteitsvol,
krasbestendig plastic

€ 399,-

Wij kunnen van diverse merken een groot assortiment koffie
machines leveren, bel of mail voor een advies op maat

€ 89,95
Prijzen onder voorbehoud van type fouten

Haartrimmer HC5010 met
1 kam voor 8 nauwkeurige
lengte-instellingen

De Braun BT7220 is een
baardtrimmer die je
gemakkelijk via de
precisiedraaiknop in 39
verschillende lengtes
instelt.

Met de Braun BT5240 werk
je jouw baard bij en meet je
jezelf ook direct een nieuw
kapsel aan. Je gebruikt de
trimmer namelijk ook als
tondeuse.

Prijs wijzigingen en type fouten voorbehouden

€ 9.95

Koorts Thermometers

€ 19,95

Met de Inventum
thermometer TMO430 kun je naast je
lichaamstemperatuur ook de
omgevingstemperatuur meten. De
lichaamstemperatuur kan via oor en
voorhoofd gemeten worden. Binnen 2
seconden wordt de temperatuur
getoond. De thermometer is voorzien
van een handige koortsindicatie en 30
geheugenplaatsen.
meting van de lichaamstemperatuur
via oor en voorhoofd

€ 29,95

spraakfunctie in het Nederlands

Prijzen onder voorbehoud van type fouten

Creëer een betrouwbaar wifi netwerk
in huis met dit Access Point.
Eenvoudig in te stellen via een app op je
smartphone.
Door meerdere APAC 02 Mesh Access
Points te combineren zorgt u voor een
optimale dekking in de woning met een
maximale snelheid.

€ 129,-

€ 129,-

Gigabit Internet over coax adapters
SET van 2 stuks
Met de INCA 1G adapter dualpack
realiseert u eenvoudig een gigabit
internetverbinding over de
(bestaande) coaxbekabeling. Door het
plaatsen van INCA 1G aan de andere
kant van uw coaxbekabeling heeft u
beschikking tot betrouwbaar internet
tot
1 Gbps(gigabit) en televisie, zonder
dat u nieuwe databedrading hoeft te
leggen. De adapter stuurt het IPsignaal over de
coaxkabel, zonder enig verlies van
kwaliteit.

Aansluiten en installatie mogelijk
door onze installateurs

Heeft u tv storingen zoals blokjes in beeld of
kanalen die wegvallen?
Bij ons krijgt u het juiste advies voor het oplossen
van deze problemen.

WIJ ZIJN VOLLEDIG ZIGGO GECERTIFICEERD EN
KUNNEN MET HOOGWAARDIG MATERIAAL EN MEET
APPARATUUR DE HOOGSTE BEELDKWALITEIT BIJ U
THUIS REALISEREN

