
PÄÄTÖN 
PÄÄTÖN 

LAHJAIDEALAHJAIDEA

Verkkokauppa.com-lahjakortti
Lahjakortti haluamallesi summalle – voimassa sekä 
verkossa että myymälöissä. Toimitus myös suoraan 
lahjan saajalle. Verk.com/48000

alk.10,00



Samsung Gear 2 
-älykello sykesensorilla, Gold Brown

Gear 2 auttaa sinua pysymään kunnossa. Rannekkeeseen 
integroitu suomalaista alkuperää oleva sykemittaus mah-
dollistaa kuntoilusuorituksen aiheuttaman rasituksen tarkan 
tallentamisen ilman erillistä sykevyötä. Verk.com/30527

189,90
22,19 / kk (12 kk)

Vesitiivis

Integroitu sykemittaus

Rannekkeessa kamera

Toimii itsenäisenä MP3-soittimena

Sony SmartBand Talk (SWR30) 

Rannekkeen E-Ink -teknologialla toteutettu näyttö on aina 
päällä. Kaareva näyttö sulautuu saumattomasti rannek-
keeseen. Rannekkeessa on mikrofoni ja kaiutin puheluiden 
hoitamiseen tai äänimuistiinpanojen tekemiseen. Vastaan-
ota puhelimen notifikaatiot suoraan rannekkeen näytölle.

Musta  Verk.com/48940
Valkoinen Verk.com/48944

Polar M400 -GPS-urheilukello

M400:ssa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla urheilullinen muotoilu, sisäänrakennettu 
GPS ja edistykselliset harjoitteluominaisuudet sekä monipuoliset toiminnot ympäri-
vuorokautiseen aktiivisuuden tarkkailuun. Ylitä rajasi kohti uusia ulottuvuuksia.

alk. 139,90
18,03 / kk (12 kk)

Saatavilla mustana ja valkoisena, sykevyön kanssa hinta 154,90 €. 
Hae kaikki vaihtoehdot hakusanalla Polar M400

PulseOn-rannesykemittari

Vain 29 grammaa painava PulseOn mittaa sykkeen tarkasti ja varmasti ranteesta.  
Ei vaadi erillistä rinnan ympärille asennettavaa sykevyötä. Yhdistyy puhelimeen 
langattomasti Bluetooth-yhteydellä. Toimii yleisimpien urheilusovellusten kanssa.

Musta  Verk.com/1909
Valkoinen Verk.com/2021

159,90
19,69 / kk (12 kk)

"Toimii ipad kanssa tosi 
hyvin ja tarvittavat tiedot 
saa vaikka paperille." 
–leena64, 23.11.2014

Always On -näyttö

Mikrofoni ja kaiutin

Lifelog-yhteensopivuus
168,90
20,44 / kk (12 kk)



Hinnat ja tarjoukset voimassa 25.–31.5.2015 ellei toisin mainita. Verk.com/katalogi

LG 49LB550V 49” Full HD LED-televisio, 100 Hz, MHL, DVB-T2

GHD Gold Classic Styler -muotoilurauta

HP 255 G3 15,6” -kannettava, Win 8.1

Full HD -resoluutiolla varustettu perustelevisio hyvällä kuvanlaadulla. LED-tele-
vision IPS-paneeli tarjoaa laajan katselukulman hyvällä kontrastilla ja kirkkailla 
väreillä. Voit toistaa mediatiedostot helposti suoraan USB-muistilta tai peilata 
kännykän sisällön TV-ruudulle MHL-liitännän avulla. Voit myös tallentaa 
TV-ohjelmia liittämällä televisioon ulkoisen kovalevyn. Verk.com/57220

Full HD

Energialuokka A+

DVB-T2, DVB-C HD, DVB-S2

USB-tallennus ja -mediantoisto

399,90
39,69 / kk (12 kk)

109,90
15,53 / kk (12 kk)

149,90
18,86 / kk (12 kk)

Sileät kasvot, täydellinen sänki ja siistit 
vartalokarvat – kaikki samalla laitteella. 
Monitoimilaitteessa on kolme erillistä lisäosaa 
parran ajamiseen ja trimmaamiseen sekä 
vartalokarvojen siistimiseen. Verk.com/45264

Markkinoiden ylellisin muotoilurauta. Tasoitetut, 
muotoillut ja viimeistellyt lämpölevyt liukuvat 
vaivattomasti hiuksissa antaen erittäin kiiltävän 
lopputuloksen. Tällä ammattilaisten käyttämällä 
sulavalinjaisella ja tyylikkäällä muotoilijalla loihdit 
haluamasi hiustyylin vaivatta. Verk.com/42952

"Erittäin laadukas tuote. 
Hiukset ovat erittäin pehmeät 
ja vähemmän kaksihaaraisia. 
Lämpenee ja jäähtyy todella 

äkkiä!!" –elcina, Kotka, 
11.11.2014

37 arvostelua

100 %
arvostelijoista 

suosittelee

Philips Click&Style YS534/17 
3-in-1 -partakone

HP 255 on hinta-laatusuhteeltaan erinomainen kannettava tietokone kodin perustar-
peisiin. Heijastamaton näyttö, AMD:n kaksiytiminen suoritin, 4 gigan keskusmuisti sekä 
500 gigan kovalevy. Verk.com/39453

Kaksiytiminen AMD-suoritin

Erinomainen hinta-laatusuhde

Heijastamaton 15,6 tuuman HD-näyttö

199,90
23,03 / kk (12 kk)

Norm. 249,90 €

Yoshi’s Woolly World, 
Limited Edition, Wii U

Splatoon + Inkling Squid 
amiibo Pack, Wii U

Julkaisu 29.5.
Julkaisu 26.6.

49,90 46,90

Rajoitettu erä! Splatoonissa kaksi neljän 
hengen joukkuetta yrittävät saada 
haltuunsa taisteluareenan. Mukana 
Squid amiibo -figuuri. Verk.com/58410

Rajoitettu erä! HD-tason Wii U -peli on 
täynnä upeita maisemia, joita tekee mieli 
koskettaa. Mukana Yoshi-amiibo -figuuri. 
1 kpl / asiakas. Verk.com/25466

Onnea valmistuneille 
ja hyvää kesälomaa!



248,90
27,11 / kk (12 kk)

Samsung Galaxy A3

Samsung Galaxy Trend 2

Samsung Galaxy S5

Samsung Xcover 550

Samsung Galaxy Xcover 3

Kestävä ja suorituskykyinen
Kestävä ja suorituskykyinen. Vahvistettu, mutta silti ohut ja tyylikäs. 
Samsung Galaxy Xcover 3 on säänkestävä älypuhelin äärimmäisiin 
olosuhteisiin. Pitkäkestoinen akku pitää puhelimen käyttövalmiina koko 
päivän. Verk.com/25714

248,90
27,11 / kk (12 kk)

Galaxy A3 on älypuhelin, jossa on monia 
hauskoja kuvaustoimintoja, veitsenterävä 
4,5” Super AMOLED -näyttö ja metallirunko 
laadukkaalla tuntumalla. Pelaa, ota kuvia, 
jaa elämyksiä – Galaxy A3 -puhelimella 
kaikki on mahdollista.

Valkoinen Verk.com/11448
Kulta Verk.com/11425
Hopea Verk.com/11909
Sininen Verk.com/10072

Metallirunko

Todella ohut

Vesitiivis, pölytiivis, erittäin turvallinen, 
äärimmäisen nopea ja harvinaisen urheilulli-
nen – Samsung Galaxy S5 on enemmän kuin 
vain kosmeettinen päivitys, se on täysin uusi 
kokemus.

Musta Verk.com/27749
Kulta Verk.com/28446
Valkoinen Verk.com/27847
Sininen Verk.com/28335

429,90
42,19 / kk (12 kk)

4295,1” Super Amoled -näyttö

16 mpx kamera

429
Pöly- ja roisketiivis (IP67)

”Kaikki tarvittava ja vähän ylikin! Helppo käyttöinen! 
Hyvän tuntuinen kone :3 –Tulputee, Helsinki, 18.8.2014

Jos etsit yksinkertaista mutta 
monipuolista puhelinta, Galaxy 
Trend 2 sopii sinulle. Kaikki 
tärkeimmät älypuhelimen toiminnot 
kätevässä matkapuhelimessa. 
Kosketusnäytön avulla on helppo 
nauttia valokuvista ja käyttää 
suosikkisovelluksia.

Valkoinen Verk.com/45281
Musta Verk.com/29952

Yksinkertainen

Edullinen

84,90

Samsung Xcover 550

Samsung Xcover 550 on normaalia kestävämpi 3G-puhelin IP67-luokituksella. Kuori 
suojaa tehokkaasti naarmuilta ja pienimmiltä iskuilta. Pitkä puhe- ja valmiusaika. 
Verk.com/58573

99,90
Kestävä

Pitkä akunkesto

3G-yhteydet



LG G2, 32 Gt

LG Spirit

Hintaluokassaan loistava Android Lollipop 
-älypuhelin 4,7” kokoisella HD-resoluutio-
sella IPS-näytöllä. Virtanäppäin ja äänen-
voimakkuusnäppäimet ovat puhelimen 
takaosassa, joten sitä on helppo käyttää 
vaikka yhdellä kädellä. Nopea 4G-tuki ja 
neliydinsuoritin takaavat sujuvan käytön.

Titaani Verk.com/31463 
Kulta Verk.com/10641

LG Leon
Erinomaisesti käteen istuva Android Lollipop 
-puhelin 4,5” näytöllä ja 4G-tuella.
Hopea Verk.com/29957
Kulta Verk.com/29463

Nopeat 4G-yhteydet

Silmiä hivelevä puhelin isolla (5,2”) 
näytöllä, joka käyttää täyttä terä-
väpiirtotarkkuutta (Full HD). Usko-
mattoman tehokkaalla 2,3 GHz:n 
neliydinprosessorilla varustettu 
tehopakkaus. Nopean LTE-yhteyden 
avulla saat kaikki hyödyt puhelimesta 
irti. Verk.com/35981

299,90
31,36 / kk (12 kk)

189,90
22,19 / kk (12 kk)

”Toimii hyvin. Selkeä näyttö. Nopea prosessori. 
Hyvä kamera.” –Mapa, Kangasala, 5.5.2015

4,5” kokoinen näyttö

13 megapikselin kamera

2,3 GHz:n 4-ydinsuoritin

5,2” Full HD -näyttö

Tyylikäs ja ohut

Nopeat 4G-yhteydet

4,7” 720p-näyttö

159,90
19,69 / kk (12 kk)

LG G4:ssä yhdistyy loistava tekniikka ylellisen upeaan muotoiluun. Aito nahka tai 
tyylikkäästi kuvioitu metallipinta saa LG G4:n erottumaan massasta niin, että sen 
käyttämisestä voi kokea ylpeyttä. Huippuluokan kameralla saa erinomaisia kuvia 
kaikissa tilanteissa. Näyttö tarjoaa loistavaa tarkkuutta ja upeita värejä sekä kuvanlaa-
tua, jota et ole ennen kokenut.

Metallikannella 649,90 €
Nahkakannella 699,90 €

Löydät kaikki hakusanalla LG G4

LG G4

alk. 649,90
60,53 / kk (12 kk)

5,5” IPS Quantum -näyttö

16 mpx kamera 4K-tuella

Kaareva muotoilu

Microsoft 
Lumia 435
Tyylikkäimpiä puhelimia 
hintaluokassaan. 
Lumia 435 tuo suositut 
Microsoft-palvelut ja 
-ohjelmistot ilmaiseksi 
käyttöösi myös mobiilissa. 
Tuplaydinsuoritin pitää 
huolen, että selviydyt 
arkipäiväisistä tilanteista 
sujuvasti. Löydät kaikki 
värit hakusanalla 
Lumia-435

Microsoft Lumia 640 
ja Lumia 640 XL

Nokia Lumia 635

Pidä yhteyttä perheeseesi ja 
ystäviisi Skypessä, nauti  
OneDrivelle tallentamiesi 
valokuvien ja musiikin nopeasta 
käytettävyydestä ja muokkaa 
tiedostoja Microsoft Office 
-paketilla missä ikinä oletkin. 

Microsoft Lumia 640 5” näytöllä 
179,90 €. Microsoft Lumia 640 XL 
5,7” näytöllä 248,90 €. Löydät kaikki mallit hakusanalla Lumia-640

98,90

alk. 179,90
21,36 / kk (12 kk)

640

Neliydinsuoritin

4,5” ClearBlack -näyttö

Nyt kaikkiin Lumia-puhelimiin Kauppalehti 90 päiväksi 
sekä Hesarin digiversio 3 kuukaudeksi 

KAUPAN PÄÄLLE!

Isot akut

Loistavat kamerat

Kirkkaat HD-näytöt

Uuden sukupolven Windows Phone -puhelin, joka on varustettu suorituskykyisellä 1,2 
GHz:n neliydinsuorittimella. Kätevä ja nopea WordFlow-näppäimistö. MicroSD-muisti-
kortin tuki. Reilun kokoisen 4,5” Clear-Black -näytön kautta hyödynnät eri sovelluksia ja 
kuvaat tapahtumia. Löydät kaikki värit hakusanalla Lumia-635

Nokia Lumia 830

298,90
31,28 / kk (12 kk)

Kaikki taideteokset eivät kuulu galleriaan. Lumia 830 -puhelimen tyylikäs metalli- ja 
polykarbonaattiviimeistely yhdistyvät tasapainoiseksi ja harmoniseksi kokonaisuudeksi 
– se tuntuu mukavalta kädessä ja myös näyttää upealta. Löydät kaikki värit hakusa-
nalla Lumia-830

5” IPS HD -näyttö

PureView-kamera

HERE Maps ja Mix Radio

Tyylikäs muotoilu

Jämäkkä 
rakenne78,90



TODENNÄKÖISESTI AINA HALVEMPI

ARVOSTELE  
& VOITA

Oletko ostanut joskus jotakin Verkkokauppa.comista?
Kirjoita arvostelu ostamallesi tuotteelle, niin voit voittaa

500 euron lahjakortin
Verkkokauppa.comiin
Arvomme yhteensä kolme lahjakorttia.

Lahjakortilla voit maksaa ostoksia  
Verkkokauppa.comin myymälöissä ja verkkokaupassa. 
Lahjakortti on voimassa 12 kuukautta. Lahjakorttia ei  
voi palauttaa tai vaihtaa rahaksi. Verk.com/48000

Kampanja on voimassa 21.6.2015 asti.
Palkinnon arvo on 500,00 €.

Lue ohjeet osoitteessa
www.verkkokauppa.com/arvostelejavoita

ARVOSTELE  
& VOITA

3 H PIKAKULJETUS
Tuomme tuotteet kotiovellesi 

kolmen tunnin sisällä

HELSINKI ESPOO KAUNIAINEN VANTAA

3 h pikakuljetus toimitetaan perille kolmen tunnin kuluessa 
tilauksesta Helsinkiin, Espooseen, Kauniaisiin ja Vantaalle. 

Pikakuljetus on tarjolla arkipäivisin kello 8.00–16.30 tehdyille 
tilauksille, joiden tuotteet löytyvät suoraan varastosta. 

Hinnat 39,90 € (0–50 kg), 69,90 € (50–400 kg). 

alk. 39,90

14 päivän maksuaika
– ei lisämaksuja

Poistimme Klarna Laskusta laskutuslisän.  
Saat siis 14 päivää maksuaikaa ilman lisämaksuja  

– maksat vain tuotteen hinnan.
Lue lisää ehdoista: verkkokauppa.com/klarna



799,90
73,03 / kk (12 kk)

Resoluutio 2560×1440

DisplayPort ja USB 3.0

G-sync-tuki

299,90
31,36 / kk (12 kk)

ASUS ROG PG278Q -pelinäyttö, 27", 144 Hz ASUS VG248QE  3D LED -näyttö, 24"
Huippuluokan 27-tuumainen pelinäyttö, jonka avulla pysyt mukana intensiivisimmässä-
kin taistelussa! Äärimmäisen nopea 1 millisekunnin vasteaika ja 144 hertsin virkistystaa-
juus takaavat nopean ja sulavan liikkeen. Liitäntöinä DisplayPort 1.2 sekä USB 3.0. Myös 
muun muassa NVIDIA 3D VISION 2.0 sekä natiivi G-Sync -tuki. Verk.com/24870

Jokaisen PC-pelaajan Full HD -unelmamonitori on varustettu tyrmäävällä 144 hertsin 
virkistystaajuudella ja 1 millisekunnin vasteajalla, jotta pelikuva ei repeile intensiivi-
simmissäkään pelitilanteissa. Näyttö tukee nVidian 3D-tekniikkaa. Voit myös kääntää 
näytön pystyasentoon pivot-toiminnon myötä. Verk.com/30288

Resoluutio 1920×1080

DVI-D/HDMI/DisplayPort

Kuvasuhde 16:9

3 H PIKAKULJETUS
Tuomme tuotteet kotiovellesi 

kolmen tunnin sisällä

HELSINKI ESPOO KAUNIAINEN VANTAA

3 h pikakuljetus toimitetaan perille kolmen tunnin kuluessa 
tilauksesta Helsinkiin, Espooseen, Kauniaisiin ja Vantaalle. 

Pikakuljetus on tarjolla arkipäivisin kello 8.00–16.30 tehdyille 
tilauksille, joiden tuotteet löytyvät suoraan varastosta. 

Hinnat 39,90 € (0–50 kg), 69,90 € (50–400 kg). 

alk. 39,90

Työskentele mukavasta paikasta 
#WorkHappy

Esittelyssä uusi sukupolvi

Osta HP tietokone ja 
saat jopa 50€ hyvityksen 
HP Stream -tabletin ostosta.1

1  Tarjous on voimassa 1.4-30.6.2015 kun ostat Windows 8.1  HP kuluttajatietokoneen ja HP Stream tabletin yhdessä. Hyvitys 30€ Stream 7 -tabletista tai 
50€ Stream 8 -tabletista. Kampanjaehdot: www.hp.fi/rahaatakaisin. 

2  Office 365 Personal 1-vuoden lisenssi molemmille laitteille HP Stream -tabletin mukana. Saat laitteillesi täyden version Word, Excel ja 
Powerpoint -ohjelmista sekä 1TB OneDrive Online -tallennustilaa. Lisätietoa: www.office.com/information.

Mukana Office 365 
molempiin laitteisiin.2

+

HP Pavilion 
Notebook 15

HP Pavilion 17

Värikäs ja persoonallinen HP Pavilion 15 
sisältää kaiken, mitä tarvitset esimerkiksi 
surffaamiseen, sähköpostien lukemiseen, 
dokumenttien kirjoittamiseen, videoiden ja 
kuvien katseluun sekä kevyeen pelaamiseen.

pinkki  Verk.com/37128 449,90 €
sininen  Verk.com/37254 449,90 €
valkoinen Verk.com/36292 499,90 €
musta  Verk.com/37398 499,90 €
punainen  Verk.com/47949 599,90 €

Fiksu valinta kannettavaksi, jolta vaaditaan luotettavuutta ja 
suorituskykyä päivittäisiin askareisiin. Siitä löytyy monipuoliset 
ominaisuudet kuten kattavat liitännät sekä suorituskykyinen AMD 
A10 -suoritin neljällä ytimella. Verk.com/5908

HP Pavilion 13
13-tuumainen HP Pavilion 13  sisältää kaiken, mitä tarvitset 
esimerkiksi surffaamiseen, sähköpostien lukemiseen, dokumenttien 
kirjoittamiseen, videoiden ja kuvien katseluun sekä kevyeen 
pelaamiseen. Verk.com/3548

449,90
43,86 / kk (12 kk)

499,90
48,03 / kk (12 kk)

alk. 449,90
43,86 / kk (12 kk)



169,90

4G-N12DSL-N17U DSL-AC68U
Pieni ja monipuolinen 4G/LTE-reititin.

  » 2 ulkoista antennia
  » 4 Ethernet-porttia

  » WiFi-nopeus jopa 300 Mbps
  » Operaattorivapaa
Verk.com/2878

Ammattilaistason 802.11ac-standardin  
modeemin ja WiFi-reitittimen yhdistelmä.

  » 7 eri WiFi-verkkoa
  » Kaksois-WAN-tuki

  » WiFi-nopeus jopa 1900 Mbps
Verk.com/49194

ADSL/VDSL-modeemin ja  
WiFi-reitittimen yhdistelmä.

  » 3G- ja 4G-valmius
  » 4 Ethernet-porttia

  » WiFi-nopeus jopa 300 Mbps
Verk.com/22450

89,90 199,90

Ducky Shine4 White Edition -pelinäppäimistöt
Kaunis ja minimalistisen tyylikäs mekaaninen näppäimistö LED-taustavalaistuksella. Rehellinen tehonäppäimistö paljon kirjoittavalle tai pelaavalle valistuneelle yksilölle ilman 
minkäänlaisia softakikkailuja. Hunajaisen juoksevaa ja äärimmäisen tarkkaa näppäilyä. Läjäpäin LED-efektejä. Saatavana Cherry MX Brown-, Blue-, Red- tai Clear-kytkimillä. Hae 
kaikki mallit hakusanalla ducky shine 4 white

159,90
19,69 / kk (12 kk)

Rajoitettu erikoiserä!

Täysi NKRO-tuki USB:stä

LED-taustavalaistus

Irrotettava USB-johto

PlayStation 4, 500 Gt
PS4 merkitsee pelejä ilman rajoja – unohtu-
mattomia kokemuksia yksin tai jaettaviksi 
ystävien kanssa. Voit myös nauttia eloku-
vista, TV-ohjelmista ja musiikista kaikkialla.
Verk.com/24461

399,90
39,69 / kk (12 kk)

59,90

Dualshock 4 -PS4-ohjain

Tarkkaakin tarkempi DualShock 4. Uusi kosketusalue, 
värillinen valopalkki ja kaikkien aikojen paras muotoilu. 
Verk.com/5578

Fuj:tech 2,0 m USB 2.0 A - Micro-B kaapeli Fuj:tech 2,0 m HDMI High Speed with Ethernet -kaapeli

Micro-USB 2.0 -kaapeli esimerkiksi 
tabletin tai matkapuhelimen latauk-
seen ja tietojen siirtoon. Pituus 2 m. 
Verk.com/39730

9,90 9,90

Digitaalisen kuvan ja äänen siirtoon suunni-
teltu kaapeli. Kuvasignaali on pakkaamaton, 
jolloin kuvanlaatua heikentävää digitaali–
analogi–digitaali -muunnosta ei tapahdu. 
Pituus 2 m. Verk.com/4676



Tabletti elämän 
parhaisiin hetkiin.

Ohut 9,7-tuumainen WiFi-tabletti, joka on 
suunniteltu mukavaan elämään. Galaxy Tab A:n 
kanssa on mukava uppoutua sohvaan, selata 
sosiaalisia medioita, pelata pelejä tai hoitaa 
vaikkapa pankkiasioita. Sisältää Microsoft Offi  ce 
Mobile -toimistosovelluspaketin.

Mukana tulee 32 gigatavun 
Samsung PRO Class 10 
-microSDHC-muistikortti.

Valkoinen Verk.com/6345
Musta Verk.com/20424

Samsung Galaxy Tab A

299,90
31,36 / kk (12 kk)

GET THE 
FULL PICTURE

S34E790C 34” -kaareva LED-näyttö, 
Ultra WQHD 21:9

• 3440 x 1440 resoluutio
• 21:9 kuvasuhde
• 178 asteen katselukulma
• Mega Dynamic Contrast
• Verk.com/17089

S29E790C 29” -kaareva LED-näyttö, 
Wide Full HD 21:9

• 2560 x 1080 resoluutio
• 21:9 kuvasuhde
• 178 asteen katselukulma
• Mega Dynamic Contrast
• Verk.com/45033

S27E510C 27” -kaareva LED-näyttö, 
Full HD 16:9

• 1920 x 1080 resoluutio
• 16:9 kuvasuhde
• 178 asteen katselukulma
• Mega Dynamic Contrast
• Verk.com/12954

349,90
35,53 / kk (12 kk)

699,90
64,69 / kk (12 kk)

899,90
81,36 / kk (12 kk)



748,90
68,78 / kk (12 kk)

299,90
31,36 / kk (12 kk)

FREESTYLE 
RAP BATTLE

Mac
vs. PC

Lähetä Soundcloud-linkki PC- tai Mac-aiheiseen 

freestyle- räppiisi osoitteeseen rapbattle@

verkkokauppa.com 24.5. mennessä.

Osallistu!

6.6.
7.6. Semifinaali ja finaali,  

juontajina Solonen & Kosola

Karsinta

Tapahtumat Helsingin myymälässämme, Tyynenmerenkatu 11.

Voita kotistudio! Palkintojen 
yhteisarvo yli10 000 €

Elac BS 243.2 -jalustakaiutinpari, pianomusta
Elac 240-sarjan laadukkaasti viimeistelty, erityisesti pieneen tai keskisuureen 
Hi-Fi-kokonaisuuteen suunniteltu, JET 5 diskanttielementillä, AS-XR kartiolla, 
uskomattoman kirkkaalla ja tarkalla äänentoistolla varustettu 2-tiekaiutinpari. 
Verk.com/49066

"Viimeistelyn taso mahtava ja 
äänenkirkkaus hivelee korvia." 
–Akuuuuuuuuuu, Helsinki, 
15.11.2014

ASUS Xonar Essence  
STU USB-DAC ja kuulokevahvistin
Huippulaadukkaiden komponenttiensa ansiosta 
Xonar Essence STU kykenee tuottamaan ammat-
tilaistason äänentoiston vaikuttavalla 120 dB:n 
signaali- kohinasuhteella. Verk.com/5185

"Hyvin toimii ja loistava äänenlaatu. 
Tuotteen laatu erinomainen ja ajureiden 
asennus helppoa." –beges, 13.1.2015

Sennheiser HD 630VB
HD 630VB tarjoaa audiofiili-tasoisen kuun-
telukokemuksen matalalla bassotoistolla. 
Muotoiltu Sennheiserin tuttuun siistiin ja 
ajattomaan tyyliin ja rakennettu vain laaduk-
kaimmista materiaaleista. Verk.com/22687

499,90
48,03 / kk (12 kk)

Uutuus!

249,90
27,19 / kk (12 kk)

199,90
23,03 / kk (12 kk)

D-Link DIR-890L Tri-band -WiFi-reititin

329,90
33,86 / kk (12 kk)

D-Link DCS-5020L -IP-kamera, 2 kpl D-Link DCS-2330L -IP-kamera

Blaupunkt SA2500KIT 
-GSM-hälytinjärjestelmä

Huippunopea Ultra Performance -sarjan AC3200-rei-
titin, jossa uutena mm. Tri-Band- ja Smart Connect -tuet. 
DIR-890L on hallittavissa vaivattomasti nettiselaimen, matkapuhelimen 
tai iPadin avulla. Verk.com/57656

Jopa 3200 Mbps:n WiFi

1 GHz:n 2-ydinsuoritin

Kuusi ulkoista antennia

Pidä kotiasi silmällä ympäri vuorokauden. Voit liittää 
laitteen helposti olemassa olevaan kotiverkkoon ja 
seurata mitä kotona tapahtuu esimerkiksi älypuheli-
mella. Mukana kaksi kameraa. Verk.com/23082

200,00
23,03 / kk (12 kk)

Säästä 59,80 €

WiFi-toistin

Sisäinen moottori
Ulkokäyttöön

Langaton

HD-tarkkuus

Ulkokäyttöön soveltuva lan-
gaton HD-pilvikamera, joka 
soveltuu hyvin paikkoihin, 
joihin on hankalaa vetää 
verkkojohto. Passiivinen 
infrapunatunnistin 
havaitsee liikettä ja 
käynnistää kuvaamisen 
automaattisesti. 
Verk.com/2216

Helppo, vaivaton ja turvallinen tapa jakaa nettiyhteytesi 
langattomasti! Asenna tämä langaton tukiasema esim. 
ADSL- tai kaapelimodeemiisi ja pääset surffailemaan 
langattomasti! 
Valkoinen, Verk.com/32586 • Musta, Verk.com/1515

15,90

Netwjork 300 Mbps -WiFi-reititin

Palomuuri

Kattavat käyttöohjeet

Neljä Ethernet-porttia

Tämä paketti tarjoaa helpon ja tehokkaan tavan kotisi 
turvallisuuden suojaamiseen. Peruspaketti sisältää 
keskusyksikön, kaukosäätimen sekä langattoman liike- ja 
ovitunnistimen. Verk.com/33314

Suomenkielinen

Android- ja iOS-sovellus



748,90
68,78 / kk (12 kk)

299,90
31,36 / kk (12 kk)

FREESTYLE 
RAP BATTLE

Mac
vs. PC

Lähetä Soundcloud-linkki PC- tai Mac-aiheiseen 

freestyle- räppiisi osoitteeseen rapbattle@

verkkokauppa.com 24.5. mennessä.

Osallistu!

6.6.
7.6. Semifinaali ja finaali,  

juontajina Solonen & Kosola

Karsinta

Tapahtumat Helsingin myymälässämme, Tyynenmerenkatu 11.

Voita kotistudio! Palkintojen 
yhteisarvo yli10 000 €

Elac BS 243.2 -jalustakaiutinpari, pianomusta
Elac 240-sarjan laadukkaasti viimeistelty, erityisesti pieneen tai keskisuureen 
Hi-Fi-kokonaisuuteen suunniteltu, JET 5 diskanttielementillä, AS-XR kartiolla, 
uskomattoman kirkkaalla ja tarkalla äänentoistolla varustettu 2-tiekaiutinpari. 
Verk.com/49066

"Viimeistelyn taso mahtava ja 
äänenkirkkaus hivelee korvia." 
–Akuuuuuuuuuu, Helsinki, 
15.11.2014

ASUS Xonar Essence  
STU USB-DAC ja kuulokevahvistin
Huippulaadukkaiden komponenttiensa ansiosta 
Xonar Essence STU kykenee tuottamaan ammat-
tilaistason äänentoiston vaikuttavalla 120 dB:n 
signaali- kohinasuhteella. Verk.com/5185

"Hyvin toimii ja loistava äänenlaatu. 
Tuotteen laatu erinomainen ja ajureiden 
asennus helppoa." –beges, 13.1.2015

Sennheiser HD 630VB
HD 630VB tarjoaa audiofiili-tasoisen kuun-
telukokemuksen matalalla bassotoistolla. 
Muotoiltu Sennheiserin tuttuun siistiin ja 
ajattomaan tyyliin ja rakennettu vain laaduk-
kaimmista materiaaleista. Verk.com/22687

499,90
48,03 / kk (12 kk)

Uutuus!

499,90
48,03 / kk (12 kk)

449,90
43,86 / kk (12 kk)

799,90
73,03 / kk (12 kk)

399,90
39,69 / kk (12 kk)

349,90
35,53 / kk (12 kk)ASUS T100TAM ASUS T100TA ASUS T100CHI

ASUS T300CHI

Huippuvarusteltu ja ominaisuuksiinsa nähden usko-
mattoman edullinen Windows 8.1 with Bing -tabletti 
ja ultrakannettava samoissa kuorissa. Monikosketusta 
tukevan 10,1-tuumaisen HD-näytön takana hyrrää 
Intel-neliydinsuoritin. 64 Gt:n EMMC-kiintolevy. 
Verk.com/50349

Hybridikannettava on arustettu tehokkaalla Intel-neli-
ydinsuorittimella, 10,1 tuuman HD IPS -kosketusnäytöllä 
ja Windows 8.1 -käyttöjärjestelmällä. Sisältää myös  
Microsoft Office Home & Student 2013 -ohjelmiston 
täyden version. 64 Gt:n EMMC-kiintolevyn lisäksi 
500 Gt:n kovalevy. Verk.com/11493

Uuden sukupolven malli huippusuositusta Transformer 
Book T100:sta. Hämmästyttävän kompakti ja yksityis-
kohtaisesti viimeistelty 10,1-tuumainen Windows 8.1 
-hybridikannettava, joka tarjoaa tabletin ja kannettavan 
parhaat puolet samoissa kuorissa. Resoluutio häikäisevä 
1920 × 1200. Verk.com/58439

Huippuvarusteltu ja hämmästyttävän kompakti 
12,5-tuumainen Windows 8.1 -hybridikannettava, joka 
muuntautuu silmänräpäyksessä tehokkaaksi tabletiksi. 
Verk.com/44363

Intel M-5Y10 -suoritin

12" Full HD -näyttö

Keskusmuisti 4 Gt

SSD-levy 128 Gt

ASUS Transformer Pad TF103CG -tablet, 10,1"

ASUS X751MA -kannettava, 17,3"

ASUS Fonepad 7” -tablet ja puhelin, 3G

Suorituskykyinen 17,3-tuumainen multimediakannet-
tava päivittäiseen hyötykäyttöön sekä työskentelyyn. 
Varustettu Intel N2830 -suorittimella, Intel HD 
Graphics -näytönohjaimella sekä uusimman 
sukupolven USB 3.0 -liitännöillä nopean 
tiedonsiirron mahdollistamiseksi. 
Sisältää myös DVD-aseman. 
Musta Verk.com/17719
Valkoinen Verk.com/21542

17,3" LED-näyttö

Keskusmuisti 8 Gt

Tallennustila 1000 Gt

Tabletin ja älypuhelimen parhaat ominaisuudet 
samoissa kuorissa. Laite on varustettu tehokkaalla 
mutta virtapihillä Intel ”Clover Trail Plus” Z2520 
-tuplaydinsuorittimella, joka tarjoaa jopa 10 tunnin 
akunkeston aktiivisessa videontoistossa. Tarvitset 
laitteen kaikkien ominaisuuksien käyttämiseen 
ainoastaan yhden mobiilidataliittymän. 
Verk.com/4567

Huippuluokan suorituskyvyllä ja ominaisuuksilla 
varustettu Android-tabletti, joka sisältää erillisen 
näppäimistötelakan – se on siis paljon enemmän 
kuin perinteinen Android-tabletti. Soveltuu 
erinomaisesti niille, jotka vaativat käytettävyyttä 
sekä joustavuutta päivittäisiin askareisiin. 
Varustettu SIM-korttipaikalla ja 3G-yhteyksillä. 
Verk.com/34821

129,90
17,19 / kk (12 kk)

279,90
29,69 / kk (12 kk)

Täysiverinen tablet ja puhelin

Jopa 10 tunnin videontoisto

3G-yhteys ja WiFi

10,1 tuuman HD-näyttö



89,90

97,90

68,90

99,90

Lowe Alpine Cholatse II 65:75 -vaellusrinkka

Monipuolinen ja tilava vaellusrinkka pitkillekin 
vaelluksille. Taskuja ja kiinnityspisteitä eri 
puolilla rinkkaa. Kuljetat helposti mukanasi 
makuualustan, teltan, makuupussin ja vaellus-
sauvan. Voit avata rinkan ylhäältä ja sivusta.

Tilava ja kestävä

Useita kiinnityspisteitä

Kaksi sisäänkäyntiä pääosastoon

Violetti  
Verk.com/46776
Musta  
Verk.com/23735

198,90
22,94 / kk (12 kk)

2 hengelle

Hannah Falcon 2 -silikonipinnoitettu teltta

Ultrakevyt 2-hengen nylon vaellusteltta erittäin edulliseen hintaan. Ulkoteltassa 
silikonisuojaus, kaksi sisäänkäyntiä ja tilava apsidi. Teltan kahteen eteiseen voi 
jättää suojaan reput ja kengät. Tehokas ilmanvaihto ja vedenpitävyys tarjoaa 
mahdollisuuden nauttia hyvistä yöunista. Verk.com/0905

Ultrakevyt hinta!

Black Diamond Nitro -päiväreput, 20-26 litraa

Jetboil Zip 0,8 l -keitin

Keskisuuri päiväreppu pidempien taipaleiden kulkemiseen. Nitro- päivärepuissa tasai-
nen painonjakauma vähentää turhaa rasitusta ja väsymistä. Olkahihnoissa on joustavaa 
materiaalia, joten ne toimivat iskunvaimentimen tavoin. Reppu saatavilla mustana, 
sinisenä ja oranssina tilavuuksilla 20, 22, 24 ja 26 litraa. Kaksi eri selänpituutta. 
 
Hae kaikki vaihtoehdot hakusanalla black diamond nitro

Joustoa olkapäissä

Erinomainen painojakauma

Edullisesti vaeltamaan! Meiltä kaikki vaelluksille ja retkeilyyn.

alk. 99,90

Kevyt ja pakkautuva kesäpussi. Vasenkätinen vetoketju jumiutumisen estävällä 
lipalla. Muotoiltu, säädettävä huppu kiristysnyörillä. Suljettava kaulus. Sisäinen tasku. 
Kompressiopussi. Yhdistettävissä oikeakätiseen makuupussiin. Verk.com/23816

Camelbak Cloud Walker -juomareppu Millet Baikal 750 Reg -makuupussi, vasen

Ticket to the Moon -riippumatot

Grab-And-Go tyyppinen helppokäyttöinen virkis-
tyspäiväretkille ja yleiskäyttöön suunniteltu kevyt 
juomareppu, joka pakkautuu hyvin pieneen tilaan. 
Verk.com/38653

Grab-And-Go!

Sopii kaikkeen ulkoiluun

Helppokäyttöinen ja kompakti

alk. 39,90

Laskuvarjokankaasta valmistettu korkealaatuinen riippumatto on kuuman kesäpäivän 
paras rentoutumisväline! Useita eri värejä ja kokoja, hae vaihtoehdot hakusanalla 
ticket to the moon

Katso koko 
Camelbak-valikoima 

netistä!

Muista myös muut 
Jetboil-tarvikkeet!

Henkilökohtainen 0,8 l:n matkakeitin, jonka osat 
pakkautuvat sisäkkäin pieneksi pakkaukseksi, jota 
on näppärä kuljettaa mukana. Nopea, turvallinen ja 
helppo käyttää. Verk.com/8590

Pieni ja tehokas

Nopea ja turvallinen

2 hengen teltta

Paino vain 1900 g

Silikonikäsitelty ulkopinta



Verkkokauppa.comista kaikki pyöräilytarvikkeet helposti ja halvalla!

SELF Xtreme PWO, 250 g

SELF Amino Fusion Intra, 500 g

SELF Xtreme BCAA:PAC, 500 g

SELF Essential Amino Dessert, 250 g

SELF Xtreme EAA:PAC, 500 g

SELF Amino Recovery, 800 g

26,90

26,90 16,90

21,90 26,90

12,90

Virittää treeniin niin mie- 
het kuin naiset. Piristää, 
parantaa pumppia ja aut- 
taa keskittymään ja tree- 
naamaan kovempaa ja pi- 
dempään. 
  
Red Cola  Verk.com/0080
Red Tropical Verk.com/36571

Testosteronitasoja nosta- 
va treenijuoma kovaan har- 
joitteluun. Sisältää vält- 
tämättömät aminohapot 
(EAA), L-glutamiinia sekä 
D-asparagiinihappoa.   

Cherry  Verk.com/15268
Watermelon Verk.com/20089

Aminohappopohjainen 
juoma sisältää nopeita
hiilihydraatteja sekä run-
saasti aminohappoja 
katkaisemaan treenin 
aikaansaaman katabolian.
Ei rasvaa eikä laktoosia.

Blueberry  Verk.com/4280

Sisältää 8 välttämätöntä 
aminohappoa (EAA), jotka 
keho tarvitsee kehitykseen
ja palautumiseen. 

Tropical Blizz  Verk.com/15739
Pear Smash Verk.com/0255

Maksimaaliseen lihaskas- 
vuun pyrkiville kehitetty 
aminohappojuomajauhe. 

Tropical Blizz  Verk.com/3523
Pear Smash Verk.com/0472
Muscle Cola Verk.com/1908
Peach Passion Verk.com/2220

Herkullinen hyytelö-
herkku, josta on kuutta 
eri makua. Sisältää 
vain välttämättömiä 
aminohappoja, ei rasvaa 
eikä hiilihydraatteja. 
Jälkiruuaksi, välipalaksi 
tai iltapalaksi. Hae maut 
haulla self dessert

599,90
56,36 / kk (12 kk)

649,90
60,53 / kk (12 kk)

GoZero -MTB-sähköpyörä, 29”

GoZero Stealth Black -pedelec-sähköpyörä, 20”

Kokoontaitettava

Pieneen tilaan taittuva sähköpyörä, jossa on voimakas 
sähkömoottori. Helppo ja hauska ajettava sopii lähes 
kaiken kokoisille ajajille. Pyörän toimintamatka yhdellä 
latauksella jopa 40 km. Verk.com/15658

Voimakas sähkömoottori

Toimintamatka jopa 40 km

Pieneen tilaan taittuva sähköpyörä, jonka toiminta-
matka yhdellä latauksella jopa 40 km. Taittuva runko, 
tavarateline ja säilytyslaukku sekä älylaitteiden lataa-
mista varten USB-pistoke. Verk.com/35509

Kokoontaitettava

Tarakka ja säilytyslaukku

USB-pistoke älylaitteille

999,90
89,69 / kk (12 kk)

29”-tuumaisilla renkailla varustettu GoZero MTB-sähköpyörä on jokapaikan sähäkin 
kulkuväline. Turvallinen ja EU-asetusten mukainen sähköavusteinen polkupyörä.  
Ei vaadi ajokorttia tai rekisteröintiä.. Verk.com/52983

149,90
18,86 / kk (12 kk)

Baana 24” 1-V polkupyörä

Kesän 2015 hittituote! Rullailetpa Helsingin omalla baanalla tai maaseudun rauhassa, 
Baana sopii joka paikkaan. Tyyliä uhkuvaa Baana-pyörää on kahdessa värissä: klassinen 
musta ja raikas fuksia. 1 vaihde, jalkajarru, lokasuojat, seisontatuki ja tavarateline 
kuuluvat jokaisen Baanan vakiovarustukseen. Takuu 24 kk, rungolla 5 vuotta.

Pinkki Verk.com/26250
Musta Verk.com/25031

GoZero -pedelec-sähköpyörä taittuvalla rungolla, 20”



199,90
23,03 / kk (12 kk)

109,90
15,53 / kk (12 kk)

269,90
28,86 / kk (12 kk)

Green Cyclone LM6 BS-EX 
-vetävä ruohonleikkuri

Green Cyclone PowerSaw
-akkumoottorisaha, 18 V

Benzin BR460 -ruohonleikkuri

Kärcher K4 Compact -painepesuri Kärcher K7 Premium -painepesuri

Ecoboxx Solar Power System
-aurinkokennojärjestelmä

Ecoboxx Solar Energy Station 1500 
-aurinkokennojärjestelmä

Teräsrunkoinen ruohonleikkuri, jolla saat kätevästi 
ajettua keskikokoisen nurmikon hetkessä. Kompakti 
koko ja tyylikäs musta väri. Kätevästi yhdestä kahvasta 
säädettävä leikkuukorkeus. Toimii sekä keräävänä 
ruohonleikkurina että ns. bioruohonleikkurina, jolloin 
ruohosilppu jätetään leikatun nurmen päälle. 
Verk.com/56770

2,5 kW:n nelitahtimoottori

Ruohonkeräyssäiliö

69,90

Autobil FP950C 700 W
-aggregaatti

Näppärä ja halpa kaksitahtinen 800 watin aggregaatti. 
4,2 litran tankki mahdollista n. kuuden tunnin jatkuvan 
käytön. Helppo käynnistää! Verk.com/46612

100 Ah AGM-lyijyakku

899,00
81,28 / kk (12 kk)

Kaksi aurinkopaneelia

1500 W:n invertteri

Kärcher K5 Premium -painepesuri

328,90
33,78 / kk (12 kk)

Laadukas, tehokas ja ketterä 
pystymallinen painepesuri  
kodin pesutöihin. Se on 14 % 
kevyempi kuin samantehoinen 
ilmajäähdytteinen pesuri. 
Kätevä, käyttöä helpottava 
letkukela. Verk.com/33973

Jopa 145 baarin paine

Pitkä kelautuva letku

Vesijäähdytteinen

Helppo ja tehokas aurinkoenergiaratkaisu, jolla tuotat 
sähköt valaistukselle, televisiolle ja jopa pienelle ener-
giatehokkaalle jääkaapille. Sisäänrakennettu 1500 W:n 
siniaaltoinvertteri soveltuu suoraan lähes kaikille kodin 
sähkölaitteille. Reaaliaikainen virrankäyttö- ja latausmit-
tari sekä akun varaustilanäyttö. Verk.com/12873

Laadukas, tehokas ja ketterä 
pystymallinen painepesuri  
kodin pesutöihin. Se on 
14 % kevyempi kuin saman-
tehoinen ilmajäähdytteinen 
pesuri. Kätevä, käyttöä 
helpottava letkukela. 
Verk.com/33978

519,90
49,69 / kk (12 kk)

Jopa 160 baarin paine

Pitkä kelautuva letku

Vesijäähdytteinen

B&S-ekomoottori

Vetävät pyörät

Ruohonkeräyssäiliö 159,90
19,69 / kk (12 kk)

Laadukas vetävä ruohonleikkuri tehokkaalla ja hiljaisella 
Briggs & Stratton -ekomoottorilla ja 46 cm:n leik-
kuualalla. Ruoho voidaan keräyttää 50 litran säiliöön tai 
puhaltaa sivun heittoaukosta. Verk.com/41172

Turvallinen, helppokäyttöinen ja tehokas akkukäyttöi-
nen moottorisaha. Katkaisee jopa 20 cm:n paksuiset 
rungot. Turvallinen pikapysäytys pysäyttää ketjun 0,15 
sekunnissa. Verk.com/7776

99,90

”näppärä kokoinen akkusaha pikku rakennus hommiin.oksinekatkai-
suun ,karsimiseen,monikäytöinen. toinen akku olisi hyvä,” 
–Otso61, Sastamala, 8.7.2014

Laadukas aurinkokennojärjestelmä, jolla tuotat valoa 
kesämökille, telttaan tai veneeseen, sekä virtaa esim. 
älylaitteille. Kätevästi siirrettävä ja kevyt, painoa vain 4 
kiloa. Akkua voi myös ladata verkkovirtalähteestä. 
Verk.com/4139

12,8 V, 1500 mAh 

Paino vain 4 kg

Pieni, vesijäähdytetyllä moottorilla varustettu paine-
pesuri 6 metrin paineletkulla. Helppo kuljettaa ja ottaa 
mukaan minne tahansa. Vie vähän tilaa ja mahtuu auton 
tavaratilaan. Verk.com/56223

Jopa 130 barin paine

Vesijäähdytteinen



Britax Baby-Safe plus SHR II -turvakaukalo + ISOFIX-alusta

3 eri värivaihtoehtoa3 eri värivaihtoehtoa

5 eri värivaihtoehtoa

Maksimaalista turvaa

Sopii Britax-rattaisiin

Crescent Comfort -yhdistelmävaunut

449,90
74,98 / kk (6 kk)
Kuljetus kaupan päälle

Mustana ja beigenä

119,90
16,36 / kk (12 kk)

CHILDwheels-matkarattaat

249,90
27,19 / kk (12 kk)

Britax Trifix -turvaistuin, 9 – 18 kg

Ainutlaatuisen turvallinen, kevyt ja tyylikäs 
turvaistuin ISOFIX- ja Top Tether 
-kiinnityspisteisiin. 9–18-kiloi-
selle lapselle. Normaalisti 
299,90 €. Esillä Helsingissä ja 
Pirkkalassa. Hae kaikki värit 
haulla britax trifix

Scratch Move-It -potkupyörä, 10”

Helpot ohjata

69,90

69,90

Rajoitettu erä verkossa 15 kpl 
per väri. Esillä Helsingissä. 
Pienet ja näppärät rattaat, 
joiden jousituksen ansiosta 
kyyti on kuitenkin pehmeää. 
Soveltuvat käytettäväksi 
vastasyntyneestä 15 kiloon 
asti. Täysimuoviset renkaat. 
Hae värit haulla hauck roma

Myös vastasyntyneelle

Innovatiivisuutta ja huipputurvallisuutta. 
Helppo kiinnittää CLICK & GO -ominai-
suuksilla varustettuihin Britax-rattaisiin. 
Ensiluokkainen sivutörmäyssuoja. Esillä 
Helsingissä ja Pirkkalassa. Hae kaikki 
värit haulla britax baby-safe 
turvakaukalosetti

Kevyet matkarattaat ovat 
näppärä vaihtoehto, kun 
isot rattaat vievät liikaa tilaa. 
Taittuvat pieneen kokoon ja 
ovat kätevät ja ennen kaikkea 
lapsellekin mukavat. Esillä 
Helsingin myymälässä. Hae 
värit haulla childwheels 
matkarattaat

Sisältää turvakaaren

Selkänojalla viisi asentoa

Kevyet ohjata ja kantaa

Rajoitettu erä vain verkossa: 
musta 10 kpl ja beige 15 kpl. 
Sisältää tilavan vaunukopan, 
käytännöllisen ratasosan ja 
kevyen metallirungon, jonka 
akseleissa iskunvaimentimet 
ja pyörissä kuulalaakerit. Hae 
värit haulla crescent comfort

Aidosti koroton osamaksu

Kevyet yhdistelmävaunut

Säästä 50 euroa!Säästä 50 euroa!

Säästä 20 euroa!

Erittäin mukava

327,90
33,69 / kk (12 kk)

Tuotteet erikseen 407,80 €

Ihastuttavat yksityiskohdat, peh-
mustettu satula ja ilmakumirenkaat. 
Suositusikä 2–6 vuotta. Normaalisti 
89,90 €. Vain verkosta. Hae värit 
haulla puupotkupyörä

169,90
20,53 / kk (12 kk)

Rajoitettu erä verkossa: 10 kpl 
per väri. Maksimaalista turvaa 
ja näppärää helppokäyttöisyttä! 
Innovatiivinen SICT-sivutörmäys-
tyyny antaa erittäin hyvän suojan 
sivutörmäyksissä. Normaalisti 
218,90 €. Hae kaikki värit haulla 
kidfix sl sict

Britax Kidfix SL SICT -turvavyöistuin, 15 – 36 kg

SICT-sivutörmäyssuoja

Hauck Roma -matkarattaat

Mukava jousitus



599,90
56,36 / kk (12 kk)

Full HD -resoluutio

3LCD-teknologia

Ei viivästysaikaa

MHL-liitäntä

Philips 40PFH5509 Smart LED-TV, 40”, 200 Hz

Philips 47PFT5209 Full HD LED-TV, 47”, 100 Hz

444,44
43,49 / kk (12 kk)

Ambilight-valonheijastuksella varustettu Full HD -televisio Television sivuilta heijastuva 
valo luo olohuoneeseen tunnelmaa ja saa kuvan näyttämään suuremmalta. Kehyksetön 
muotoilu, korkealaatuinen lasi ja erittäin ohut alumiinireunus. USB-tallennus ja -median-
toisto. DVB-T2- ja DVB-C HD -digivirittimet. Energialuokka A+. Verk.com/45268

Liiketarkkuus 100 Hz

Ambilight 2 -valo

DVB-T2 ja DVB-C HD

USB-toisto ja -tallennus

Kehyksetön muotoilu 399,90
39,69 / kk (12 kk)

200 Hz PMR -teknologia

Smart TV ja WiFi

DVB-T ja DVB-C HD

Miracast

USB-toisto ja -tallennus

40-tuumainen Full HD -televisio, jonka 
kuvanlaadusta vastaavat Pixel Plus HD- ja 
200 Hz PMR -teknologiat. Älysovelluksina 
mm. Netflix ja Spotify. DVB-T- ja DVB-
CHD -digivirittimet. Energialuokka A+. 
Verk.com/6492

Wbox HD2s Zapper HD -yhdistelmäboksi

Pienikokoinen 
HD-digiboksi antenni- 
ja kaapeliverkkoon. 
USB-tallennus 
ulkoiselle kovalevylle. 
Conax-linkitys 
– moduuli sisään-
rakennettuna. 
Verk.com/11656

99,90

Antenniin ja kaapeliin

USB-tallennus

Muista kotiinkuljetus! 
Matkahuollon jako paketilla tv:n 
kotiinkuljetukset alkaen 11,90 €

7189,90

Epson EH-LS10000 3LCD -laserprojektori

Epsonin ensimmäinen laserprojektori on 
tarkoitettu kotiteatteriharrastajille, jotka 
etsivät parasta projektoriteknologiaa. Sisältää 
4K-lisäyksen sekä kaksinkertaisen laservalonläh-

teen – tuottaa laajan väriavaruuden ja uskomat-
toman mustan syvyyden. Verk.com/57387

Kaksinkertainen laservalonlähde

Absoluuttinen musta

4K-skaalaustekniikka

Epsonin laajin värintoisto

Laserin kesto jopa 30 000 tuntia

Esillä 

Jätkäsaaren 

myymälässä

Pienikokoinen ja kevytrakenteinen 
Full HD 3D -projektori, joka tarjoaa 
kirkkaat, eloisat värit, 2D- ja 3D-terä-
väpiirtokuvan ilman haamukuvia sekä 
kestävän lampun. Ihanteellinen ratkaisu 
niin kodin viihdejärjestelmän päivittä-
miseen kuin videopelien kokemiseen 
suuremmalla, kirkkaammalla näytöllä.  
Verk.com/42993

Epson EH-TW5100 3D 3LCD Full HD -kotiteatteriprojektori

Kirkas 1800 luumenin kuva



Samsung UE48H6200 Smart 3D LED-TV

Edge LED -taustavalaistu 4K Ultra HD SUHD -televisio, jonka kuvanlaatu on upea. 
Kaareva televisio on taulumaisine kehyksineen äärimmäisen tyylikäs. Kahdet 
DVB-T2-, DVB-C HD- ja DVB-S2-digivirittimet. Energialuokka B.

48” UE48JS9005 2799,90 € Verk.com/58698 Curved Soundbar 6-sarja
55” UE55JS9005 2999,00 € Verk.com/27607 Curved Soundbar 7-sarja
65” UE65JS9005 5399,00 € Verk.com/40341 Curved Soundbar 8-sarja

SUHD TV:n ostajalle malliin sopiva Curved Soundbar -kaiutin kaupan päälle. 
Arvo 699–999 € mallista riippuen. Tarjous on voimassa 31.7.2015 saakka.

Samsung JS9005 -sarjan 4K SUHD -televisio

Curved Soundbar kaupan päälle. 
Edun arvo jopa 999 €.

2799,90
48”

Samsung HW-H750 -sarjan 8.1 Curved Soundbar -kaiutinjärjestelmä

499,90
48,03 / kk (12 kk)

Huippuluokan 8.1-kanavainen kaiutin järjestelmä, jonka 
kaarimaisen muotoilun ansiosta voit kokea luonnollisen 
ja realistisen surround-äänen. Mukana tulee langaton 
subwoofer, joka tasapainottaa äänentoistoa 
luomalla täydellisen kuuntelutilan. 

Hopeanharmaa  Verk.com/46135 
Musta   Verk.com/44453

Kokonaisteho 320 W

Langaton subwoofer

Kaarimainen muotoilu

599,90
56,36 / kk (12 kk)

         saat
   kaupan päälle
   €-hintaturva-
vakuutuksen    
     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja
vain €-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com

€

Klarnan Erämaksu on aina koroton, mikäli maksuaika on 12 kk tai lyhyempi. Ostaessasi tuotteet Klarna Erämaksulla 
maksat vain laskutuslisän 3,95 € per lasku tilausten määrästä riippumatta. Todellinen vuosikorko esimerkiksi 
1000 euron ostoksesta 12 kk:n maksuajalla on 14,72 %.

48-tuumainen älytelevisio, 
jossa on nopea neliydinpro-
sessori, sisäänrakennettu 
WiFi ja langaton 
median toisto. Samsungin 
TV-sovellusvalikoimaan kuu-
luvat muun muassa Netflix, 
Katsomo ja Spotify. 200 
hertsin CMR-kuvanparannus 
tarjoaa pehmeän liikkuvan 
kuvan ja Wide Color 
Enhancer Plus -teknologia 
varmistaa, että kuvan värit 
ovat eläväiset. Voit tallentaa 
suosikkiohjelmasi ulkoiselle 
USB-kovalevylle. DVB-T2- ja 
DVB-C HD -digivirittimet. 
Energialuokka A+. 
Verk.com/31214

Neliydinprosessori

Samsung Smart Hub

DVB-T2 ja DVB-C HD

WiFi Direct



AEG / Electrolux -väliasennussarjat

Energialuokka A+

Täyttömäärä 7 kg

Energialuokka A++

Täyttömäärä 7 kg

Time Manager

699,90
64,69 / kk (12 kk)

379,90
38,03 / kk (12 kk)

Whirlpool ADPU5300WH

Energialuokka A

Äänitaso 51 dB

Astianpesukone elektronisella ohjauspaneelilla. Täyttö-
määrä 12 astiastoa, 5 pesuohjelmaa ja itsepuhdistuva 
suodatinjärjestelmä. Tilavat astiakorit.Verk.com/15593

Energialuokka A++

Äänitaso vain 42 dB

PowerClean-tehopesu

A++ -energialuokan astianpesukone. 6th SENSE -tekniikka: 
sensorit tarkkailevat pesuveden likaisuutta ja säätävät 
pesulämmön ja -ajan sen mukaan. Verk.com/4140

Whirlpool ADPU800WH Bosch SMU69T42SK

Astianpesukone hiiliharjattomalla inverter-moottorilla 
määrittelee pesulämpötilan, vedenkulutuksen sekä 
pesuajan huuhteluveden likaisuuden mukaan. 14 hengen 
astiastoille. Verk.com/23715

269,90
28,86 / kk (12 kk)

499,90
48,03 / kk (12 kk)

589,90
55,53 / kk (12 kk)

Electrolux EWP1274TDW -pesukone Electrolux EWP1674TDW -pesukone

A++-energialuokan pesukone seitsemän kilon täyttömäärällä linkoaa tehokkaasti 1200 
kierrosta minuutissa. Time Managerin avulla voit säätää pesuaikaa pyykin likaisuuden 
mukaan sopivaksi. Ajastimella voit asettaa pesuohjelman käynnistymään haluamanasi 
ajankohtana. Selkeä digitaalinen näyttö. Verk.com/51200

Energialuokka A++

Täyttömäärä 7 kg

Linkousnopeus 1200 rpm

Norm. 349,90 €

A++-energialuokan ja A-luokan linkoustuloksen pesukone linkoaa tehokkaasti 1600 
kierrosta minuutissa. Time Managerin avulla voit säätää pesuaikaa ajankäytön ja pyykin 
likaisuuden mukaan. Ajastin, selkeä digitaalinen näyttö ja monipuoliset pesuohjelmat. 
Verk.com/42596

Linkousnopeus 1600 rpm

Electrolux EDH3674PW3 -lämpöpumppukuivausrumpu Electrolux EDH3676GW3 -lämpöpumppukuivausrumpu

Energiatehokas A+ luokan kuivausrumpu lämpöpumpputekniikalla ja 7 kilon täyttö-
määrällä. Soft-rumpu pitää huolen hellävaraisesta pesutuloksesta. Suuntaa vaihtavan 
rummun ansiosta pyykki kuivuu ilmavasti. Ohjelman pituus ja energiankulutus riippu-
vat pyykin määrästä ja laadusta. Digitaalinäyttö ja ajastin. Verk.com/52518

Norm. 499,90 €

Norm. 599,90 €

Energialuokka A+

Täyttömäärä 7 kg

Lämpöpumpputekniikka

Hellävarainen Soft-rumpu

A+ luokan kuivausrumpu lämpöpumpputekniikalla ja 7 kilon täyttömäärällä. Soft-
rumpu pitää huolen hellävaraisesta kuivaustuloksesta. LCD-näyttö kertoo mm. 
ohjelman keston ja ajastuksen. LED-sisävalo valaisee tehokkaasti rummun sisällön. 
Woolmark Care (Silver) sertifikaatti kertoo koneen hellävaraisesta villan käsittelystä. 
Verk.com/1182

Lämpöpumpputekniikka

Hellävarainen Soft -rumpu

LCD-näyttö ja LED-sisävalo

"– – Käyttöä helpottaa yksinkertai-
nen säätöpaneeli ja rummun sisällä 
olevat valot. Laite on myöskin 
hiljainen kun on toiminnassa." 
–MathiasS, 12.1.2015

MK4-väliasennussarja 
sopii kaikkien AEG:n, 
Electroluxin, Rosenlewin 
ja Zanussin 54 cm syvien 
ET-pesukoneiden ja 
60 cm:n kuivausrumpujen 
väliin. Verk.com/45671

STA9-väliasennussarja hyllyllä 
kiinnittää pesukoneen ja kuivaus-
rummun turvallisesti toisiinsa 
pesutorniasennuksissa. 
Verk.com/206139,90 79,90

Energialuokka A++

Äänitaso 40 dB

3. taso aterimille

379,90
38,03 / kk (12 kk)

279,90
29,69 / kk (12 kk)



339,90
34,69 / kk (12 kk)

Whirlpool WBE3114W

Energialuokka A+

Äänitaso 39 dB

”Laite toimii hyvin ja on melkeinpä 
äänetön. Kaiken lisäksi se 
miellyttää silmää!”  
–Mummeli69, Oulu, 26.9.2014

A+ -energialuokan jääkaappi-
pakastin. Selkeä ohjaus-
paneeli,  lasi- ja ovihyllyt 
säädettävissä. Jääkaapin 
tilavuus on 194 litraa ja 
pakastimen 113 litraa. 
Kätisyys vaihdettavissa. 
Verk.com/14291

Energialuokka A+

Äänitaso 42 dB

389,90
38,86 / kk (12 kk)

Whirlpool WBE3321A+NFW

NoFrost-automaattisulatus

NoFrost-automaattisulatus 
estää huurteen syntymisen 
pakastimeen eikä kaappia 
tarvitse sulattaa.  Jääkaapin 
elektronisen ohjauspaneelin 
ja näytön avulla pakastinta 
ja jääkaappia voidaan säätää 
erikseen vaivattomasti ja 
tarkasti. Verk.com/16957

499,90
48,03 / kk (12 kk)

Samsung RB31FERNCWW/EF

Energialuokka A++

Tilavuus 206 l / 98 l

Äänitaso 39 dB

NoFrost-automaattisulatus

Tyylikäs jääkaappipakastin 
tehokkaalla digitaalisella 
inverterkompressorilla ja 
huurtumattomalla NoFrost- 
pakastimella. Jääkaapin 
Multi Flow -järjestelmä pitää 
lämpötilan tasaisena. Tukevat 
kahvat ja tyylikkäät lasihyllyt. 
Verk.com/46899

Norm. 499,90 €

Whirlpoolin valkoiset 1-oviset kylmälaitteet

449,90
43,86 / kk (12 kk)

/ kpl

Whirlpool WME3612W -jääviileäkaappi 
Helposti sijoitettava energiatehokas 
(A+) jääviileäkaappi suurella tilavuudella. 
Excellent Fit -muotoilun ansiosta 
asennusmahdollisuudet ovat rajattomat. 
Äänitaso 38 dB, tehokas LED-valaistus. 
Verk.com/46525

Whirlpool WVE2652NFW -kaappipakastin 
Huurtumaton NoFrost-pakastin sopii 
täydellisesti keittiöön kuin keittiöön. 6th 
SENSE -sensorit havaitsevat lämpötila-
muutokset ja palauttavat optimaalisen 
lämpötilan elintarvikkeiden pakastuttua. 
Verk.com/46611

Samsung RS7527THCWW 

869,90
78,86 / kk (12 kk)

A+ -energialuokan valkoinen 
side by side -jääpakastin 
ainutlaatuisella Twin Cooling 
-järjestelmällä – elintar-
vikkeet säilyvät tuoreina 
pidempään. Multi Flow 
-tekniikka pitää jääkaapin 
lämpötilan ihanteellisena. 
Digital Inverter -kompressori 
10 vuoden takuulla.  
Verk.com/3747

Energialuokka A+

Tilavuus 361 / 209 l

NoFrost- huurteenestojärjestelmä

Laadukas A+ -energialuokan jääkaappi 
133 litran tilavuudella. Leveys on 54,5 cm, 
mikä mahdollistaa kaapin sijoittamisen 
pieneen tilaan. 845 x 553 x 575 mm. 
Verk.com/36536

149,90
18,86 / kk (12 kk)

159,90
19,69 / kk (12 kk)

A++ -energialuokan jääkaappi (84 l) 
pakastelokerolla (14 l). Kaappia voi myös 
käyttää pöytä-/työskentelytasona. 
845 x 495 x 540 mm.  
Verk.com/15121

Midea HS-173LN Midea HS-130R Midea HD-172FNMidea HS-108FN

Vain 125 cm korkea 
jenkkikaappi lasihyllyillä 
ja pakastimella. Lois-
tava valinta pieneen 
asuntoon tai mökille. 
1246 x 475 x 513 mm. 
Verk.com/46419

179,90
21,36 / kk (12 kk)

Dometic RC260 autojääkaappi, 25 l 
Helppo ottaa mukaan automatkalle, 
mökkireissulle tai veneretkelle. Tehokas 
kylmäeristys ja huoleton termosähköi-
nen kylmäkoneisto. Verk.com/0198

Dometic RC2200EPG, 41 l
Monikäyttöinen kannettava matka-
jääkaappi 41 litran tilavuudella. 
Erinomainen jäähdytys, jopa 33°C alle 
ympäristölämpötilan. Verk.com/28745

Dometic RF60W -mökkijääkaappi, 60 l
Nestekaasu on tehokasta, ympäristöystäväl-
listä energiaa. Kaasujääkaapissa ruokatavarat 
ja juomat pysyvät tuoreina ja kylmän raikkaina. 
Verk.com/27552

Dometic RGE2100 pakastelokerolla
Kuin edellinen malli, mutta 91 litran 
tilavuudella ja 9 litran pakastelokerolla. 
Verk.com/28283

Dometic-mökkijääkaapit

98,90 349,90
35,53 / kk (12 kk)

429,90
42,19 / kk (12 kk)

839,90
76,36 / kk (12 kk)

Laadukas ja taloudellinen A+ -energia-
luokan kaappipakastin pieneen tilaan. 
Koostaan huolimatta pakastimessa on 
suuri jopa 86 litran tilavuus. Pakasti-
messa kolme läpinäkyvää vetolaatikkoa. 
Verk.com/36545

179,90
21,36 / kk (12 kk)



49,90
/ kpl

129,90
17,19 / kk (12 kk)

149,90
18,86 / kk (12 kk)

169,90
20,53 / kk (12 kk)

SodaStream Genesis Megapack -hiilihapotuslaite

49,90
Moderni ja sulavalinjainen 
hiilihapotuslaite näyttää kauniilta 
kaikissa keittiöissä eikä vie paljon 
tilaa.Verk.com/51785

Hiilihapotuslaite

PET-juomapullo

Hiilidioksidipullo

Cola SugarFree- tiiviste 750 ml

SodaStream By the Glass -makutiivisteet

SodaStream Soda Caps

SodaStream-tiivisteet, 375 ml Hiilihapotuspullot, 3 x 1 l

1,00

1,00

Voit valmistaa juoman kaatamalla maun 
suoraan lasiin. 1 osa By the Glass -tiivistettä 
ja 5 osaa kuplavettä päälle. 750 ml.

Raspberry Verk.com/26018
Strawberry Verk.com/47329
Ginger Ale Verk.com/48535
Apple  Verk.com/48624
Lemonade Verk.com/49134

Hiilihapota vesi SodaStream-virvoitusjuo-
malaitteella, aseta Caps-virvoitusjuoma-
kapseli hiilihapotuspullon suulle, paina 
alas – juomasi on valmis sekunneissa. 
8 kapselia per pakkaus. Verk.com/49071

Erikoiserä 5000 kpl!

2,90
Makuina Malaysia Pomelo, Valencia Orange, Mexican Lime, 
Florida Grapefruit, Zanzibar Lemonade ja China Mandarin. 
Hae kaikki hakusanalla orchard

Pakkauksessa valkoinen, musta ja harmaa pullo, jotka on 
helppo puhdistaa haalealla vedellä ja pienellä määrällä 
astianpesu ainetta. Verk.com/40997

9,90

Rajoitettu erä 150 kpl!

Hiilidioksidipullo + vesipullo

SodaStream-hiilihapo-
tuslaitteisiin tarkoitettu 
hiilidioksidikaasu. Mukana 
vesipullo. Rajoitettu erä. 
Verk.com/42259

19,90

Hiilidioksidi -

pullon  

vaihto 10 €

Moccamaster H931 AO silver Moccamaster HB951 AO silver Moccamaster HB951 AO silver

H931 AO -mallissa on automaattinen virrankatkaisu. 
Kaksi erillistä vastusta takaavat optimaalisen suodatus-
lämpötilan sekä säilytyslämpötilan. Keitin keittää 10 
kupillista kahvia. Verk.com/7013

HB951 AO -mallissa on automaattinen virrankatkaisu. 
Kaksi erillistä vastusta takaavat optimaalisen suodatus- 
ja säilytyslämpötilan. Keitin keittää 10 kupillista kahvia. 
Suodatinteline, mekaaninen tippalukko sekä sekoittava 
aromikansi lisäävät käyttömukavuutta. Verk.com/7280

HBG961 AO -mallissa on automaattinen virrankatkaisu. 
Kaksi erillistä vastusta takaavat optimaalisen suodatus- ja 
säilytyslämpötilan. Keittää 10 kupillista kahvia. Suodatin-
teline, automaattinen tippalukko ja sekoittava aromikansi 
lisäävät käyttömukavuutta. Verk.com/7524

Huipputehokkaat 
Strömen tehosekoittimet
Erittäin tehokas. 1250 W:n tehosekoitin valmistaa 
herkulliset juomat, maittavat keitot ja murskaa 
vaivatta jääpalat. Vankka runko ja  lasinen kannu 
takaavat kestävyyden kovassakin käytössä. 

Teho 1250 W

Portaaton tehonsäätö

1,5 litran lasinen kannu
Verk.com/44425 Verk.com/14396

Verkkokauppa.comin
        ja 400 muun
    nettikaupan sekä
  300 partnerin
         etuohjelma

€

Klarnan Erämaksu on aina koroton, mikäli 
maksuaika on 12 kk tai lyhyempi. Ostaessasi 
tuotteet Klarna Erämaksulla maksat vain 
laskutuslisän 3,95 € / lasku tilausten määrästä 
riippumatta. Todellinen vuosikorko esim. 1000 
euron ostoksesta 12 kk:n maksuajalla on 14,72 %.

Erikoiserä 400 kpl!



3 nopeutta

Dyson DC37C Allergy StubbornDyson DC33C Origin Dyson DC52 Animal Turbine

DC37 Allergy Parquet -mallissa jatkuva imuteho varmis-
tetaan patentoidulla Radial Root Cyclone -teknologialla. 
Dysonin perässä vedettävät Ball imurit on suunniteltu 
siten, että niitä on helppo ohjata huonekalujen ja muiden 
esteiden ympärillä. Verk.com/6965

Miele C3 Celebration PowerLine

Pölynimurin tiiviys sekä aerodynaaminen 
muotoilu varmistavat täydellisen ilmavir-
tauksen – suurin imuteho pääsee lattia-
suulakkeeseen asti. Verk.com/58742

Suodatus A

199,90
23,03 / kk (12 kk)

Electrolux ClassicSilence Electrolux UltraSilencer All Floor+

Hiljainen, tehokas ja näppärä. Imurin pölynpoistokyky 
on kovalta lattialta A-luokkaa. Pestävä E12 suodatin 
poistaa pienimmätkin hiukkaset. Mukana pehmeä 
parkettisuulake. Verk.com/54387

Puhdistus lattialta A

Imuroi tehokkaasti häiritsemättä TV:n katselua tai lasten 
päiväunia. Erinomainen puhdistustulos; AeroPro-järjes-
telmä on optimoitu tarkkaan ja nopeaan pölynpoistoon. 
Verk.com/19000

Äänitaso 61 dB

"Ääni ei häiritse naapureita ja 
imurin ominaisuudet riittävät 
hyvään imurointitulokseen." 
–Ilmari60, 8.4.2015

Neato XV Essential  Patentoitu SmartSen-
sor-navigointijärjestelmä kartoittaa puh-
distusalueet ja luo parhaimman kulkureitin 
huoneesta toiseen. Verk.com/56656

Neato-pölynimurirobotit

Avec 9” -pöytätuuletin Avec 12” -pöytätuuletin

Neato Botvac 75  Erityispitkät harjat hoitavat roskat 
vaikeistakin paikoista. High Performanc -suodatin vangit-
see pienimmätkin pölyhiukkaset taaten allergikoille 
paremman hengitysilman. Verk.com/48750

Neato Botvac 85  Pyöröharja on erikoistunut karvojen 
imurointiin ja kumitelaharja nostaa roskat tehokkaasti kaikilla 
alustoilla. Sivuharjat hoitavat hankalimmat siivouskulmat. 
High Performance ja SmartSensor. Verk.com/48754

333,90
34,19 / kk (12 kk)

499,90
48,03 / kk (12 kk)

Yhdeksän tuuman pyötätuuletin  
23 cm:n halkaisijalla. Kaksi nopeutta 
ja hiljainen käyntiääni. 

Valkoinen Verk.com/30833
Musta  Verk.com/30932

Mukavan viileä 12 tuuman pöytä-
tuuletin 30,5 cm:n halkaisijalla. Kolme 
nopeutta ja hiljainen käyntiääni. 

Musta  Verk.com/31106
Valkoinen Verk.com/31064

14,90 19,90 49,90 79,90

Domesto Gliding Grille Domesto BOX AIRCOOL

Tehokas ja hiljainen torni-
tuuletin kauko-ohjaimella. 
Patentoitu kääntymisliike 
laajalla 115 asteen kulmalla. 
Kolme tuuletusnopeutta ja 
käynnistysajastin. 
Verk.com/16401

Jäähdyttää tai kosteuttaa ilmaa! 
3 tuuletusnopeutta, LED-näyttö ja ajastin.

Musta 
Verk.com/47940
Valkoinen
Verk.com/47936

Dyson Cinetic™ sykloniteknologian 54 ultratehokasta 
syklonia värähtelevillä päillä erottavat mikroskooppiset 
hiukkaset. Uusimman Ball™ teknologian ansiosta imuri 
ohjautuu ilman kömpelöitä liikkeitä. Ainoa pölyimuri, 
jossa ei ole suodattimien hoitotarvetta. Verk.com/48858

299,90
31,36 / kk (12 kk)

299,90
31,36 / kk (12 kk)

449,90
43,86 / kk (12 kk)

Norm. 349,90 € Norm. 499,90 €

Suodatus A

Pieni ja hiljainen

Puhdistus lattialta A

99,90 169,90
20,53 / kk (12 kk)

DC33c on täysikokoinen Dyson imuri Ball™ -teknologialla. 
Se kääntyy helposti paikoillaan ja seuraa paremmin 
käyttäjän perässä keskitetyn ohjausjärjestelmänsä 
ansiosta. Dyson-syklonit nappaavat enemmän likaa kuin 
mitkään muut syklonit. Verk.com/57040

222,90
24,94 / kk (12 kk)

Norm. 279,90 €

Suodatus A

Puhdistus lattialta A

Ylikuumenemissuoja

”Mukavan hiljainen ja jämäkän 
tuntuinen imuri. Ei korvat 
väsy niin voi imuroida useam-
min ja perusteellisemmin.” 
–trema1, Helsinki, 30.4.2015

3 nopeutta

Kompakti koko

Tehokas ja hiljainen LED-näyttö ja ajastin

Norm. 349,90 € Norm. 449,90 €

Kosteuttaa ja viilentää



48,90

HelpostiLasku-laskutusohjelma

”Asennus ei voisi helpompi olla. Saa firman omat 
logot, viivakoodit, laskun ulkoasun muokkaus 
jne. Enemmän kuin tuohon hintaan voisi olettaa.” 
–CtrlCrew, Savonlinna, 19.5.2014

• Laskujen tulostus suomeksi ja 
ruotsiksi

• Laskujen tallennus PDF-tiedostoiksi
• Laskujen lähettäminen sähköpostitse
• Pankkiviivakoodi

• Logon käyttö tulosteissa
• Hyvityslaskut
• Maksukehotukset
• Asiakas- ja tuoterekisteri

Nyt laskut helposti! HelpostiLasku on kätevä laskutusohjelma, joka 
on tarkoitettu pienille yrityksille ja yhdistyksille. Hoitaa helposti 
muun muassa laskujen tulokset, tallennukset, lähetykset, hyvitykset 
ja maksukehotukset. Lisäksi ohjelmassa on asiakas- ja tuoterekisteri. 
HelpostiLasku toimitetaan USB-tikulla, joka on pakattu tyylikkääseen 
metallirasiaan. Windows XP/Vista/7/8. Verk.com/20344

Saatavilla myös HelpostiLasku Plus- ja HelpostiLasku Pro -ohjelmistot 
vaativampaan käyttöön. Löydät ne sivuiltamme hakusanalla
”helpostilasku”.

119,90
16,36 / kk (12 kk)

219,90
24,69 / kk (12 kk)

149,90
18,86 / kk (12 kk)

Garmin Forerunner 15 Garmin Approach S2 -golfkelloGarmin Forerunner 220 HRM
Tallentaa aika-, tahti- ja matkatiedot 
GPS:n avulla ja sykevyön kanssa sykkeen. 
Sininen Verk.com/6640
Punainen Verk.com/6837
Vihreä Verk.com/15260

Motivoi harjoitteluasi kuin valmentaja, jolta saat 
palautetta. Tarkka värinäyttö ja GPS-vastaanotin. 
Langattomat yhteydet ja sykevyö.
Musta Verk.com/12408
Violetti Verk.com/12040

Tyylikäs ja miellyttävä golfkello. Herkkä GPS-vastaanotin 
ilmoittaa tarkat etäisyydet. Yli 38 000 kansainvälistä 
kenttää. Ilmaiset kenttäpäivitykset. Ylläpidä tuloksia 
digitaalisella tuloskortilla.
Musta Verk.com/21393
Valkoinen Verk.com/18913

Mukana sykevyö

Mukana 
sykevyö

38 000
kenttää

Maksuttomat 
päivitykset

alk. 109,90
15,53 / kk (12 kk)

Delsey Belfort Trolley -matkalaukut, 55–82 cm

Belford on iskuja sekä lämpötilavaihteluja kestävästä 
muovimateriaalista valmistettu jämäkkä matkalaukku. 

Turvallinen TSA-numerokoodilukolla varustettu 
salpalukko sekä tiiviste rungon osien välissä 
suojaavat matkatavarasi kosteudelta ja pölyltä.

Hae kaikki vaihtoehdot 
haulla belfort

+2000
€

Neljä pyörää

Kestävä muovikuori

TSA-numerokoodilukko

alk. 14,90

Tucano Colore Second Skin

Golla Air snap folder 
-suojakotelo Apple iPadeille

Thule Atmos X3 -kova 
suojakotelo iPadeille

Värikäs sarja suojakoteloita 11–17” 
kannettaville tietokoneille. Pehmustettu,  
suojaa naarmuilta, iskuilta ja putoamiselta.

Hae kaikki vaihtoehdot 
hakusanalla tucano colore

129,90
17,19 / kk (12 kk)

Kevyt

Neljä pyörää

TSA-numerokoodilukko

TITAN Karma -matkalaukku, 67 cm

Karma on mutkaton ja moderni matka-
laukku vaativalle käyttäjälle. Kaksiväri-
sestä tiheästä nailonista valmistetussa 
tilavassa laukussa on kaikki tarpeellinen. 
Helposti rullaavat pyörät sekä säädettävä 
vetokahva takaavat erinomaisen 
käyttömukavuuden. Laukussa on myös 
vetoketjullinen laajennusosio sekä 
TSA-numerokoodilukko. Verk.com/57579

Ohuen suojakotelon pinta on kestävää nah-
kajäljitelmää ja sisäosa pehmeää naarmuja 
estävää materiaalia. Kotelon saa asetettua 
moneen eri kirjoitus- ja katselukulmaan.

Mallit iPad Air 2:lle ja Minille, hae kaikki 
vaihtoehdot haulla Golla Air snap folder

alk. 39,90
iPad Mini

Suojaa tablettiasi tehokkaasti 
kasvattamatta sen kokoa paljon. 
Monta katselu- ja kirjoituskulmaa. 

Apple iPad Air, Verk.com/12304
Apple iPad Air 2, Verk.com/12371
Apple iPad Mini, Verk.com/12594

alk. 59,90
iPad Mini
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Pirkkala Oulu

YDIN-
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RATIKKA 6 JA 9

RATIKKA 9

RATIKKA 9

Kätevää – tilaa netistä, nouda myymälästä!

Helsinki

Domesto Basic -siirrettävät ilmastointilaitteet Weber Smokey Mountain Cooker, 57 cm

Electrolux EXP09HN1WI -siirrettävä ilmastointilaite

Domesto Basic 7000 BTU / 8-15 m2 

Kompakti 2-in-1 -siirrettävä ilmastointilaite pieneen 
huoneeseen! Jäähdytysteho 7000 BTU / 2000 W. 
Mekaaninen säädin. Kaksi eri tehoa. Verk.com/41133

Jäähdyttää ja poistaa kosteutta

199,90
23,03 / kk (12 kk)

7000 249,90
27,19 / kk (12 kk)

9000

599,90
56,36 / kk (12 kk)

Domesto Pro 9000 BTU / 15-30 m2

Tehokas ilmastointilaite, jolla viilennät 15-30 
m2:n huoneen tai huoneiston energiatehokkaasti. 
Mukana 1,5-metrinen lämpimän ilman poisto-
putki ja ikkuna- asennussetti. Verk.com/41104

"Erityisen hyvä tämä laite on ollut 
lasten päiväunien kannalta; helteisellä 
ilmalla lapsia ei ole tarvinnut houkutella 
päikkäreille." –HM76, Oulu, 6.8.2014

Siirrettävä ilmastointilaite, jota voidaan 
käyttää sekä viilennykseen että lämmitykseen. 
Lisäksi kuivaustoiminto, joka poistaa kos-
teutta sisäilmasta ja suodattaa pieniä ja suuria 
hiukkasia. Kompakti koko ja tyylikäs muotoilu. 
24 tunnin ajastin. Verk.com/6336

Tilasuositus max 40 m2

Äänitaso 46-52 dB

Energialuokka A/A+ (viilennys/lämmitys)

"Konetta testattu ja on hiljainen ja tekee mitä 
lupaa. Hinta oli kovahko, mutta laatueron 
huomaa halvempiin rämisiöihin ihan selvästi. 
Ostakaa nyt kun näitä vielä on!" 
–554521, Espoo, 27.4.2015

WSM esittelee täysin uudenlaisen makuelämysten maailman aidon amerikkalaisen 
BBQ-savustuksen parissa. Se on täysiverinen BBQ-smoker, jolla voit valmistaa miedolla 
lämmöllä pitkään savustuvia ja suussa sulavia BBQ-herkkuja kuten brisketiä, nyhtö-
possua, ribsejä tai vaikka kokonaisen kalkkunan. Erittäin suuri kapasiteetti kahden 
päällekkäisen 57 cm:n grilliritilän ansiosta. Valmista kerralla jopa yli kymmenen kiloa 
suussa sulavaa BBQ-herkkua! Verk.com/4148

398,90
39,61 / kk (12 kk)

Aito amerikkalainen BBQ-savustin

Yli 12 kg grillauskapasiteetti

10 vuoden takuuohjelma

2 kpl 57 cm grilliritilää

"Aivan loistava BBQ grillauksiin. Pitää 
lämmön täysin tasaisena, vaikka 
20 tuntia. Brikettejä kyllä menee, 
mutta eihän tuota joka päivä käytetä. 
Suosittelen!" –Hankkija 75, Pori, 
11.6.2014



89,90

Samsung Galaxy Tab 4 7.0 -tablet
Oho, mikä hinta! Myynti alkaa to 28.5. kello 9.00. 
1 kpl per asiakas. 50 kpl per myymälä, 50 kpl webissä. 

Kätevät toiminnot pakattuna tyylikkään mustaan 
ulkokuoreen. WiFi-verkkoihin sutjakasti yhdistyvässä 
tabletissa on kristallinkirkas 7-tuumainen näyttö, 
1,2 gigahertsin neli ydinprosessori ja 8 gigatavun 
tallennustila. Voit katsoa videoita ja kirjoittaa sähkö-
postia – samanaikaisesti! Multi Window -toiminto antaa 
mahdollisuuden käyttää kahta ikkunaa vierekkäin. 
Verk.com/15618

  Kuuma  

kesätabletti


