
Spacerail Level 5 -kuulavuoristorata STIGA Slider -liukurit

19,90

Norm. 29,90 €

3-kanavainen, kahdella roottorilla varustettu infrapunakopteri lentää gyroskoopin ansiosta täsmällisesti ja 
laskeutuminen on helppoa. Laadukkaasta ABS-muovista valmistettu runko kestää kovempiakin lento-olo-
suhteita. Hyvä helikopteri aloitteleville piloteille! Verk.com/13784

Rakenna 16 metriä hulppeaa avaruusratahupia! Itse rakennettavan kuulavuoristoradan 
parissa viihdyt tuntikausia, näperrellen kiskoja, ramppeja, silmukoita ja erilaisia hissi-
mekanismeja. Kun rata on vihdoin valmis, laita kuulat radalle ja anna 
fysiikan lakien hoitaa tehtävänsä - kuulat rullaavat hurjaa 
temppurataa kuin ikiliikkujassa konsanaan! 
Verk.com/23758

RedBird U815 Transporter -kauko-ohjattava helikopteri

39,90

Norm. 49,90 €

Oho, mikä hinta! Torstaina 18.12. klo 9.00 hintaan 0,90 € (norm. 2,90 €). 
Rajoitettu erä: Jokaista väriä 30 kappaletta per myymälä / web. 
Yksi liukuri per asiakas.

Musta, Verk.com/27008
Sininen, Verk.com/26734
Pinkki, Verk.com/27016
Punainen, Verk.com/37142

0,90

Norm. 2,90 €



Full HD -tasoinen 2D- ja 3D-projektori, joka antaa 
runsaasti vastinetta rahalle ja jonka 3LCD-tekniikka 
tuottaa poikkeuksellisen suurikontrastisen kuvan. 
Verk.com/15367

Epson EH-TW6600 3D 3LCD  
Full HD -projektori

Kun ostat Epson EH-TW6600:n, saat kaupan päälle Pioneer SBX-300 
Soundbar -kaiutinpalkin ja kaksi paria Epsonin 3D-laseja (RF). Suositus- 
hinta yhteensä 359 €. Kampanja on voimassa 1.11.–31.12.2014.  
Lisätietoja: www.epson.fi/freesoundbar

1499,90

Full HD -kotiteatteri

3LCD-tekniikka

Suuri kirkkaus

Suuri kontrasti

Kaupan päälleLampun takuu  

36 kk tai  

3000 tuntia

799,90 €
899,90 €
1239,90 €
1489,90 €
1899,90 €

€ MasterCard -kortilla maksat erissä ja keräät  
pinssejä kaikista ostoksista, kaikkialla. Lisäksi saat 
Verkkokauppa.comista kaupan päälle 
PINS-hintaturvavakuutuksen.

Lue lisää verkkokauppa.com/pins

Osta nyt, maksa  
myöhemmin erissä

»
PINS MasterCard -korttiluoton (jatkuvakäyttöinen luotto) todellinen vuosikorko tyypilliselle 1500 euron luottomäärälle on 22,81 %, kun nimelliskorko on 12,08 % (10/2014). Luoton myöntää Pohjola Pankki Oyj, Teollisuuskatu 1 b, 00510 Helsinki.



Nanodots-magneetit, 125 kpl

Ströme Kitchen & BBQ -paistomittari
Erittäin tarkka ja laadukas paistimittari ajastimella ja lämpötilahälytyksellä! Liha-
lämpömittarilla seuraat tarkasti ruoan kypsymistä ja valmistat joulukinkun, paistin, 
lampaanviulun, linnut tai muut pitkään kypsyvät ruoat meheviksi ja juuri oikeaan 
kypsyysasteeseen. Sopii erityisen hyvin myös kalkkunalle, paisteille tai kokonaisille 
fileille. Verk.com/15105

Vallankumouksellisen koukuttavat Nanodotsit ovat 
täällä! Älä anna pienen koon hämätä, Nanodotsit ovat 
supertehokkaita, yltiömonipuolisia rakennusmag-
neetteja Nano Magneticsin laboratoriosta.

Voit rakentaa Nanodotseista lähes mitä tahansa. 
Nanodotsit tarttuvat toisiinsa ja pysyvät kiinni 
hämmästyttävän voimakkaasti. Mitä enemmän 
Nanodotseja sinulla on käytössä, sitä suurempia ja 
näyttävämpiä rakennelmia voit tehdä.

Nanodotseja on kehuttu esimerkiksi Legon seuraa-
vaksi evoluutioksi!

Useita eri värejä, löydät kaikki hakusanalla nanodots 
125.

Lämpötilahälytys

Ajastin

Tarkka ja luotettava

”Jouluksi kinkkua, päätin minä. Museoaikainen liesi on siis vaihdettu uuteen ja samalla ostin tuon hienon 
paistomittarin. Luulin kyllä, että pääsen käyttämään tätä vasta joulun alla kinkkua paistellessa, mutta kun 
käyttöohjeen luin niin tässäpä voi vielä oikein munakelloa käyttää esim. riisiä keittäessäkin. En edes osannut 
kuvitella saavani näin monipuolisen laitteen näin halvalla. Ostin tuon lukematta pakkauksen tietoja, koska en 
nähnyt paketin tekstejä kunnolla ilman laseja, joten tutkin vasta kotona mistä oli kysymys. Toistaiseksi olen 
tyytyväinen kotikokki.”  –mievaa, Pirkkala, 27.11.2014

14,90

Panasonic TX-48AX630E 48” 1200 Hz
Ultra HD Smart LED TV

Lahjat pakettiin nyt 
kaikissa myymälöissämme! 

Alkaen 1 €

Hinnat ja tarjoukset voimassa 15.–21.12.2014 ellei toisin mainita. Verk.com/katalogi

Myymälämme ovat auki 
sunnuntaisin kello 12–21

jouluun saakka
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 %.

Monipuolinen huipputelkkari tyylikkäällä metallisella 
kehyksellä ja jalustalla. 

• 1200 Hz:n BLS ja 4K IFC tekee nopeista liikkeistä 
sulavia ja tarkkoja. 

• TV Anywheren avulla voit aloittaa elokuvan katso-
misen kotona, laittaa tallennuksen päälle ja jatkaa 
myöhemmin katselua tabletilla tai älypuhelimella 
omasta sijainnistasi riippumatta.

• Panasonic my Home Screen -aloitusvalikkoon voi 
jokaiselle perheenjäsenelle luoda televisioon oman 
aloitusruudun. 

• Mukana tulee perinteisen kaukosäätimen lisäksi  
Touch Pad Remote.

• DVB-T2/C HD -digivirittimet. Energialuokka A.
• Verk.com/48272

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

1200 Hz Back Light Scanning

my Home Screen

Touch Pad -kaukosäädin

DVB-T2/C HD -virittimet

      Kolmen
    vuoden takuu
        televisioille

Ei koske Samsungin eikä  
ProCasterin tuotteita.
verk.com/kolmevuottaNorm. 999,90 €

         saat
   kaupan päälle
   €-hintaturva-
vakuutuksen    
     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja
vain €-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com

€

3840 x 2160 4K Ultra HD

TM 23/2013: neljä tähteä,
vertailun voittaja!

19,90

Norm. 29,90 €

Tee tilaus viimeistään tiistaina 16.12., 
niin postitoimitus ehtii jouluksi kotiin.



99,90

Muista kotiinkuljetus!
Matkahuollon jakopaketilla 35–55 kg:n
kotiinkuljetukset alkaen 14,90 €

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

Sony X8505B Ultra HD 4K Smart LED TV
Sony X8505B:n 4K-resoluutio toistaa neljä kertaa Full HD:tä enemmän 
yksityiskohtia taaten uskomattoman luonnollisen kuvanlaadun. Voit kat-
sella 4K-sisältöä eri lähteistä, kuten Netflixistä, 4K Blu-ray -soittimesta 
tai 4K-videota tallentavasta kamerasta. Triluminous-näyttö toistaa värit 
täyteläisinä ja eloisina ja X-reality PRO takaa huikean tarkkuuden, olipa 
sisältö 4K-, HD- tai muussa tarkkuudessa.

• WiFi Miracastilla voit peilata yhteensopivan puhelimen tai tabletin 
sisällön helposti television suurelle ruudulle. 

• Sony Entertainment Network tarjoaa käyttöösi laajan valikoiman 
sovelluksia suoraan televisiossa, esimerkiksi Yle Areena, Netflix ja 
YouTube.

• Mukana helppokäyttöinen One Flick -kaukosäädin.
• Energialuokka B
• 55”, Verk.com/46161
• 65”, Verk.com/46163

Full HD -tarkkuudella ja uniikilla Ambilight 2 -valonheijas-
tuksella varustettu TV. Valo heijastuu seinälle television 
sivuilta luoden olohuoneeseen tunnelmaa ja saaden 
kuvan näyttämään suuremmalta. Television kehyksetön 
muotoilu on korkealaatuisen lasin ja erittäin ohuen 
alumiinireunuksen saumatonta yhteistyötä. 
47-tuumaisessa televisiossa on tavallinen DVB-T-digivi-
ritin antennitalouksiin ja teräväpiirtolähetyksiä tukeva 
DVB-C HD -digiviritin kaapelitalouksiin. 

• Philipsin Digital Crystal Clear -tekniikan ansiosta mistä 
tahansa lähteestä tuleva kuva näyttää luonnolliselta. 

• USB-liitännän kautta voit helposti toistaa video-, 
kuva- ja musiikkitiedostot. Halutessasi voit tallentaa 
suosikkiohjelmasi liittämällä televisioon ulkoisen 
USB-kovalevyn. 

• Kahteen HDMI-liitäntään voit helposti liittää vaikka 
pelikonsolin ja Blu-ray-soittimen.

• Energialuokka  A+
• Verk.com/7157

Tarjous koskee seuraavia Philips Ambilight 
Powered by Android -malleja: 48/55PFS8109/12, 
55PUS8809/12, 55/65PUS9109/12, 65PUS9809/12. 
Löydät kaikki hakusanalla philipsTVcampaign
TARJOUS VOIMASSA 24.12.2014 SAAKKA.

4K Ultra HD 3840×2160

Ohuet alumiinireunat

2499,00
65”

1479,90
55”

LG NB2020 Soundbar

      Kolmen
    vuoden takuu
        televisioille

Ei koske Samsungin eikä  
Procasterin tuotteita.

verk.com/kolmevuotta

One Flick -kaukosäädin

 DVB-T2/C HD/S2

Pienikokoinen, mutta taulutelevision äänenlaatua huomattavasti parantava äänipalkki.  Verk.com/6315

Viimeisin innovaatiomme kaupan päälle
Osta Philips Ambilight Powered by Android -television*, niin saat 
langattoman HUE-valaistusjärjestelmän kaupan päälle. Arvo 179 €.

Ambilight 2 -heijastus

Kehyksetön muotoilu

DVB-T ja DVB-C HD

USB-toisto ja -tallennus

Philips 47PFH5209 47” 
Full HD LED TV



89,90
Denver MTW-756TWIN 

Kaareva näyttö ja neljä kertaa tavallista  
HD-resoluutiota tarkempi 4K Ultra HD -kuva.

• 3840 x 2160 pikselin Ultra HD -tarkkuus ja  
1200 Hz:n ruutupäivitys 

• Monipuoliset äly-tv-palvelut kuten Katsomo,  
Spotify ja Deezer

• Kosketuspinnalla ohjattava kaukosäädin 
• Tuki aktiiviselle 3D-tekniikalle, ja 3D-sisällöstä voi nauttia 

muuntamalla perinteisen 2D-sisällön 3D-muotoon 
• TV:n mukana tulee kahdet aktiiviset 3D-lasit
• Kahdet DVB-T2/C/S2-HD-digivirittimet
• Energialuokka B
 
55” UE55HU8505   2189,90 €   (Verk.com/44508)
65” UE65HU8505   2999,90 €   (Verk.com/44518)
78” UE78HU8505   6499,90 €   (Verk.com/44523)

Samsung HU8505 Curved Smart 
Ultra HD 4K LED TV

4K Ultra HD -resoluutio

Kaareva muotoilu

Samsung Smart Hub

1200 Hz CMR -liiketoisto

Kahdet HD-digivirittimet

2999,90
65”Samsung HU8505 -television ostajalle 

Samsung HW-H7501 -soundbar ja subwoofer  
puoleen hintaan 374,95 €.  
Normaalisti 749,90 €. Säästä 374,95 €

Lue lisää samsung.fi , valitse Tuki 
ja sieltä Takuutiedot

HU8505

5 8-sarja

VUODEN  
TAKUU

8-sarja

999,90
48”

Samsung H8005 Curved Smart Full HD LED TV

Kaareva huipputelevisio, jonka kuvanlaatu on upea. Siinä on myös todella 
monipuoliset Smart TV -toiminnot ja nopea Quad Core+ -prosessori.

• Smart Touch -kaukosäädin
•  2 x DVB-T2, 2 x DVB-S2 ja 2 x DVB-C HD -digivirittimet
•  4 x HDMI, 3 x USB, komposiitti-/komponenttihybridi, Ethernet (LAN), 

kuulokeliitäntä, digitaalinen audio ulostulo (optinen), SCART
• Viiden vuoden takuu
• Energialuokka A+

48” UE48H8005 999,90 € (Verk.com/14570)
55” UE55H8005 1439,00 € (Verk.com/44598)

Kaareva muotoilu

Samsung Smart Hub

Kahdet HD-digivirittimet

1000 Hz CMR -liiketoisto

QuadCore+ -prosessori

899,90
WiFi Direct

Samsung UE55H6400 Smart 3D Full HD LED TV

Kääntyvällä jalustalla varustettu upea Smart TV, jossa on hurjan paljon omi-
naisuuksia. Quad Core -neliydinprosessori varmistaa, että käyttö on sujuvaa. 
400 Hz:n CMR varmistaa liiketoiston terävyyden ja pehmeyden nopeissa 
kohtauksissa, kun taas Wide Color Enhancer Plus -teknologia varmistaa, että 
kuvan värit ovat eläväiset. Verk.com/12324

• DVB-T2- ja DVB-C HD -teräväpiirtovirittimet
• 4 x HDMI, 3 x USB, komposiitti-/komponenttihybridi, Ethernet (LAN), 

kuulokeliitäntä, digitaalinen audio ulostulo (optinen), SCART
• Energialuokka A+

         saat
   kaupan päälle
   €-hintaturva-
vakuutuksen    
     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja
vain €-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com

€

Quad Core -prosessori

Samsung Smart Hub

DVB-T2 ja DVB-C HD

400 Hz CMR -kuvanparannus

Nopeasti käynnistyvä 3D 
Blu-ray -soitin, joka toistaa 
myös muut mediat helposti 
USB-liitännän kautta tai 
kotiverkosta DLNA:n välityk-
sellä. Verk.com/14958

LG BP440 Smart 3D Blu-ray -soitin 79,90

         saat
   kaupan päälle
   €-hintaturva-
vakuutuksen    
     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja
vain €-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com

€

Kätevä matka-DVD-soitin kahdella 7” näytöllä. Toistaa DVD- ja CD-levyjen 
lisäksi video- ja kuvatiedostoja USB-muistitikulta. Verk.com/44987



8,4” WiFi – 349,90 €: 
Titaani, Verk.com/48166
Valkoinen, Verk.com/48166

8,4” WiFi + 4G – 449,90 €:
Titaani, Verk.com/47894
Valkoinen, Verk.com/47890

10,5” WiFi – 449,90 €: 
Titaani, Verk.com/48159
Valkoinen, Verk.com/48160

10,5” WiFi + 4G – 549,90 €:
Titaani, Verk.com/47896
Valkoinen, Verk.com/47895

KOKEILE  
 3KK
MAKSUTTA1

Viihteeksi, viestintään 
ja surffailuun. Kaikille.
10,1 tuuman Samsung Galaxy Tab 4 on erinomainen laite 
elokuvien katseluun, pelien pelaamiseen ja töiden tekoon. 
Kristallinkirkkaan WXGA-näytön tarkkuus on 1280 × 800 
pikseliä, ja Multi Window -toiminto sekä tehokas 1,2 GHz:n 
Quad Core -prosessori antavat mahdollisuuden käyttää kahta 
ikkunaa vierekkäin. Värivaihtoehdot musta ja valkoinen.  
Hae kaikki mallit haulla tab4

alk. 229,90
WiFi

alk. 299,90
4G

Super AMOLED -näyttö mukautuu sekä ympäristön valo-olosuhteisiin että näytön näky-
män mukaan. Samsung Galaxy Tab S optimoi kuvanlaadun automaattisesti esimerkiksi 
katsoessasi elokuvaa tai pelatessasi pelejä.

Samsung Galaxy Tab S:n sisäänrakennettu tekniikka yhdistettynä tabletin selkeään muo-
toiluun tekee siitä hyvän valinnan niin hyöty- kuin viihdekäyttöönkin.

Tämä sinun täytyy nähdä.

alk. 349,90
WiFi

alk. 449,90
4G

1 Samsung Galaxy Tab S -tabletin ostajalle Ruutu+PRO 3kk -lahjakortti kaupan päälle! Arvo 89,85 €. 
Tarjous voimassa toistaiseksi. Lahjakortti tulee aktivoida 31.1.2015 mennessä.

Galaxy Tab Active on tabletti sinulle, joka vietät aktiivista vapaa-aikaa ja 
haluat käyttää tablettiteknologiaa ja -toimintoja. Galaxy Tab Active on 
kevyt, kätevä ja vedenkestävä aina 1 metrin syvyyteen 30 minuutin ajan 
sekä täysin pölytiivis. Lisäksi se kestää todella kovia sääoloja. Tämä tabletti 
antaa sinun viettää vapaa-aikasi niin kuin itse haluat. Joka säässä.

Lujatekoinen Galaxy Tab Active

8,4” WiFi – 449,90 €: 
Verk.com/40854

8,4” WiFi + 4G – 569,90 €:
Verk.com/41011

449,90
WiFi 569,90

4G



70Saat takaisin 10 euroa ostaessasi SL-M2070W-tulostimen (129,90 €, Verk.com/42001) tai 40 euroa 
ostaessasi samalla MLT-D111S-mustekasetin (48,90 €, Verk.com/14273).

Saat takaisin 20 euroa ostaessasi SL-M2835DW- (195,90 €, Verk.com/4843) tai 2885FW-
tulostimen (331,90 €, Verk.com/31881) tai 50 euroa ostaessasi samalla MLT-D116S-mustekasetin 
(43,90 €, Verk.com/2348).

Saat takaisin 50 euroa ostaessasi SL-C1860FW-tulostimen (399,90 €, Verk.com/47855) tai 70 
euroa ostaessasi samalla jonkin näistä mustekaseteista: CLT-C504S, CLT-M504S, CLT-Y504S, CLT-
K504S (83,90 €, Verk.com/6408, 7631, 7633 ja 6969).

Toimi näin, niin saat rahasi
1.   Säästä kuitti ja rekisteröi ostoksesi osoitteessa  

www.printercashback.se.

2.   Kun rekisteröitymisesi on valmis ja hyväksytty, saat rahat 
pankkitilillesi 3–4 viikossa.

Tarjous on voimassa 31.1.2015 asti ja edellyttää oston rekisteröintiä 20.2.2015 
mennessä. Tarjous koskee yksityis- ja yritysasiakkaita. Ikäraja 18 vuotta. 
Lisätiedot ja kampanjan ehdot ovat osoitteessa printercashback.se.

Osta uusi tulostin ja mustekasetti. 
Saat takaisin jopa 70 euroa!

SD590 PLS-näyttö
Samsung SD590 on suunniteltu käyttäjille, jotka arvostavat näytössä hyvää käytettävyyttä ja 
tyylikkyyttä. Sen muotoilu on hyvin virtaviivainen ja tilaa säästävä. PLS-paneeli toistaa värit 
upean rikkaina ja 178 asteen katselukulma ei vääristä värejä, vaikka näyttöä katseltaisiin hieman 
sivusta. Game Mode -pelitila nostaa pelikokemuksen uudelle tasolle.

23,6” Verk.com/25006 (169,90 €)
27” Verk.com/25310 (249,90 €)

alk. 169,90

169,90

Ainutlaatuisen pyöreän ja putkimaisen muotoilun ansiosta Logitech UE BOOM -kaiutin kykenee 
tuottamaan selkeää ja tasapainoista musiikkia 360 astetta jokaiseen suuntaan. Langattoman 
yhteyden kantama on jopa 15 metriä äänilähteestä. Hae kaikki 10 eri värivaihtoehtoa haulla 
logitech ue boom

Logitech UE BOOM
-kannettava Bluetooth-kaiutin

Yllättävän pieni kaiutin, joka tuottaa poik-
keuksellisen valtavan äänen. Ladattava akku 
takoo biittiä jopa kymmenen tunnin ajan, ja 
kaiutin suoratoistaa musiikkia langattomasti 
mistä tahansa Bluetooth-laitteesta, joka on 
15 metrin säteellä kaiuttimesta. Hae kaikki 
5 eri värivaihtoehtoa haulla logitech ue 
mini boom

Logitech UE MINI BOOM
-kannettava Bluetooth-kaiutin

79,90

Plasmapinnoite

Toiminta-aika jopa 15 h

NFC-tuki

Paino vain 538 grammaa

Iso ääni pienessä koossa

Toiminta-aika jopa 10 h

Paino vain 300 grammaa

Langaton kantama 15 m

8,4” WiFi – 349,90 €: 
Titaani, Verk.com/48166
Valkoinen, Verk.com/48166

8,4” WiFi + 4G – 449,90 €:
Titaani, Verk.com/47894
Valkoinen, Verk.com/47890

10,5” WiFi – 449,90 €: 
Titaani, Verk.com/48159
Valkoinen, Verk.com/48160

10,5” WiFi + 4G – 549,90 €:
Titaani, Verk.com/47896
Valkoinen, Verk.com/47895

KOKEILE  
 3KK
MAKSUTTA1

Viihteeksi, viestintään 
ja surffailuun. Kaikille.
10,1 tuuman Samsung Galaxy Tab 4 on erinomainen laite 
elokuvien katseluun, pelien pelaamiseen ja töiden tekoon. 
Kristallinkirkkaan WXGA-näytön tarkkuus on 1280 × 800 
pikseliä, ja Multi Window -toiminto sekä tehokas 1,2 GHz:n 
Quad Core -prosessori antavat mahdollisuuden käyttää kahta 
ikkunaa vierekkäin. Värivaihtoehdot musta ja valkoinen.  
Hae kaikki mallit haulla tab4

alk. 229,90
WiFi

alk. 299,90
4G

Super AMOLED -näyttö mukautuu sekä ympäristön valo-olosuhteisiin että näytön näky-
män mukaan. Samsung Galaxy Tab S optimoi kuvanlaadun automaattisesti esimerkiksi 
katsoessasi elokuvaa tai pelatessasi pelejä.

Samsung Galaxy Tab S:n sisäänrakennettu tekniikka yhdistettynä tabletin selkeään muo-
toiluun tekee siitä hyvän valinnan niin hyöty- kuin viihdekäyttöönkin.

Tämä sinun täytyy nähdä.

alk. 349,90
WiFi

alk. 449,90
4G

1 Samsung Galaxy Tab S -tabletin ostajalle Ruutu+PRO 3kk -lahjakortti kaupan päälle! Arvo 89,85 €. 
Tarjous voimassa toistaiseksi. Lahjakortti tulee aktivoida 31.1.2015 mennessä.

Galaxy Tab Active on tabletti sinulle, joka vietät aktiivista vapaa-aikaa ja 
haluat käyttää tablettiteknologiaa ja -toimintoja. Galaxy Tab Active on 
kevyt, kätevä ja vedenkestävä aina 1 metrin syvyyteen 30 minuutin ajan 
sekä täysin pölytiivis. Lisäksi se kestää todella kovia sääoloja. Tämä tabletti 
antaa sinun viettää vapaa-aikasi niin kuin itse haluat. Joka säässä.

Lujatekoinen Galaxy Tab Active

8,4” WiFi – 449,90 €: 
Verk.com/40854

8,4” WiFi + 4G – 569,90 €:
Verk.com/41011

449,90
WiFi 569,90

4G



15,6” HD-näyttö

Windows 8.1

8 Gt RAM, 1 Tt HDD

299,90
39,69 / kk (12 kk)

1 Tt HDD

Windows 8.1

Lenovo H500s
Lenovo H500s on hinta-laatusuhteeltaan erin-
omainen, helppokäyttöinen ja pienikokoinen 
sähköä säästävä pöytätietokone päivittäisiin 
perustarpeisiin. Mukana toimitetaan optinen 
USB-hiiri sekä näppäimistö. Verk.com/12095

Lenovo G50-45 on 
edullinen, kestävä ja 
tehokas kannettava 
kotikäyttäjille. Potkua 
paketille antaa 8 Gt nopeaa 
DDR3-keskusmuistia sekä 
AMD E1 -tuplaydinsuoritin. 
Verk.com/52393

Tehokas, elegantisti muotoiltu 13,3” 
kannettava tietokone Intel Core 
i5-4210 -suorittimella, 8 Gt:n muis-
tilla ja jopa 9 tunnin akkukestolla.

500 Gt:n kovalevyllä: 699,90€  
Verk.com/52408

128 Gt:n SSD-levyllä: 749,90 € 
Verk.com/11461

Intel Pentium J2850

8 Gt DDR3 1600 MHz

Lenovo A10-70 10,1” WiFi+3G Android 4.2 -tabletti

Lenovo Miix 2 64 Gt WiFi Windows 8.1 -tablettiLenovo A7-50 7” 16 Gt WiFi Android 4.2 -tabletti

Lenovo G50-45 15,6” -kannettava

Lenovo U330P 13,3” -kannettavatLenovo Yoga Tablet 2 10,1” WiFi + 4G, Windows 8.1

7-tuumainen-tabletti 1280 x 800 resoluution 
IPS-paneelilla ja suorituskykyisellä 1,3 GHz:n 
Mediatek MT8121 -neliydinsuorittimella. 
A7-50 on varustettu sekä etu- (2,0 MPix) että 
takakameralla (5,0 MPix) sekä laadukkailla 
stereokaiuttimilla. Verk.com/52462

10-tuumainen Android-tabletti 
1280 x 800 resoluution IPS-pa-
neelilla ja suorituskykyisellä 
neliydinsuorittimella. A10 
on varustettu sekä etu- (2,0 
MPix) että takakameralla 
(5,0 MPix) sekä laadukkailla 
stereokaiuttimilla. Suuren 
näyttön ansiosta laitteella on 
mukava katsoa elokuvia ja 
videoita sekä lukea e-kirjoja. 
3G-yhteyden ansiosta 
tabletilla pääsee nettiin 
melkeinpä missä tahansa. 
Verk.com/8153

Lenovo Miix 2 on suunniteltu 
koko perheelle! Sitä vauhditta-
vat Intelin 1,33 GHz:n neliydin-
prosessori, 2 Gt:n keskusmuisti 
ja Microsoft Windows 8.1 
-käyttöjärjestelmä. 64 Gt:n 
tallennusmuistia on helppo 
laajentaa MicroSD-korttipaikan 
kautta. Lisäksi laitteesta 
löytyy esiasennettuna myös 
Microsoft Office 365. 
Verk.com/26375

8-tuumainen Android-tabletti 1920 x 1200 resoluution IPS-paneelilla ja suorituskykyi-
sellä 1,33 GHz:n Intel Atom Z3745 -neliydinsuorittimella. TAB S8-50 painaa vain 299 g
 ja on vain 7,9 mm paksu. 4G-yhteydellä netin selaaminen tien päällä on nopeaa ja 
vaivatonta. Musta, Verk.com/18257 • Keltainen, Verk.com/15810

Paino vain 340 g

Android 4.2

7” IPS-paneeli

Edullinen perustabletti

99,90

Lenovo TAB S8-50 8” WiFi+4G Android 4.4. -tabletti

169,90
20,52 / kk (12 kk)

199,90
23,02 / kk (12 kk)

10,1” IPS-paneeli

3G-mobiiliyhteys

Paino vain 550 g

Android 4.2

Neliydinsuoritin

500 Gt HDD tai 128 Gt SSD

Jopa 15 tunnin akkukesto

Jopa 9 tunnin akkukesto

10,1” WUXGA IPS -paneeli

Intel Core i5-4210

AMD E1-6010 -suoritin

4G+WiFi

8 Gt DDR3-muistia

Neliydinsuoritin

Mukana MS Office 365

8” IPS-paneeli

Windows 8.1

299,90
39,69 / kk (12 kk)

Uusi ja kaikin puolin paranneltu Lenovo Yoga 
Tablet 2 on tukijalallinen tabletti huikealla 
jopa 15 tunnin akunkestolla. Mukana tulevalla 
näppäimistöllä tabletti muuntuu kannettavaksi 
tietokoneeksi. Laitteessa yhdistyy kannettavan 
tietokoneen ja taulutietokoneen parhaat puolet! 
Verk.com/36015

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

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

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 %.

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

Neliydinsuoritin

Paino alle 300 g

4G+WiFi

8” WUXGA IPS -paneeli



Kaikkien aikojen ohuin iPad on myös kaikkein kyvykkäin. Se on täynnä edistyksellistä teknolo-
giaa, kuten Touch ID -sormenjälkitunnistin.

iPhone 6 ei ole vain isompi – se on kaikin tavoin parempi. Suurempi, 
mutta ohuempi. Tehokkaampi, mutta energiatehokas. Se on uuden 
sukupolven iPhone. iPhone 6 alkaen 698,90 €. iPhone 6 Plus alkaen 
798,90 €.

Apple TV tarjoaa sinulle pääsyn muun muassa elokuviin, suoriin 
urheilulähetyksiin, musiikkiin ja valokuviin suoraan laajakuva-TV:stäsi, 
jopa 1080p HD -tarkkuudella. Voit jopa toistaa iOS-laitteidesi sisältöä  
omalla TV:lläsi AirPlayta käyttäen. Verk.com/21914

Apple TV
99,90 €

iPhone 6
Alkaen 698,90 €

Apple iPad Air Smart Cover -kansi asettuu tiiviisti iPad Airin päälle, 
herättää sen avattaessa ja toimii jalustana katselemista ja kirjoitta-
mista varten. Se on monella tapaa älykäs. Valmistettu pehmeästä ja 
kestävästä polyuretaanista.

iPad Air Smart Cover
38,90 €

iPad Air 2
Alkaen 499,90 €

MacBook Air
Alkaen 899,90 €
MacBook Airissa on neljännen sukupolven Intel Core -prosessorit, nopeampi näytön-
ohjain, koko päivän kestävä akku, entistä nopeampi flash-muisti ja upeita vakio-oh-
jelmia. Se on niin ohut, kevyt ja kestävä, että se kulkee minne tahansa – ja riittävän 
tehokas teitpä mitä tahansa. Löydät kaikki mallit hakusanalla MacBook Air tietokone.



ASUS ROG G750 -sarjan pelikannettavat, 17,3”ASUS N56JK -kannettava, 15,6”, Windows 8.1

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

Intel i7-4710HQ -neliydinsuoritin

Full HD -mattanäyttö

NVIDIA GTX 850M -näytönohjain

Bang & Olufsen ICEpower

Kovalevy 1000 Gt

AMD:n 8-ydinsuoritin

ASUS M51BC -pöytätietokoneASUS K30BF -pöytätietokone

Huippuvarusteltu pöytäkone, joka soveltuu 
erinomaisesti myös vaativaan PC-pelaamiseen. 
Laite on varustettu 8-ytimisellä AMD FX8300 
-suorittimella, RADEON R9-270 -näytönohjaimella 
(2 Gt) sekä 8 Gt:n DDR3-keskusmuistilla. Näppäi-
mistö ja optinen hiiri. Verk.com/37473

SSD 128 Gt ja kovalevy 1 Tt

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

AMD:n 4-ydinsuoritin

Kattavasti varusteltu pöytätietokone päivittäi-
seen käyttöön sekä multimedian toistamiseen. 
Varustettu tehokkaalla AMD A10 -neliydinsuorit-
timella, 8 Gt:n keskusmuistilla ja erillisellä Radeon 
HD 8670D -näytönohjaimella. Suurikokoiselta 
1 Tt:n kiintolevyltä ei tallennustila lopu kesken. 
Näppäimistö ja optinen hiiri. Verk.com/27156

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

Tehokas Intel i3 -suoritin

Tehokas Intel i5 -suoritin

Hyvin varusteltu pöytäkone, jossa on Intel 
Core i3 -kaksiydinsuoritin, 1 Tt:n kiintolevy, 
erillinen RADEON R5 220 -näytönohjain (1 Gt) 
sekä 4 Gt:n DDR3 -keskusmuisti. HDMI-, DVI- ja 
VGA-liitäntä.  Näppäimistö ja optinen hiiri. 
Verk.com/38942

Kovalevy 1000 Gt

Kovalevy 1000 Gt

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

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

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

Kaiuttimet

Erinomaisella hinta-laatusuhteella varustettu LED-taustavalaistu 24” monitori 
1920x1080 Full HD -resoluutiolla. Ohut design, selkeät hallintanäppäimet ja piilotetut 
stereokaiuttimet yhdessä erittäin laadukkaan kuvan kanssa tekevät näytöstä mainion 
valinnan niin toimistoon kuin kotiinkin. Verk.com/46573

ASUS VE247H Full HD -LED-näyttö, 24” ASUS VN289H -VA-LED-näyttö, 28”

Full HD -resoluutio

HDMI, DVI ja VGA

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

Laadukkaalla VA-paneelilla varustettu 28-tuumainen näyttö. Välkkymättömän taus-
tavalon ja Low Blue Light -teknologian ansiosta näyttö rasittaa silmiä vähemmän kuin 
vastaavat paneelit ilman samaa ominaisuutta. Kaksi MHL-yhteensopivaa HDMI-liitäntää. 
VESA-kiinnitysmahdollisuus. Kolmen vuoden takuu. Verk.com/50317

Full HD -resoluutio

Laadukas VA-paneeli

Katselukulma 178°

Huippuvarusteltu pöytäkone päivittäiseen 
multimedia- ja hyötykäyttöön. Laite on varustettu 
tehokkaalla Intel Core i5 -neliydinsuorittimella, 
NVIDIA GeForce GTX 745 (4 Gt) -näytönoh-
jaimella, 8 Gt:n keskusmuistilla sekä 1 Tt:n 
kiintolevyllä. Verk.com/44152

ASUS K30AD -pöytätietokone Intel i3 -suorittimellaASUS K30AD -pöytätietokone Intel i5 -suorittimella

Norm. 169,90 € Norm. 229,90 €

alk.1249,90

Tinkimätöntä suorituskykyä vaativaan 
PC-pelaamiseen. Intel Core i7-4710HQ 
-neliydinsuoritin, 8 Gt:n keskusmuisti 
ja 750 Gt:n kiintolevy.

G750JM     1249,90 €      
• NVIDIA GeForce GTX 860M, 2 Gt
Verk.com/18462

G750JS     1349,90 €      
• NVIDIA GeForce GTX 870M, 3 Gt
Verk.com/18679

G750JZ     1499,90 €      
• NVIDIA GeForce  

GTX 880M, 4 Gt
Verk.com/18821

"Asus G750JM – 
Todellinen peliläppäri"  

MB 11/2014

Huippuluokkaista suorituskykyä ainutlaatuisella ASUS SonicMaster Premium -äänen-
toistojärjestelmällä ja erillisellä subwooferilla. ASUS N550JK on varustettu 15,6” Full 
HD -mattanäytöllä, Intel Core i7-4710HQ -neliydinsuorittimella sekä myös pelikäyttöön 
soveltuvalla uuden sukupolven GeForce GTX 850M -näytönohjaimella. Verk.com/28166



Razer DeathAdder Chroma

QPAD MK-50 Pro -pelinäppäimistö

USB ja PS/2
Toisin kuin tavallinen näppäimistö, joka toimii kumi-
kytkimillä, MK-50 Pro Gaming Mechanical Keyboard 
-näppäimistön aitojen mekaanisten kytkimien tuntuma 
on täysin verraton. Ei tarvitse enää painaa näppäimiä 
täydellä voimalla, QPAD-näppäimistö vastaa jokaiseen 
painallukseen välittömästi. Verk.com/9775

Suunniteltu istumaan täydellisesti kämmenesi alla, 
DeathAdder parantaa erinomaista ergonomiaa entises-
tään uusien kumipintaisten sivugrippien avulla. Sormesi 
pitävät hiiren tukevasti hallinnassasi vaikka kuinka 
agressiivisesti sitä liikutatkin. Verk.com/51984

Rajoitettu erikoisversio Mini-näppäimistöstä. Miniin 
verrattuna tämä malli on täysin alumiininen ja muotoilu 
on pyöristetympi. Absoluuttisesti pähein ja kompaktein 
mekaaninen näppäimistö joka soveltuu kirjoittamiseen, 
pelaamiseen, koodaamiseen ja hakkerointiin.
Cherry MX Brown -kytkimillä, Verk.com/51775
Cherry MX Red -kytkimillä, Verk.com/21386
Cherry MX Green -kytkimillä, Verk.com/51778

Kevytrakenteinen 
kuulokemikrofoni, 
jossa on laajat 
korvakupit ja tukeva pääpanta. 
Sen 50 mm kaiutinelementit 
on suunniteltu toistamaan pelin 
äänet tarkasti, huomioiden niin korkeiden ja matalien 
taajuuksien vaihtelut kautta pelikokemuksen. Verk.
com/23786

Full N-key rollover

LVLUP Bundle

Ketterä kaksikko, joilla päivität helposti pelikalustoasi. 
Sekä Dexterity +1 -hiiri että Strenght +1 -näppäimistö 
toimivat plug-and-play -periaatteella eli ylimääräisiä 
ajureita ei tarvita. Verk.com/3243

39,90

Säästä 19,90 €

Hyperion Fury Ultra-Fast FPS Gaming Mouse hyödyntää 
ensimmäisenä hiirenä Logitechin kehittämää uutta 
Fusion Engine -sensoriteknologiaa, joka kykenee seuraa-
maan liikettä jopa 500 tuuman sekuntinopeudella (IPS). 
Huippuluokan optinen sensoriteknologia yhdistettynä 
kiihtyvyystunnistimeen ja gyroskooppiin takaavat, että 
käden liike ei ole koskaan liian nopea tälle pelihiirelle. 
Verk.com/19892

59,9079,90
209,90

Logitech G402 -pelihiiri

Nintendo Wii U Mario Kart 8 Premium Pack
Mario Kart 8 Premium Pack - Special Edition on täydellinen valinta uusille Wii U 
-käyttäjille. Pelilaitepaketti sisältää 32 Gt:n sisäisellä muistilla varustetun mustan Wii U 
-pelikonsolin, mustan Wii U GamePad -peliohjaimen, ohjaimentunnistimen sekä Mario 
Kart 8 -pelilevykkeen. Verk.com/46956

Ainutlaatuinen, erittäin rajoitettu erä! PlayStation 20th Anniversary -väreillä. Maailmanlaajuisesti konsolia 
tulee saataville vain 12 300 kappaleen numeroitu erä. Jokainen konsoli on numeroitu metallilaatalla. 
Suomessa yksinoikeudella vain Verkkokauppa.comista!

Ennakkotilauksia otetaan vastaan 18.12. klo 12.00 alkaen, 19.12. klo 12.00 asti. Osto-oikeus arvotaan ennak-
kotilaajien kesken ja osto-oikeuden voittaneille ilmoitetaan erikseen. Rajoitettu 31 kpl erä, 1 kpl per asiakas. 
Toimitusten arvioidaan alkavan 23.12.2014. Verk.com/53620

319,90
33,03 / kk (12 kk)

65,90

Microsoft Xbox One Basic Edition + NHL 15

Xbox One Basic Edition on viimeisen päälle oleva pelikonsoli, uuden generaation TV- ja 
elokuvalaite paljon muuta. Nyt saatavana ilman Kinect-sensoria.  Xbox One on luotu 
vahvistamaan kokonaan uutta Xbox Live -sukupolvea, joka on vahvempi, henkilökoh-
taisempi ja älykkäämpi. Pilven lähes rajattoman mahdin vapauttaminen tekee kaikesta 
kätevämpää ja helpommin saatavaa. Mukana NHL 15 -peli! Verk.com/3201

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

Säästä 59,90 €

79,90

Ducky Year of the Horse

SteelSeries Siberia v2

Sony PlayStation 4 20th Anniversary Edition

499,00
47,95 / kk (12 kk)



AMD E1-6010 -suoritin

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

4 Gt RAM, 500 Gt HDD

15,6” HD-näyttö

HP Pavilion 17-f100no 17,3” -kannettava HP 255 G3 15,6” -kannettava

HP ENVY 15-k072no 15,6” -kannettava HP Pavilion 13-b080no 13,3” -kannettava

HP Pavilion 500-310no -pöytäkone HP Pavilion 23xi 23” Full HD IPS LED -näyttö

HP ENVY 4500 e-All-in-One -tulostin HP Officejet 5740 e-All-in-One -tulostin

Edullinen kannettava perusaskareisiin. Reilunkokoinen ja kirkas BrightBiew-näyttö sekä 
kahden kaiuttimen Beats Audio -järjestelmä. Intelin kaksiytiminen Celeron-suoritin, 4 
Gt muistia sekä 500 Gt:n kovalevy. WiFi 802.11b/g/n ja Bluetooth 4.0 -yhteydet. Verk.
com/34363

Intel Celeron N2840

4 Gt RAM, 500 Gt HDD

17,3” BrightView-näyttö

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

Hinta-laatusuhteeltaan erinomainen kannettava tietokone kodin perustarpeisiin, kuten 
sähköpostien lukemiseen, netissä surffaamiseen tai dokumenttien kirjoittamiseen. 
Heijastamaton näyttö lisää käyttömukavuutta valoisimmissakin ympäristöissä. 
Verk.com/35308

Sopivasti tehoa viihde- ja pelikäyttöön tyylikkäässä hopeanvärisessä rungossa. Kirkas ja 
tarkka Full HD -täysteräväpiirtonäyttö ja Beats Audio -äänijärjestelmä. Sormenjälkitun-
nistin ja täysikokoinen taustavalaistu näppäimistö parantavat käyttökokemusta. 
Verk.com/47967

Intel Core i5-4210U

8 Gt RAM, 750 Gt HDD

NVIDIA GeForce GT 840M

799,90
73,02 / kk (12 kk)

Monipuolisesti varusteltu kannettava koko perheen joka päiväisiin askareisiin aina 
sähköpostista viihteeseen. Kirkkaan BrightView HD -näytön lisäksi kannettavasta löytyy 
laadukas kahden kaiuttimen Beats Audio -äänijärjestelmä. Verk.com/3548

Intel Core i5-4210U

4 Gt RAM, 500 Gt HDD

13,3” BrightView-näyttö

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

15,6” Full HD -näyttö

Kaiken kattava ja kompakti pöytäkone, 
joka sopii kodin perustarpeisiin kuten 
sähköpostien lukemiseen tai kuvien ja 
videoiden katseluun. Suorituskykyinen 
Intelin kaksiytiminen i3-suoritin, 6 
gigatavua keskusmuistia sekä erillinen 
NVIDIA GeForce 705 -grafiikkasuoritin. 
Verk.com/7418

499,90
48,02 / kk (12 kk)

6 Gt RAM, 1000 Gt HDD

Pieni ja tyylikäs kotelo

Intel Core i3-4150

Elegantti Full HD  näyttö 23-tuuman IPS-paneelilla. Laajat katselukulmat sekä laadukas 
väritoisto. Jopa 10 000 000:1 dynaaminen kontrasti. HDMI-, DVI-D- ja VGA-liitännät. 
Verk.com/25202

Full HD IPS LED -paneeli

Heijastamaton mattapinta

169,90
20,52 / kk (12 kk)

Edullista ja nopeaa valokuvien ja asiakirjojen tulostusta. Tukee myös kopiointia ja 
skannausta. Langattoman tulostuksen ja mobiilitulostuksen avulla voit tulostaa lähes 
mistä tahansa. USB 2.0 sekä WiFi 802.11b/g/n -liitettävyys. Verk.com/51512

78,90HP ePrint ja Apple Airprint -tuki

Tulostaa, kopioi, skannaa

NFC, HP ePrint ja Apple Airprint -tuki

Tulostaa, kopioi, skannaa ja faksaa

Matalaprofiilinen monitoimilaite, jolla onnistuu ammattitasoisen valokuvien ja laaduk-
kaiden asiakirjojen tulostaminen. Langattoman verkkoyhteyden avulla suoratulostus 
käy helposti. NFC:llä tulostat kätevästi pelkällä hipaisulla Verk.com/51534

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



Blackstorm Gaming Bundle

Päivitä pelikalustosi kerralla nykyaikaan. Blackstorm Gaming bund-
leen kuuluu Merc-pelihiiri, Stealth-pelinäppäimistö ja kovapintainen 
Destructor-hiirimatto. Verk.com/42260

89,90

Säästä  19,80 €

Blackstorm Alpha A110 Blackstorm Gamma GX310

Intelin kerroinlukottomat Haswell-prosessorit, 
NVIDIAn GeForce GTX -näytönohjaimet sekä 
supernopeat SSD-asemat. Niistä on supertehok-
kaat Blackstorm Gamma -pelikoneet tehty! Ne 
tarjoavat huikean pelisuorituskyvyn sekä hyvät 
laajennus- ja päivitysmahdollisuudet (esim. NVIDIA 
SLI).

• Intel Core i7-4790K 4,0 Ghz -suoritin
• 16 Gt 1600 MHz DDR3-muistia
• NVIDIA GeForce GTX970 -näytönohjain
• 250 Gt:n SSD-levy ja 3 Tt:n kiintolevy
• Verk.com/49614

1899,90

Teitpä sitten kuvankäsittelyä ja toimistotöitä 
tai pelaat uusimpia pelejä – kaikki onnistuu tällä 
Blackstorm Alpha -sarjan teho-PC:llä. Tämä kom-
pakti ja tehokas tietokone on varustettu Intelin 
Core i5-4460 3,2 GHz -suorittimella, NVIDIAn 
tehokkaalla GeForce GTX760 -näytönohjaimella 
sekä Windows 7:lla.

• Intel Core i5-4490 3,2 Ghz -suoritin
• 8 Gt 1600 MHz DDR3-muistia
• NVIDIA GeForce GTX760 -näytönohjain
• 1 Tt:n kiintolevy
• Verk.com/11328

998,90

      Kolmen
    vuoden takuu      tietokoneille

Ei koske Samsungin eikä  ProCasterin tuotteita.verk.com/kolmevuotta

alk. 9,90

79,90

Kingston HyperX Headset

Kingston HyperX Skyn -hiirimatot

Kingston HyperX Cloud Headsetin avulla olet aseistettu 
varpaista korviin. Irrotettava mikrofoni muuttaa 
headsetin nopeasti kuulokkeiksi. Vankka alumiinirunko 
takaa, että rakenne kestää jämäkkänä vuodesta toiseen, 
ja nahkainen panta istuu mukavasti päässä, vaikka peli 
hiukan venähtäisi.

Mustat, Verk.com/7216
Valkoiset, Verk.com/5083

”Laadukkaat ja käyttöä kestävät. Istuvat hyvin päähän ja 
eristävät ulkopuolista melua. Äänenlaatu alle 100e kuulok-
keiksi hyvä. Laadultaan vastaavat muun merkkiset kuulokkeet 
reilusti yli 100e.” –Tunkki111, Tampere, 15.10.2014

Laadukkaat ja kestävät hiirimatot pelaa-
miseen. Control-matto tarkkuutta 
vaativiin tehtäviin. Speed-matto 
nopeisiin liikkeisiin. Pinta on 
kovaa, bakteereja hylkivää 
materiaalia.

Speed, Verk.com/14022 • 9,90 €
Control, Verk.com/49185 • 9,90 €
Skyn-bundle sis. sekä Speed-, että Control-matot, Verk.com/49186 • 17,90 €

319,90
33,03 / kk (12 kk)

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

Ergonomisesti muotoiltu tyylikäs peli-
tuoli, jossa on pehmustetut käsinojat. 
Keinonahkaverhoilun värivaihtoehdot 
oranssi, vihreä, punainen, keltainen ja 
pinkki. Istumakorkeus 46–56 cm. Hae 
kaikki mallit haulla arozzi monza

Arozzi Monza -pelituoli AKRacing PREMIUM V2
Tukevan metallirunkonsa ja ergonomi- 
sen muotoilunsa ansiosta pitkien peli- 
sessioiden huipputuoli. Säädettävät käsi- 
nojat. Vaihtoehdot musta, ruskea, musta 
hopea ja musta hiilikuitu. Hae kaikki 
mallit haulla akracing premium v2



Acer Aspire Switch 10 10,1” -kannettava, Win 8.1, hopea

Kätevä laite yhdistää kannettavan ja tabletin parhaat puolet. Neljä erilaista käyttötilaa varmistavat, että voit käyttää 
laitetta haluamassasi asennossa. Jopa kahdeksan tunnin akunkestolla varustettu Switch 10 painaa vain reilun kilon ja 
kulkee näppärästi mukanasi kaikkialle. Käyttöjärjestelmänä Windows 8.1. Verk.com/34706

Intel Atom -neliydinsuoritin

10,1” IPS-kosketusnäyttö

Jopa 8 tunnin akunkesto

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

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

”Tämä tietokone on juuri 
sopiva yksinkertaiseen 
käyttöön. Näyttö lukittuu 
näppäimistöön tukevan 
oloisesti ja kone on kaikin 
puolin helppokäyttöinen.” 
–Saaraaa, Tampere, 
28.11.2014

Säästä 

30 €

Acer Aspire E1-510 15,6” -kannettava, Win 8.1, musta

Kompakti ja näppärä pöytäkone kotiin ja toimistoon! 
Tehoa tuo Intelin suorituskykyinen Core i3-4130 -tup-
laydinsuoritin, 8 Gt keskusmuistia ja 1 Tt:n kovalevy. 
Intel HD Graphics 4400-ohjain sopii kevyeen pelailuun. 
Käyttöjärjestelmänä Windows 8.1. Verk.com/43939

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

”Sopiva kone peruskäyttä-
jälle. Käyttöjärjestelmä vaatii 
hieman totuttelua.”  
–Tyttö30, 30.9.2014

Acer Aspire  
XC-605 -pöytäkone, Win 8.1

Erittäin edullinen, suurella 17,3”:n näytöllä varustettu 
peruskannettava! AMD E2-6110 -neliydinsuoritin, 4 Gt 
keskusmuistia, 500 Gt:n kovalevy ja kattavat liitännät 
varmistavat sujuvan käytön. Verk.com/46957

Acer Aspire E5-721 17,3”  
-kannettava, Win 8.1, musta

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

Intel Core i3-4130 -tuplaydinsuoritin

8 Gt:n keskusmuisti

1 Tt kovalevy

AMD E2-6110 -neliydinsuoritin

Suurikokoinen 17,3” näyttö

4 Gt:n keskusmuisti

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 %.

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

Acer Aspire V5-561 15,6” -kannettava, Win 8.1

Virtaviivaisen tyylikäs, 15,6”-mattanäytöllä varustettu kannettava, 
jonka avulla suoriudut arkisista askareista leikiten. Suorituskykyinen 
Intel Core i3-4010U -tupladinsuoritin, 8 Gt keskusmuistia ja tilava 
teratavun kovalevy varmistavat sujuvan käytön. Verk.com/46943

Intel Core i3 -tuplaydinsuoritin

15,6” heijastamaton näyttö

8 Gt:n keskusmuisti

”Tällä kannettavalla voit tehdä muutakin, kuin vain surffailla ja sähköpostia 
lueskella. Pienen mietiskelyn jälkeen Win 8.1 tuli tutuksi. Näyttö mielyttävä katsella 
ja optinen muisti on hyvä asia. Liitännät ihan riittävät ainakin tavallisessa käytössä. 
Kyllä tätä voi suositella muillekin.” –muori vaan, Vaasa, 24.11.2014

Säästä 

50 €

Edullinen peruskannettava, joka soveltuu mainiosti 
kotikäyttöön. Intel Celeron N2820 -tuplaydinsuoritin tuo 
puhtia laitteeseen ja 15,6” mattapintaista näyttöä on 
miellyttävä katsella. Neljän kennon akusta riittää virtaa 
jopa neljäksi tunniksi. Verk.com/46925

Intel Celeron -tuplaydinsuoritin

15,6” mattapintainen näyttö

Jopa neljän tunnin akunkesto

      Kolmen

    vuoden takuu

      tietokoneille

verk.com/kolmevuotta

         saat

   kaupan päälle

   €-hintaturva-

vakuutuksen    

     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja

vain €-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com

€

”Kone hintaisekseen hyvä, kun ei liikoja 
odota suorituskyvyltä. perus käyttöön.” 
–Makem73, 29.11.2014



Brother HL-1210W -tulostin

Brother PT-H100 -tarratulostin

Brother HL-3140CW -LED-väritulostin

Brother DCP-L2520DW -monitoimitulostin

Brother MFC-J6520DW -A3-monitoimitulostin

Kiva ja helppokäyttöinen tarratulostin, jolla teet siistejä merkintöjä esineisiin helposti. 
Käyttää Brother TZe -sarjan tarranauhoja aina 12 mm leveyteen asti. Sopivat erinomai-
sesti ulko- sekä sisäkäyttöön. Verk.com/43248

Suorituskykyinen, nopea ja ulkomitoiltaan pieni HL-3140CW-väritulostin on täynnä 
uutta tekniikkaa ja sisältää laajan valikoiman toimintoja yrityskäyttöön.
• Tulostaa jopa 18 mustavalko- tai värikuvaa minuutissa. 
• 250 arkin paperikasetti.
• Tukee mobiili- ja pilvitulostamista.
• 3. vuoden takuu rekisteröimällä.
• Verk.com/6410

Langaton mustesuihkumonitoimilaite A3-ominaisuuksin.
• Tulostaa 22 mustavalko- ja 20 värikuvaa minuutissa.
• 2-puolinen tulostus jopa A3-koossa.
• 35 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite jopa A3-arkeille.
• 6,8 cm leveä LCD-kosketusnäyttö.
• Kiinteä ja langaton verkkoliitäntä.
• Mahdollisuus käyttää XL-värikasetteja, musta 2400 sivua ja värit  

1200 sivua.
• Verk.com/14863

Langaton mustavalkolasermonitoimilaite.
• Kompakti DCP-L2520DW tulostaa, kopioi ja skannaa langattomassa verkossa. 
• Tulostusnopeus on jopa 26 sivua minuutissa ja ensimmäinen tuloste on valmis jopa 

8,5 sekunnissa!
• tukee mobiilitulostusta, joten voit tulostaa suoraan älypuhelimestasi tai tabletistasi
• 3. vuoden takuu rekisteröimällä.
• Verk.com/9985

Langaton mustavalkolasertulostin.
• Tulostaa jopa 20 sivua minuutissa ja ensimmäinen tuloste on valmis alle 10 sekun-

nissa!
• iPrint&Scan-sovelluksella voit tulostaa suoraan mobiililaitteista!
• Verk.com/8278

A4-LED-väritulostin

169,90
20,52 / kk (12 kk)

239,90
26,36 / kk (12 kk)

19,90

89,90

A3-mustesuihke

USB, WiFi, LAN

6000 x 1200 dpi

Tulostaa, kopioi, skannaa

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

A4-mustavalkolaser

USB, WiFi

2400 x 600 dpi

A4-mustavalkolaser

Tulostaa, kopioi, skannaa

USB, WiFi

USB, WiFi

2400 x 600 dpi

Jopa 18 sivua minuutissa



Samsung Galaxy S5 + Samsung PRO 32 Gt microSDHC -muistikortti

498,90
47,94 / kk (12 kk)

Vedenkestävä, pölytiivis, erittäin 
turvallinen, äärimmäisen nopea ja 
harvinaisen urheilullinen - Samsung 
Galaxy S5 on täysin uusi kokemus. 
Se on maailman ensimmäinen 
puhelin, joka tuntee sykkeesi 
optisella sensorilla. Tilava muisti-
kortti on yhteensopiva kaikkien 
microSDHC-muistikorttia käyttä-
vien matkapuhelinten kanssa.

Musta, Verk.com/33762
Valkoinen, Verk.com/34988
Kulta, Verk. com/35823
Sininen, Verk.com/35159

Jätä puhelin kotiin! 
Vastaanota pikaviestejä ja puheluita jopa ilman puhelinta. 
Kellon integroitu 3G-yhteys pitää kellon verkossa jatku-
vasti. Upea design kaarevalla Super AMOLED -näytöllä. 
Integroitu GPS sekä sykemittaus.

Musta, Verk.com/47259  Valkoinen, Verk.com/47312

Samsung Galaxy Trend Plus

Samsung Gear Fit -älykello sykesensorilla

Samsung Gear S -älykello, 3G

Huippusuositun Samsung Galaxy Trendin päivitetty 
tehokkaampi malli. Suurella neljän tuuman näytöllä ja 
tehokkaalla 1,2 GHz:n tuplaydinprosessorilla varustettu 
tehopakkaus tekee ohjelmien käytöstä miellyttävää ja 
sujuvaa. Muotoilu on hyvin käteenistuva.

Musta, Verk.com/30942 Valkoinen, Verk.com/13148

78,90

199,90

128,90

394,90

Samsung Galaxy Note 4  -Android-puhelin

Uskomattoman tarkka (1440 x 2560) Super AMOLED -näyttö, 16 megapikselin optisella kuvanva-
kaimella varustettu kamera, tehokas neliydinprosessori, monipuolinen stylus-kynä - Galaxy Note 4.

Verk.com/15371 (musta)  Verk.com/19478 (kulta)  
Verk.com/20562 (pinkki) Verk.com/15565 (valkoinen)

Jämäkkä alumiinirakenne

Erittäin tarkka näyttö

Monipuolinen stylus-kynä

Samsung Gear Fit on erinomainen kumppani aktiiviseen 
elämään. Gear Fit yhdistyy matkapuhelimeen Bluetooth 
4.0 LE -yhteydellä. 
Rannekkeessa on 
integroitu syke- 
anturi ja se on on 
roiske- ja pölytiivis.  
Verk.com/32648

Samsung Galaxy Core Plus

Samsung Galaxy S4 4G+ (i9506)

Samsung Galaxy S III 4G Android

4,3”:n näyttö

5 megapikselin kamera

1,2 GHz:n prosessori

Edulliseen hintaluokkaan uskomattoman paljon 
ominaisuuksia ja tyylikästä muotoilua. Puhelimessa 5 
megapikselin kamera.  Erinomainen muotoilu tekee 
mallista miellyttävän käyttää.

Musta, Verk.com/40882
Valkoinen, Verk.com/40883
Pinkki, Verk.com/40873

Musta, Verk.com/4033
Valkoinen, Verk.com/33626

4G-nettiyhteydellä 
siirrät dataa jopa 100 
Mbps vauhdilla. Super 
AMOLED HD -näyttö 
toistaa värit silmiähive-
levän kauniisti. Puhe-
linta vauhdittaa tehokas 
neliydinprosessori. 
Samsungin TouchWiz 
UI -käyttöliittymässä 
on useita käyttäjää 
ymmärtäviä toimintoja.

Integroitu 3G-yhteys

Kaareva Super AMOLED -näyttö

Integroitu sykemittaus

Suosittu Galaxy S4 päivitettynä versiona. Tukee jopa 150 Mbps mobiili-
yhteyksiä. Suuri ja tarkka Super AMOLED -näyttö. Yksityiskohtainen 13 
megapikselin kamera. 

Verk.com/17612 (musta/nahkajäljitelmä)  Verk.com/39076 (valkoinen) 

Jopa 150 Mbps mobiiliyhteys

Suuri Super AMOLED -näyttö

13 megapikselin kamera

289,90

Katso hintaa!

1,2 GHz:n prosessori

5 megapikselin kamera

4G-nettiyhteys

Upea Super AMOLED HD -näyttö

8 megapikselin kamera

198,90

744,90
68,44 / kk (12 kk)

294,90
Pyöreä 1,3" OLED-näyttö  tekee  
LG G Watch R:n ulkonäöstä tyylikkään 
 ja useimmista älykelloista erottuvan.  
IP67-suojauksen ansiosta kello kestää  
upotuksen metrin syvyyteen puolen tunnin  
ajaksi. Käyttöjärjestelmänä Googlen kehittelemä 
Android Wear -käyttöjärjestelmä. Verk.com/48452

LG G Watch R Android Wear -älykello

LG Google Nexus 5 -Android-puhelin

Loistava 5-tuumainen 
Full HD IPS -näyttö 
tekee Nexus 5:stä upean 
visuaalisen elämyksen. 
Puhelimessa yhdistyvät 
tehokas suorituskyky ja 
monipuoliset toiminnot 
– LG:n korkealaatuinen 
laitteisto-osaaminen 
sekä Googlen parhaat 
sovellukset ja palvelut. 
 
Verk.com/40058 (musta), 
28036 (valkoinen) ja 
43785 (punainen)

Normaalihinta 329,90 €.

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

LG G3 s -Android-puhelin

Älykäs, tyylikäs ja kätevä. LG G3 S on 
kompakti mutta täysiverinen älypu-
helin. Knock Code -turvalukitus sekä 
optinen kuvanvakain kahdeksan 
megapikselin kamerassa. Hyvin 
käteen sopiva muotoilu.

Punainen, Verk.com/19067
Kulta, Verk.com/48936
Valkoinen, Verk.com/48937
Musta, Verk.com/48935

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

         LG L90 Android-puhelin

168,90
20,44 / kk (12 kk)

Tehokas prosessori

Tyylikäs

Ohut

Suurella 4,7" -kosketusnäytöllä varustettu älypuhelin. 
Tehokas Quad-core 1,2 GHz:n prosessori pyörittää 
sovellukset sujuvasti. Puhelimen kahdeksan 
megapikselin kameralla ikuistat tilanteet kuviksi. 
Sisäistä muistia 8 Gt ja microSDHC-muistikorttipaikka.

Musta, Verk.com/32848   Valkoinen, Verk.com/32436



Cat S50 4G Cat B15Q Dual-SIM

Cat B100 Cat B25 Dual-SIM

Yksi markkinoiden kestävimmistä puhelimista, joka kestää tiputuksen jopa 1,8 metrin 
korkeudesta, upotuksen veteen 1 metrin syvyyteen 30 minuutin ajan sekä pakkasta 
–25 °C:een asti. Isoja näppäimiä on helppo käyttää hansikkaat kädessä, ja puhelimen 
akku kestää erinomaisesti. Verk.com/19408

169,90

IP67-sertifioitu Android 4.4.2 -älypuhelin, joka kestää 
pudotuksen 1,8 metristä ja upottamisen metrin syvyi-
seen veteen 30 minuutiksi. Verk.com/20052

348,90

Dual-SIM

IP67 ja MIL SPEC 810G
Cat S50 -älypuhelin soveltuu erinomaisesti 
rakennustyömaille, vaellusreissuille, metsäs-
tykseen, eli kaikkeen mihin sinä haluat mennä. 
Se on IP67-sertifioitu Android-älypuhelin, joka 
kestää pudotuksen 1,8 metristä ja upottamisen 
metrin syvyiseen veteen 30 minuutiksi. 
Neliytiminen suoritin ja 4G-yhteydet tekevät 
puhelimesta nopean työkalun taskuusi. 
Verk.com/52246

479,90
4G LTE

IP67 ja MIL 
SPEC 810G

Kuumuus, kylmyys ja kosteus ovat olosuhteita, 
joissa Cat B25 on luotu toimimaan. IP67-luo-
kituksen ansiosta puhelin on vesitiivis yhden 
metrin syvyyteen enintään 30 minuutin ajan. Voit 
asentaa puhelimeen kaksi eri numeroa sisältävää 
SIM-korttia. Kun arvostat pitkää puheaikaa ja 
kestävyyttä, Cat B25 on oikea valinta sinulle. 
Verk.com/46137

99,90

294,90
Pyöreä 1,3" OLED-näyttö  tekee  
LG G Watch R:n ulkonäöstä tyylikkään 
 ja useimmista älykelloista erottuvan.  
IP67-suojauksen ansiosta kello kestää  
upotuksen metrin syvyyteen puolen tunnin  
ajaksi. Käyttöjärjestelmänä Googlen kehittelemä 
Android Wear -käyttöjärjestelmä. Verk.com/48452

LG G Watch R Android Wear -älykello

LG Google Nexus 5 -Android-puhelin

Loistava 5-tuumainen 
Full HD IPS -näyttö 
tekee Nexus 5:stä upean 
visuaalisen elämyksen. 
Puhelimessa yhdistyvät 
tehokas suorituskyky ja 
monipuoliset toiminnot 
– LG:n korkealaatuinen 
laitteisto-osaaminen 
sekä Googlen parhaat 
sovellukset ja palvelut. 
 
Verk.com/40058 (musta), 
28036 (valkoinen) ja 
43785 (punainen)

Normaalihinta 329,90 €.

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

LG G3 s -Android-puhelin

Älykäs, tyylikäs ja kätevä. LG G3 S on 
kompakti mutta täysiverinen älypu-
helin. Knock Code -turvalukitus sekä 
optinen kuvanvakain kahdeksan 
megapikselin kamerassa. Hyvin 
käteen sopiva muotoilu.

Punainen, Verk.com/19067
Kulta, Verk.com/48936
Valkoinen, Verk.com/48937
Musta, Verk.com/48935

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

         LG L90 Android-puhelin

168,90
20,44 / kk (12 kk)

Tehokas prosessori

Tyylikäs

Ohut

Suurella 4,7" -kosketusnäytöllä varustettu älypuhelin. 
Tehokas Quad-core 1,2 GHz:n prosessori pyörittää 
sovellukset sujuvasti. Puhelimen kahdeksan 
megapikselin kameralla ikuistat tilanteet kuviksi. 
Sisäistä muistia 8 Gt ja microSDHC-muistikorttipaikka.

Musta, Verk.com/32848   Valkoinen, Verk.com/32436



alk. 399,90
39,96 / kk (12 kk)

Wi-Fi, 16 Gt

Google Nexus 9 -tabletti

Android 5.0 -käyttöjärjestelmällä 
varustettu Nexus 9 häikäisee yhdeksän 
tuuman korkearesoluutioisella IPS-näy-
töllään. Vain 7,9 mm paksun tabletin 
tehokkuudesta vastaavat NVIDIA:n 
suunnittelema Tegra K1 -suoritin sekä 
Kepler-grafiikkapiiri. 

Valkoinen Wi-Fi-versio, 16 Gt
399,90 € 

Verk.com/52127

Valkoinen Wi-Fi-versio, 32 Gt
489,90 € 
Verk.com/52493

Musta 4G LTE -versio, 32 Gt
559,90 € 

Verk.com/52132

Android 5.0 Lollipop

NVIDIA Tegra K1 -suoritin

8,9 tuuman IPS-näyttö

Resoluutio 2048 × 1536

Neliydinsuoritin, IPS-näyttö

Täysverinen Windows 8.1

Mukana Microsoft Office 365

Paino vain 280 g

ProCaster Yedi 7” Windows 8.1 -tablet

Yhteistyössä Microsoftin ja Intelin kanssa kehitetty huippu
laadukas tabletti täysverisellä Windows 8.1 käyttöjärjestel
mällä. Laadukkaat komponentit ja jämäkkä rakenne kevyessä 
seitsemän tuuman rungossa.  
Verk.com/49307

99,90

ProCaster Zen 10,1” Windows 8.1 -hybrid

Yhteistyössä Microsoftin ja Intelin kanssa 
kehitetty huippulaadukas tabletti täysve
risellä Windows 8.1 käyttöjärjestelmällä 
sekä erillisellä näppäimistöllä. Laadukkaat 
komponentit ja jämäkkä rakenne.  
Verk.com/50054

10 pisteen kapasitiivinen näyttö

Täysverinen Windows 8.1

Mukana Microsoft Office 365

Mukana fyysinen näppäimistö

Neliydinsuoritin

199,90

Tucano Verso 7” Tucano Work_Out IIBluelounge Mika -pöytäteline

19,90

34,90

44,90

Ohut suojakotelo 7” table-
teille. Elastiset, silikonista 
valmistetut kulmat pitävät 
laitteesi tukevasti paikoillaan 
ja kannen saa myös taitettua 
kirjoitus- ja katselukulmiin.
Oranssi, Verk.com/20432
Musta, Verk.com/12025

Bluelounge Mika on moderni 
ja yksinkertaisen nerokas 
pöytäteline miltei mille tahansa 
7-10,1 -tuumaiselle tabletille. 
Bluelounge Mika on valmistettu 
alumiinista, joten se on raken-
teeltaan kevyt mutta vankka. 
Verk.com/48552

Kompakti, pehmustettu 
kantolaukku maksimissaan 
11-tuumaiselle kannettavalle 
tietokoneelle. Sisäpuolella tasku 
10,1-tuumaiselle tabletille.

Musta, Verk.com/33297
Sininen, Verk.com/33639



alk. 399,90
39,96 / kk (12 kk)

Wi-Fi, 16 Gt

Google Nexus 9 -tabletti

Android 5.0 -käyttöjärjestelmällä 
varustettu Nexus 9 häikäisee yhdeksän 
tuuman korkearesoluutioisella IPS-näy-
töllään. Vain 7,9 mm paksun tabletin 
tehokkuudesta vastaavat NVIDIA:n 
suunnittelema Tegra K1 -suoritin sekä 
Kepler-grafiikkapiiri. 

Valkoinen Wi-Fi-versio, 16 Gt
399,90 € 

Verk.com/52127

Valkoinen Wi-Fi-versio, 32 Gt
489,90 € 
Verk.com/52493

Musta 4G LTE -versio, 32 Gt
559,90 € 

Verk.com/52132

Android 5.0 Lollipop

NVIDIA Tegra K1 -suoritin

8,9 tuuman IPS-näyttö

Resoluutio 2048 × 1536

TomTom Runner Limited Edition -GPS-urheilukellot

TomTom XL Classic 4,3” Western Europe 22 -autonavi

TomTom Cardio -GPS-urheilukellot

TomTom Start 60 Europe 45 6,0” -autonavi

Kevyt ja ohut GPS-urheilukello isolla näytöllä, joka mittaa sykkeen suoraan ranteesta. 
Helppokäyttöisellä monitoimipainikkeella voit muuttaa asetuksia ja tiloja kesken 
juoksun. Kello näyttää mm. nopeuden, matka-etäisyyden, matka-ajan, sykkeen, 
kalorikulutuksen, juostujen kierrosten määrän sekä kierrosaikoja. TomTom Cardio on 
vesitiivis aina 50 metrin syvyyteen asti ja siinä on naarmunkestävä näyttö.

• TomTom Runner Cardio: 238,90 €, Verk.com/46043 ja Verk.com/46060
• TomTom MultiSport Cardio + pyöräteline: 269,90 €, Verk.com/46068 ja  

Verk.com/46071
• TomTom MultiSport Cardio + pyöräteline, sykevyö, poljinanturi ja korkeusmittari:  

369,90 €, Verk.com/46076

alk. 238,90
26,27 / kk (12 kk)

TomTom Start 60 on uusi, kuuden tuuman kosketusnäytöllä varustettu autonavigaat-
tori, joka sisältää 45 Euroopan maan kartat.
• Elinikäiset kartat! Neljä päivitystä vuodessa!
• Tap & Go – lähde matkaan karttaa napauttamalla
• Pikahaku
• MyPlaces – suosikkipaikat suoraan kartassa
• Verk.com/1403

174,90
20,94 / kk (12 kk)

Tap & Go

MyPlaces

6,0” näyttö

Suurella selkeällä 4,3” kosketusnäytöllä varustettu TomTom XL Classic -navigaattori. 
Yksinkertaisen valikon ansiosta laitetta on helppo käyttää. Edistyneen kaistaohjauksen 
ansiosta et aja risteysten ohi. 
• Elinikäiset kartat kun ostat tämän tuotteen 30.6.2015 mennessä
• IQ Ruotesilla löydät nopeimman reitin kaikkina kellonaikoina
• Map Sharella saat TomTom-yhteisön karttapäivitykset
• EasyProt-pidike
• Verk.com/15115

Ylinopeusvaroitukset

Edistynyt kaistaohjaus

QuickGPSfix

4,3” kosketusnäyttö

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

Laukaisinpainike 
varressa, säädettävä 
pituus 25-105 cm. 
Valmiusaika 100 h, täydellä 
latauksella yli 500 kuvaa. 
Lukkiutuvan teleskooppivarren 
ura estää varren pyörimisen 
sivusuunnassa. Kiinnekepäässä on 
kameraruuvi, johon voi kiinnittää myös 
muita kameroita, kuten GoPro-kamerat 
(vaatii GoPro:n oman kiinnekeosan). 
Paketissa mukana myös jalusta. 
Verk.com/22231

Yleismallin puhelinpussi, mukana 
musta kaulahihna ja karabiinilenkki.  
Useita kokoja, löydät kaikki hakusanalla 
wave-puhelinpussi

Wave-puhelinpussit

9,90

Wave Bluetooth 
Selfie-stick + jalusta

Wave 3-in-1 -microUSB-latauskaapeli

Wave SIM -adapterisarja

TomTom Runner -GPS-urheilukellojen erikoisversio on kevyt ja ohut GPS-juoksukello 
isolla näytöllä, joka on suunniteltu aktiivisia juoksijoita varten. Näet juoksutiedot 
reaaliajassa yhdellä silmäyksellä. Urheilukello on kevyt, kestävä ja näyttö naarmuuntu-
maton. Voit juosta joka säällä kellon vesitiiviyden ja säänkestävyyden ansiosta.

• Turkoosin vihreä, Verk.com/22456
• Vihreä/Sininen, Verk.com/23031

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

SIM-adapterisarja 
sisältää kaikki mahdolliset 
SIM-adapterit (Micro-
SIM-SIM, NanoSIM-SIM ja 
NanoSIM-Micro-SIM) sekä 
SIM-kortin poistotyökalun. 
Verk.com/13277

9,90

Lataa kolmea eri microUSB-lii-
täntäistä laitetta samanaikai-
sesti yhdellä kaapelilla. 
Verk.com/52305

19,90

29,90



• 12 pullolle
• Lämpötila +8–18 °C
• LED-sisävalaistus
• Teräslankahyllyt
• Termoelektroninen  

viilennys
• Mitat (K x L x S):  

665 x 252 x 550 mm
• Verk.com/37810

• 20 pullolle
• Lämpötila +8–18 °C
• LED-sisävalaistus
• Teräslankahyllyt
• Termoelektroninen  

viilennys
• Mitat (K x L x S):  

555 x 400 x 549 mm
• Verk.com/37843

Husky Coca Cola  
CoolCube

• Energialuokka A+, 
110 kWh/v

• Tilavuus 48 l
• Äänitaso 40 dB
• 2–10 °C
• Mitat (K x L x S): 

515×430×470 mm
• Verk.com/25655

Whirlpool WBE3114W

• Jääkaapin tilavuus 194 l
• Pakastimen tilavuus 113 l
• Pakasteiden lämmön- 

nousuaika 24 tuntia
• Kätisyys vaihdettavissa 
• Mitat (K x L x S):  

1750 x 595 x 649 mm
• Verk.com/14291

Whirlpool WBE3321A+NFW

• Jääkaapin tilavuus 226 l
• Pakastimen tilavuus 97 l
• NoFrost-automaattisulatus
• Kätisyys vaihdettavissa
• Paino 54 kg
• Mitat (K x L x S):  

1875 x 595 x 640 mm
• Verk.com/16957

Upo Pesukarhu 714D -pyykinpesukone

Energialuokka A++

Täyttömäärä 7 kg

279,90
Norm. 

449,90

Erittäin energiatehokas pyykin-
pesukone voimakkaalla linkouksella 
– vettä käytetään vain tarvittava määrä 
ja sähköä säästyy. Kone on helppokäyt-
töinen selkeän näytön, ajastimen ja 
suuren täyttöaukon ansiosta.  
Verk.com/50183

Linkousnopeus 1400 rpm

339,90

Energialuokka A+

Äänitaso 47 dB

Näyttö ja ajastin

449,90289,90

Energialuokka A

Induktiokeittotaso

Kiertoilmauuni

Upo Ci846 -induktioliesi 
A-energialuokan lattialiesi tehokkaalla 
induktiotasolla ja monipuolisella kiertoilma-
uunilla, jossa paistoautomatiikka. Selkeät 
Touch  Control -hipaisukytkimet, Booster-
pika toiminto ja turvakytkin. Verk.com/49924

Energialuokka A

Kiertoilmauuni

Touch Control -hipaisukytkimet

Anton Oliver -mikroaaltouunit

Mekaaninen mikroaaltouuni
Helppokäyttöinen ja kompakti, valittavissa viisi eri 
tehoa, esim. sulatustoiminto. Jopa 35 minuutin käyttö-
aika. Pyörivä 255 mm:n lasialusta. Verk.com/20809

Digitaalinen mikroaaltouuni grillillä, valkoinen
Tehokas digitaalinen mikroaaltouuni monipuolisilla 
automaattiohjelmilla, grillillä ja Combi-toiminnolla. 
Pyörivä lasialusta ja pikakäynnistys. Verk.com/47726

Digitaalinen mikroaaltouuni grillillä, teräs
Tehokas digitaalinen mikroaaltouuni monipuolisilla 
automaattiohjelmilla, grillillä ja Combi-toiminnolla. 
Pyörivä lasialusta ja pikakäynnistys. Verk.com/47727

44,90 79,90 89,90

• 6 pullolle
• Lämpötila +8–18 °C
• LED-sisävalaistus
• Teräslankahyllyt
• Termoelektroninen 

viilennys
• Mitat (K x L x S):  

362 x 253 x 510 mm
• Verk.com/53147

89,90169,90

Anton Oliver -viinikaapit 6-20 pullolle

139,90

349,90 389,90 559,90

Energiatehokas ja helppokäyttöinen 
astianpesukone. AutoSense tunnistaa 
astioiden likaisuuden ja säätää lämpötilan 
ja ohjelman keston sen mukaan. 70 asteen 
pesuohjelmalla puhdistat likaisimmatkin 
astiat. Koneeseen mahtuu 13 astiastoa ja 
äänitaso on vain 47dB. Verk.com/52336

Samsung RB31FERNCWW/EF

• Jääkaappi 206 l, pakastin 98 l
• NoFrost-automaattisulatus
• Multi Flow -ilmakierto jääkaapissa
• Antibakteriapinnoite
• Elektroninen termostaatti
• Digitaalinen inverter-kompressori
• Mitat (K x L x S): 1850 x 595 x 668 mm
• Verk.com/46899

AEG F56302W0 -astianpesukone

Upon valurauta-, keraami- ja induktioliedet

CM6500 -valurautaliesi ja kiertoilmauuni
A-energianluokan lattialiesi: 4 valurauta-
keittotasolla, joista 2 salamalevyjä. Uunin 
tilavuus on 49 litraa ja lämpötila 50-250 
°C. Uunin sileät emalipinnat helpottavat 
puhdistusta. Verk.com/30797

CM7500 -keraamiliesi ja kiertoilmauuni
A-energialuokan lattialiesi: 4 keraamista 
keittoaluetta. Uunin tilavuus on 49 litraa 
ja lämpötila 50-250 °C. Sileät emalipinnat 
helpottavat puhdistusta. Laitteessa on 
digitaalinen ajastin. Verk.com/32134

”Hintaansa nähden täysi 
vastine. Tuotteeseen 
ollaan tyytyväisiä. 
Toimitus kotia asti 
kiitos.” –oma ostos, 
Tornio, 31.7.2014

”Kiertoilmatoiminto 
hiukan äänekäs,  
muutoin toimiva peli.” 
–gordon ramsay,  
Tuusula, 12.3.2014

599,90 699,90
Upo CMi8500 -induktioliesi 
Neljä keittoaluetta ja kiertoilmauuni, jonka 
maks. lämpötila on 250 °C. Eco-emali-
pinnat ja AquaClean helpottavat uunin 
puhdistusta. Tuotteen mitat (KxLxS): 
900x500x594 mm. Verk.com/49922

Energialuokka A+

Energialuokka A+ Energialuokka A++

Äänitaso 39 dB

Äänitaso 42 dB Äänitaso 39 dB

NoFrost-automaattisulatus NoFrost-automaattisulatus

199,90



Braun Vitality ProWhite Braun Oral-B Advance 
Power 950 TX Kids

ProWhite - terve suu, joka 
näkyy hymyssäsi. 7 600 
hellävaraista edestakaista 
liikettä minuutissa poistavat 
tehokkaasti plakkia.  
Verk.com/20171

18,90 29,90

Braun Oral-B PRO650
+ ekstrarunko

59,90

Braun Oral-B PRO5000  
-sähköhammasharja

Oral-B-3D-puhdistusjärjes-
telmä poistaa jopa 100 % 
enemmän plakkia kuin 
tavallinen hammasharja. 
Mukana SmartGuide-näyttö. 
Verk.com/10155

Hauska musiikkiajastimellinen 
hammasharja, jonka rungoissa 
seikkailevat Disney-hahmot! 
Harjat auttavat harjaamaan 
hampaat entistä paremmin ja 
pidempään. Verk.com/19967

Oral-B 3D-puhdistusjärjes-
telmä värähtelee, pyörii ja 
sykkii poistaen jopa 100 % 
enemmän plakkia kuin  
tavallinen hammasharja. 
Mekaaninen paineentunnistin.  
Verk.com/12697

109,90
Remington HC5355A kotiparturi + hygieniatrimmeri

Laadukas ladattava/verkko-
käyttöinen  hiustenleikkuri 
lahjapakkauksessa, jossa on 
mukana paristokäyttöinen  
hygieniatrimmeri.     
Verk.com/49961

39,90

Pro Power -moottori

Itseteroittuvat terät

15 lukittavaa leikkuupituutta

Mukana hygieniatrimmeri

69,90

Luo ilmavat ja kestävät kiharat hetkessä. Hiukset kulkeutuvat hellävaraisesti kihar-
timeen, joka lämmittää ja muotoilee hiukset kiharan muotoon. LCD-näyttö näyttää 
lämpöasteet, ajan, lämpenemisen sekä pyörityssuunnan. Verk.com/46684

Ströme Satin Curl -automaattinen hiustenkiharrin

Ammattilaisten suosima muotoilurauta sopii kaikille 
hiustyypeille ja sillä voi loihtia upeita kampauksia. 
Lämmönsäätöteknologian ansiosta hiukset säilyvät 
elinvoimaisina. Verk.com/16179

149,90

Markkinoiden ylellisin, ammattilaisten käyttämä 
muotoilurauta. Tasoitetut, muotoillut ja viimeistellyt 
lämpölevyt liukuvat vaivattomasti hiuksissa antaen 
erittäin kiiltävän lopputuloksen. Verk.com/42952

149,90 99,90

Kiharruspuikko kihartaa täydellisesti kaikki hiustyypit ja 
tyylit. Kapeneva muotoilu auttaa luomaan kestävät ja 
isot tai irtonaiset kiharat hiuksillesi sopivalla lämpötilalla. 
Verk.com/4970

The Cloud Nine Iron Cloud Nine The WandGHD Gold Classic Styler

Braun Silk-épil Xpressive 7681 -epilaattori

”Minulla paksut ja pitkät hiukset, kihartamiseen meni ennen 1,5h 
keskimäärin! Nyt menee enää noin 30-45min. Tuote toimii hyvin ja 
tekee hienot ja kestävät kiharat! :) ” –Milnik, Vantaa, 29.10.2014 LCD-näyttö

11 aika-asetusta”Hyvin toimii, vaikka hinta olikin edullinen. Monipuolinen laite.” 
–kuu7812, Porvoo, 7.10.2014

Philips SensoTouch 3DPhilips PT919/16 -parranajokone

Laite myötäilee automaattisesti kasvojen ja kaulan 
muotoja ja tekee parranajosta miellyttävää. Kolmi-
päiset TripleTrack-terät leikkaavat 50 % enemmän 
kerralla. Yhdellä latauksella peräti 60 minuuttia 
johdotonta käyttöaikaa. Verk.com/49184

99,90

Philips SensoTouch 3D on Philipsin edistyksellisin 
parranajokone. Ajopään kaikki kolme osaa liikkuvat 
itsenäisesti ja myötäilevät kasvojen kaaria saumattomasti 
vähentäen painetta ja ärsytystä iholla. Kone sopii märkä- 
ja kuiva-ajoon ja on täysin vesipestävä. Verk.com/9762

149,90

Ajoaika yli 60 minuuttia GyroFlex 3D -järjestelmä

3 minuutin pikalataus (1 parranajo) Tarkkuustrimmeri

QuickRinse-puhdistusjärjestelmä Matkalukitus

”Erinomainen parranajokone, 
phillips laatua. Tekee kyllä sileää 
jälkeä, poski on kuin lapsen peppu. 
Akkukin kestää hyvin viikon.” 
–Marquito, Inkoo, 8.11.2014

”Hyvä parranajokone.  
Käyttömukavuus on paras. 
Suosittelen tätä konetta 
ehdottomasti.”  
–Nimetön, Espoo, 18.6.2014

Remington R4150 

Parranajokone myötäilee 
tarkasti ihoa ja kasvojen 
muotoja. Titanium X -terät 
ovat erittäin kestävät 
taaten erinomaisen 
ajotuloksen. Kolme 
itsenäisesti liikkuvaa 
teräosaa kahdessa 
kehässä. Verk.com/47335

Joustavat teräyk-
siköt myötäilevät 
kasvojen muotoa ja 
takaavat erinomaisen 
ajotuloksen. Erillinen 
trimmeri helpottaa 
muotoilua. Ajopää 
on vesipestävä. 
Verk.com/22665

Remington R6150 

59,90 98,9039,90

CoolTec-parranajokone sekä 
kuiva- että märkäajoon tarjoaa 
erinomaista suorituskykyä herk-
käihoisille miehille. Ajopäässä on 
alumiininen viilennyspalkki, joka 
minimoi punoitusta, polttelua ja 
kutinaa. Verk.com/4874

Braun CoolTecBraun WaterFlex

129,90

Poistaa lyhimmätkin ihokarvat 
tehokkaasti, hellävaraisesti 
ja helposti! Käytä langatonta 
Wet & Dry -mallia suihkussa tai 
kylvyssä. Close-Grip ja SoftLift 
-teknologiat. Verk.com/4351

”Vaimoke oli todella 
tyytyväinen tuotteeseen. 
Saa kuulemma sileät 
jalat erittäin helposti.” 
–Mies84, 17.3.2014

129,90

Vedenpitävän parranajokoneen  
33° kääntyvä pää varmistaa  
tarkan ajotuloksen. Käytä vaahdon 
tai geelin kanssa ja suihkussa, 
pysyy tukevasti kädessä. Trimmeri 
muotoilee laadukkaasti  parran, 
viikset ja pulisongit.  
Verk.com/50522



Teho 1000 W

Ruostumatonta terästä

Kannun tilavuus: 1.75 L

Irrotettavat terät

Ströme-monitoimikone

• Teho 820 W
• Viisi nopeutta
• Pulse-, smoothie- ja 

ice-toiminto
• 2,4 litran sekoituskulho,  

1,5 litran tehosekoitin
• Neljä raastinterää,  

silppuriterä, taikinakoukut, 
vispilä, säilytyslokero

• Verk.com/18626

49,90

Ströme-yleiskone

• Teho 1000 W
• 6 eri nopeusasetusta  

sekä pulse-toiminto
• Lihamylly ja tehosekoitin mukana
• Teräksinen 5 litran sekoituskulho 

sekä roiskesuoja
• Taikinakoukku, sekoitin, vispilä
• Makkarasuppilo
• Verk.com/7641

99,90

”Kone on hintaluokassaan 
laadukas ja monikäyttöi-
nen...:)” –Esa2604,  
Viinijärvi, 25.3.2014

Norm. 

149,90

Norm. 

59,90 ”Hintaansa nähden monipuolinen 
kone. Sisältää reilusti lisäosia.” 
–tomsku, Helsinki, 26.1.2014

Norm. 69,90 €. Ruostumatto-
masta teräksestä valmistettu 
tehosekoitin, jossa on 
ohjelmoidut jäänmurskaus-, 
smoothie- ja sykäystoiminnot. 
Verk.com/19592

59,90

OBH Nordica 6638 Pro Crush

19,90

Ströme Sport Blender

Laitteella on helppo valmistaa smoothiet ja proteiini-
juomat suoraan kannelliseen shakeriin. Terä vaihdetaan

juomanokka osaan ja sekoituskulho 
toimii juomapullona. Verk.com/33920

Philips HR2170/50

Purista tuoretta mehua, 
sekoita keittoja tai terveellisiä 
smoothie-juomia. Laitteen 600 
W:n moottori ja useat nopeus-
asetukset tarjoavat rajattomasti 
mahdollisuuksia. Verk.com/35866

49,90

Säädettävä nopeusasetus

Jäänmurskaustoiminto

Norm. 

79,90

Philips HD 1855/30 -mehulinkoOBH Nordica Big Popper popcorn-laite

• Jopa 2 litraa mehua kerralla
• Hedelmälihan keräys
• QuickClean-puhdistus minuutissa 
• 7,5 sentin syöttöaukko 
• Kaikki osat voi pestä  

astianpesukoneessa
• 700 watin moottori
• Verk.com/10266

79,9029,90 179,90

Philips HR1871/00 -mehulinko

• Tehokas 800 watin moottori
• Kaksi nopeutta
• Iso syöttöaukko
• 2,5 litran mehukannu
• Helposti puhdistettava siivilä
• Nokkaosalla mehustus  

suoraan lasiin
• Verk.com/17736

OBH Nordica First Kitchen

Sähkövatkain, jossa on alhainen äänitaso 
ja minimaalinen tärinä, viisi nopeutta ja 
turbotoiminto. Mukana kromatut vispilät 
ja taikinakoukut. Verk.com/1579

29,90
Ströme Monolith -kahvinkeitin 
Keittää 12 kuppia kahvia. Elektro-
ninen virtakytkin sekä automaat-
tinen virrankatkaisu. Kääntyvä ja 
irrotettava suodatinyksikkö.  
Verk.com/36068

OBH Nordica Precision 
Grinder -kahvimylly

Kompakti kahvimylly, 
jossa yhdeksän 
jauhatusastetta kahvin 
eri valmistustapoja 
varten espresso- ja 
suodatinjauhatuksesta 
pressopannujauhatuk-
seen. Verk.com/13464

39,90

374,90

Dyson DC62 Animal

Johdottoman imurin 350 W:n  
moottori, Radial™-syklonit sekä  
nikkeli-mangaaniakku ja moottoroitu 
harjasuulake hiilikuituharjaksilla  
varmistavat, että DC62 Animal  
poistaa yhtä paljon pölyä  
kuin perässä vedettävät  
imurit. Verk.com/30080

Popcorn-laite, jolla täydellinen 
paahtotulos. Tehokas, pyörivä 
sekoitin. Voit valmistaa 4,5 litraa 
popcorneja kerralla.  
Tarttumaton non-stick  
-pinnoite. Verk.com/28603

Ströme Monolith -vedenkeitin ja -kahvinkeitin

Ströme Monolith -vedenkeitin
Johdoton vedenkeitin, jonka tilavuus on 1,7 litraa. Keittimessä 
on vesimäärän osoitin, merkkivalo, tyhjiin kiehumissuoja sekä 
automaattinen virrankatkaisu. Verk.com/47849

29,90/kpl 

Kärcher Home Line  
SC 3.000 -höyrypesuri

Kärcher Home Line  
SE 6.100 -tekstiilipesuri

129,90 248,90

Pieni, helppo ja tehokas! Nopea 
ja turvallinen tapa puhdistaa 
kovat pinnat esim. keittiöstä 
tai kylpyhuoneesta. Soveltuu 
erinomaisesti myös kaasu-  
tai hiiligrillin puhdistukseen. 
Verk.com/33023

Laite suihkuttaa paineella 
vesi-pesuaineliuoksen  
puhdistettavaan kohteeseen  
ja imee veden ja lian heti 
takaisin säiliöön - kohteen  
pinta on puhdas ja kuivuu  
erittäin nopeasti.  
Verk.com/5183

”kaakelit tuli todella 
puhtaiksi. todella hyvä laite 
siihen hommaan.” –hiraj, 
Ikaalinen, 16.8.2014

”--pesuri toimii hyvin  
ja on näppärä käyttää.  
Puhdasta tuli pestäessä 
mattoja talossa kuin 
autossa penkkejä.”  
–Illu82, 1.9.2014

         saat

   kaupan päälle

   €-hintaturva-

vakuutuksen    

     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja

vain €-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com

€

”Hieno laite, mutta toki kal-
lis. Lapsiperheen käytössä 
kuitenkin erinomainen.”  
–kuju69, 5.11.2014



Domesto-jalkakylpy

29,90

Domeston jalkakylpy hieroo jalkapohjia 
hellien niitä porekylvyllä ja infrapunalla.
Verk.com/0003

Domesto-  
niskahierontalaite

Hierontalaite 
lievittää jännitystä, 
stimuloi verenkier-
toa ja helpottaa 
lihaskipuja. Toimii 
verkkovirralla. 
Verk.com/32351

49,90

Ströme-fleecelämpöpeitto

Strömen superpehmeä microfleece
lämpöpeitto lämpenee vain muutamassa 
minuutissa. Verk.com/26200

49,90

Dolce Gusto -kapselikahvinkeittimet ja kapselit

Dolce Gusto Circolo Automatic 
-kapselikahvinkeitin
Ammattimainen 15 baarin 
paine, ainutlaatuiset ominai-
suudet, monipuolinen juoma-
valikoima ja moderni muotoilu. 
Verk.com/18571

89,90

48,90 59,90
Dolce Gusto -kapselit 
Peräti 29 erilaista kahvi- 
ja teemakua, kuten Ice 
Cappuccino, Espresso 
Caramel, Chai Tea Latte 
ja Café Au Lait. Hae 
kaikki makuvaihto ehdot 
haku sanalla dgmaku

Norm. 149,90 €

Norm. 99,90 €

Dolce Gusto Mini Me  
-kapselikahvinkeitin 
Säädä suosikkijuomasi annostus 
helposti keittimen yläosassa olevalla 
rullapainikkeella. Keitin pysähtyy 
automaattisesti, kun juoma on  
valmista. Verk.com/51142

Dolce Gusto Genio 1  
-kapselikahvinkeitin
Kahvin valmistaminen ei ole 
koskaan ollut näin hauskaa! 
Valitse annostus ja saat  
täydellisen kahvikupillisen.  
Verk.com/35222

Norm. 129,90 €

SodaStream -hiilihapotuslaitteet ja tiivisteet

SodaStream Football -annospakkaus
12 x 40 ml pakkausta, joista jokaisesta 
tulee litra valmista juomaa. 12 eri makua. 
Verk.com/46431

3,90

SodaStream Source 
-hiilihapotuslaite
Designikoni 
Yves Béharin 
suunnittelema 
hiilihapotuslaite. 
Kätevä LED-näyttö. 
Sisältää juomapullon. 
Ei sisällä kaasupulloa.  
Verk.com/17155

SodaStream  
Sugar Free, 750 ml
Sokerittomat virvoitusjuomamaut, 
pullosta 18 l valmista juomaa.
• Orange (Verk.com/46427)
• Lemon Lime (46428)
• Cola (46430)

49,90 59,90

SodaStream  
Genesis Megapack
Hiilihapotuslaite 
näyttää kauniilta 
eikä vie paljon tilaa. 
Megapaketti sisältää 
kaiken mitä tarvitset. 
Verk.com/51785

4,90

5,90
Philips HF3500/01 Wake-up Light Philips HF3505/01 Wake-up Light

Herätysvalon avulla heräät 
helpommin. Valoteho 
kasvaa asteittain 30 minuutin 
aikana ennen herätysaikaa 
ja valmistelee hellävaraisesti 
elimistöä heräämiseen. 
Verk.com/1497

59,90

88,90

Voit valita kaksi erilaista 
luonnollista herätysääntä 
tai radion. Lampun valoteho 
kasvaa asteittain 30 minuutin 
aikana ennen herätysaikaa. 
Verk.com/13241

79,90 169,90

148,90 139,90

Philips Energy light  
HF3419/01

Kirkasvalolaite käyttää luonnollisen 
auringonvalon vaikutusta kohotta-
maan energiatasoa ja mielialaa. Jo 
20–30 minuutin päivittäinen käyttö 
virkistää. Verk.com/20567

Innolux Rondo LED-kirkasvalo Philips Energy Light HF3420/01Innolux Rondo -kirkasvalo

Tyylikäs, monikäyttöi-
nen ja minimalistinen 
kirkasvalolaite, jonka 
LED-valonlähteet ovat 
erittäin pitkäikäisiä 
ja energiatehokkaita. 
Verk.com/12279

Kirkasvalolaitteen käyttö 
on miellyttävä tapa hoitaa 
itseään kokonaisvaltaisesti. 
Innosol-kirkasvalolaite korvaa 
tehokkaasti pimeänä aikana 
puuttuvan luonnonvalon. 
Verk.com/10881

Käyttää luonnollisen 
auringonvalon vaikutusta 
kohottamaan energiatasoa ja 
mielialaa. Jo 20–30 minuutin 
päivittäinen käyttö saa olosi 
virkeämmäksi ja valppaam-
maksi. Verk.com/19747

9,90

Breo M-101 Mini  
Massager -hierontalaite

Breon pienikokoi-
nen hierontalaite 
kulkee helposti 
mukana ja on 
todella helppo- 
käyttöinen.  
Verk.com/39219



Electrolux Creative -tuotteet

49,90/kpl 

189,90

         Electrolux Masterpiece Collection nyt viiden vuoden takuulla!

Electrolux Masterpiece  
Collection -sauvasekoitin 
Ammattimainen 3-osainen 
titaaniterä murskaa raaka-aineet 
tehokkaasti ja nopeasti.  Lisätar-
vikkeina leikkuri/pilkkomiskulho, 
kaksoisvatkain ja korkea sekoitus-
kulho (1 l). Verk.com/1993

289,90

Electrolux Masterpiece  
Collection -tehosekoitin 
PowerTilt-tekniikalla varustettu 
1200 W:n tehosekoitin. Kestävät 
titanium-terät ja tilava, lämmön-
kestävä Tritan-muovikannu. Viiden 
vuoden takuu. Verk.com/1618

489,90

Electrolux Masterpiece  
Collection -monitoimikone 
PowerTilt-tekniikkalla varustettu 
1200 W:n monitoimikone. Kattava 
valikoima erilaisia sekoittimia ja 
monipuoliset leikkuuterät. Viiden 
vuoden takuu. Verk.com/1757

Electrolux Creative  
-kahvinkeitin
Aromitoiminto pienille 
kahvimäärille. Automaattinen 
virran turvakatkaisu 40 min 
kuluttua käynnistämisestä. 
Tippalukko. Verk.com/4057

Electrolux Creative 
-vedenkeitin
Tehokas ja nopea veden-
keitin 1,5 litran kannulla. 
3-kertainen virran turva-
katkaisu ja 360° kääntyvä 
johdoton kannu.  
Verk.com/4028

Electrolux Creative -leivänpaahdin
Kookkaat paahtoaukot ja integroitu 
lämmitysteline sämpylöille ja 
croissanteille. Sulatus, uudelleen-
lämmitys, sämpylät/croissantit. 
Verk.com/4010

199,90

98,90 129,90 169,90

Erittäin hiljainen ja miellyttävä ääni, 
tehonsäätö painikkeilla sekä suodattimen 
ja pölypussin vaihtotarpeen merkkivalo. 
Allergy Plus -suodatin puhdistaa poistoilman 
pienimmätkin hiukkaset. Verk.com/38097

Äänitaso 65 dB

Pölyjäämäluokka A

Electrolux UltraSilencer All Floor -pölynimuri Electrolux AeroPerformer -pölynimuri + vuoden pölypussit

Kovan lattian puhdistuskyky A

119,90

(norm. 149,90) DustPro-lattiasuulake puhdistaa 
tehokkaasti sekä kovat lattiat että mattopinnat. 
Hygieniasuodatin E12 poistaa pienimmätkin 
hiukkaset. Mukana näppärä 3 in 1 -piensuulake, jossa 
on tekstiili suulake, rakosuulake ja pölyharja. Sisältää 
pölypussit vuodeksi (12 kpl). Verk.com/40583

Mukana vuoden pölypussit

Energialuokka A

Pölyjäämäluokka A

Norm 

149,90

Norm.

229,90 Norm.

249,90

Siivousulottuvuus 13 m. 
Erikoispitkä imuletku, jolla 
ylettyy myös kaappien päälle, 
sohvapöydän ympäri tai auton 
sisätiloihin. Hygieniasuodatin 
E12 puhdistaa poistoilman 
pienimmätkin hiukkaset. 
Mukana Parketto Pro -erikois-
suulake koville lattiapinnoille. 
Verk.com/40592

Electrolux Ultrapower nostaa ladattavat 
imurit kokonaan uudelle tasolle. Puhdis-
tustehon ja pitkän käyttöajan ansiosta se 
on erinomainen apuväline sekä nopeaan 
pikasiivoukseen että vaativampaan 
puhdistukseen. Verk.com/1925

Electrolux Ultrapower nostaa ladattavat 
imurit kokonaan uudelle tasolle. Puhdis-
tustehon ja pitkän käyttöajan ansiosta se 
on erinomainen apuväline sekä nopeaan 
pikasiivoukseen että vaativampaan 
puhdistukseen. Verk.com/17610

Electrolux Ultrapower ZB5012Electrolux Ultrapower ZB5011Electrolux Ergospace Classic

Kulhot 2,2 l ja 4,2 l

Kattavasti teriä ja sekoittimia

PowerTilt-tekniikka

Automaattiohjelmat



LCD-värinäyttö

Kääntyy 180 o / 90  o

ETTL ja ETTL II 

Sääsuojattu

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

WiFi ja GPS

Harrastajalle

Helppokäyttöinen

Nikon D3200 + AF-S DX 18-55 mm VR II Nikon D5300 + AF-S DX 18-105 mm VR

Nikon D7100 -runko Nikon Coolpix A -digikamera

Lowepro ProTactic 450 AW -kamerareppu

Tamron 16-300 mm f3.5-6.3 Di II VC PZD Nissin Di700 -salamavalo

Suorituskykyinen 24 
megapikselin CMOS-kenno 
tallentaa yksityiskohdat 
tarkasti ja mahdollistaa kuvien 
monipuolisen rajaamisen 
jälkikäteen. Lisävarusteena 
saatavalla WU-1a-sovittimella voit 
yhdistää kameran mobiililaitteeseen ja 
lähettää kuvat suoraan kamerasta sähköpostilla tai jakaa ne vaikkapa Facebookiin. 
Verk.com/19380

Kaikkien aikojen edistyksellisin DX-kennoinen Nikon sopii yhtä lailla vaativalle harrasta-
jalle kuin ammattilaisellekin. Kamerassa on D4-ammattirungosta tutut 51 tarkennuspis-
tettä, kaksi korttipaikkaa, sääsuojaus sekä suurikokoinen etsin. Verk.com/24134

Laatutietoisen harrastajan 
valinta, joka tarjoaa 
hintaluokkansa parasta 
kuvanlaatua korkeareso-
luutioisen kuvakennonsa 
ansiosta. Kamerasta on jätetty 
pois kuvaa pehmentävä optinen 
alipäästösuodin. Karkkeina kakun 
päällä sisäänrakennetut WiFi ja GPS tekevät kameran kyljestä sojottavat lisävarusteet 
turhiksi. Verk.com/44127

Loistava hinta-laatu-suhde

Uusi VR II -objektiivi 

369,90
37,19 / kk (12 kk)

Todella terävät kuvat

51 tarkennuspistettä

Vaativalle harrastajalle

Kaksi korttipaikkaa

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

”Aktiivisen harrastajan tämän 
hetken parhaita kameroita”  
–KariPt, Oulu, 22.1.2014

Suorituskykyinen DX-kokoinen kuvakenno pienessä metallirunkoisessa taskupokkarissa 
on monen harrastajan unelmien täyttymys. Optiikan ehdoilla suunnitellut mikrolinssit 
ja optisen alipäästösuotimen jättäminen pois mahdollistavat kompaktikameroissa 
ennennäkemättömän terävyyden koko kuva-alalle. Verk.com/9935

APS-C DX -kenno

f2,8 valovoima

Ammattitason pokkari

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

Nikonilta 100 € rahaa takaisin*

* Kampanja voimassa 15.1.2015 saakka. Lue ohjeet campaign.nikon.fi

Vaativan harrastajan tai ammattilaisen kamerareppu, 
johon saat sopimaan kaiken tarvittavan ja vielä vähän 
lisää. Laukkuun sopii esim. 1-2 Pro-järjestelmäkameraa ja 
8-9 objektiivia. Verk.com/52006

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

Kevyt kameralaukku harrastelijoille, johon mahtuu yksi järjestelmäkameran runko sekä 
runkoon kiinnitettynä esim. 18-55 mm:n tai 17-85 mm:n objektiivi + extraobjektiivi 
ja oheistarvikkeet. Laukussa on patentoitu 360º:n sääsuojaus, joka takaa täydellisen 
suojan sääolosuhteita ja tuulta vastaan. Laukkuun asetettuihin laitteisiin pääsee erittäin 
helposti käsiksi. Verk.com/22022

Lowepro Nova 160AW -kameralaukku

18,8-kertainen zoom on jotain mitä ei ole 
ennen järjestelmäkameroissa nähty. Nopea ja 
hiljainen PZD (Pietsosähköinen) -automaat-
titarkennus yhdessä optisen kuvanvakaajan 
ja sääsuojauksen kanssa tekevät objektiivista 
edeltäjiinsä verrattuna entistäkin monipuoli-
semman megazoom-objektiivin.

Nikon, Verk.com/9789
Canon, Verk.com/0010

Nopea ja hiljainen AF

18,8-kertainen zoom

12 elementtiä, 12 ryhmää

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

Monipuolinen salamavalo, jonka 
salamapää kääntyy vapaasti 180 
astetta sivusuunnassa ja 90 astetta 
ylöspäin. Lisäksi makrokuvaustilanteissa 
salamapäätä voidaan kääntää 7 astetta 
alaspäin.

Nikon, Verk.com/15975
Canon, Verk.com/15404

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

49,90



Maailman suosituin ulkoinen kovalevy nyt parempana kuin koskaan ennen – se tarjoaa 
nyt myös varmuuskopioinnin pilveen! Mukana tulevalla WD SmartWare -datanhallin-
nointi- ja varmuuskopiointiohjelmistolla tietojen automaattinen varmuuskopiointi ja 
vaivaton palautus on helppoa. 256-bittinen, laitteistopohjainen kryptaus. Löydät kaikki 
vaihtoehdot hakusanalla My Passport Ultra

WD My Passport Ultra

alk. 79,90

WD My Cloud Mirror -verkkolevypalvelimet

Autom. varmuuskopiointi

Salasanasuojaus

3-vuoden takuu

WD My Clould mahdollistaa tietojen turvallisen 
sekä nykyaikaisen säilytyksen pilvessä, jolloin 
tietojen katoamisesta ei ole vaaraa ja pääset 
tietoihisi helposti käsiksi mistä vain Internet 
-yhteyden avulla. Voit myös käyttää kovalevyä 
etänä puhelimestasi ja tabletistasi internet-
yhteyden välityksellä.

4 teratavua, 349,90 €: Verk.com/23727
6 teratavua, 399,90 €: Verk.com/23844

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

Raid 0/1 -tuki

Gigabit ethernet, USB 3.0

Jopa viidelle käyttäjälle

HAUSSA 3
TESTAAJAA

Hae nyt Verkkokauppa.comin tuotetestaajaksi. 
Onnistuneen testin päätyttyä testaajat saavat 
tuotteen omakseen!  

Kampanja on voimassa 21.12.2014 asti.

Lue hakuohjeet ja hae: 
facebook.com/verkkokauppacom

ASUS Strix -hiiri, -näppäimistö ja hiirimatto pelaajille  
(arvo yhteensä 229,70 €) 

Pelaajille suunniteltujen Claw-hiiren, Tactic Pro -näppäimistön ja 
Glide Speed -hiirimaton yhteispaketti. Hiiri on muotoiltu oikeakä-
tisille pelaajille erityisesti FPS-pelejä varten. Näppäimistössä on 
Cherry MX Brown -kytkimet ja oranssit LEDit. Verk.com/49410 
(hiiri), 49209 (näppäimistö) ja 49412 (hiirimatto)

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.

Uskomattoman terävä

Kaunis, pehmeä bokeh

Taskukokoisessa Leica D-Luxissa on Micro Four Thirds -kokoinen 13 megapikselin 
kuvakenno, valovoimainen f1,7 - 2,8 objektiivi, sekä mahtavan kokoinen ja tarkka elekt-
roninen etsin. Mukana Adobe Photoshop Lightroomin täysi versio. Verk.com/51266

Sigman 50 mm objektiivi on suunniteltu täysin 
uudestaan vastaamaan Art-sarjan korkeita 
vaatimuksia. HSM-tarkennusmoottori tarjoaa 
pehmeän ja lähes äänettömän automaattitar-
kennuksen.

Canon, Verk.com/28181
Nikon, Verk.com/27703

Leica D-Lux

995,00

Sigma 50 mm f1,4 DG HSM | A + USB Dock

Mukana USB-telakka

769,90



Internet Security 
ja tallennustilaa 
kaikille laitteille

64,90
Verk.com / 44856

104,90
Verk.com / 44858

MUKANA  
200Gt  

VERKKO- 
tallennus-

tilaa 

Saat nyt 200Gt younited -verkkotallennustilaa kaupan päälle  
ostaessasi F-Secure SAFE-tietoturvapalvelun 5 laitteelle!

F-Secure SAFE 5:lle laitteelle:

24KK12KK

Otamatone Deluxe -elektroninen soitin

ProCaster BH-03 -Bluetooth-kuulokkeet

ProCaster BeachBox Mini -Bluetooth-kaiutin

Otamatone on kaikessa yksinkertaisuudessaan outo mutta hulvaton soitin. Japanilaiset 
insinöörit ovat muotoilleet sen muistuttamaan nuottia, jolla on kasvot. Nuotin varressa 
on otepinta, jota näppäilemällä ja liu’uttamalla varsinaiset äänet saadaan ujellettua 
ulos. Otamatone Deluxe on miehen mittainen versio suuresta suosiosta nauttineesta 
Otamatonesta. Deluxe-versio sisältää äänenvoimakkuussäätimen sekä ääniulostulon, 
joka voidaan tarvittaessa kytkeä vaikka 4x12” kitaracomboon. Verk.com/42208

Todella kompaktit ja kevyet Bluetooth-kuulokkeet 
yllättävät käyttömukavuudellaan. Ohjauspainikkeet 
ja handsfree-toiminto mahdollistavat käytön puheli-
meen koskematta. Verk.com/14178

Rentoon musiikinkuunteluun ei löydy tätä 
helpompaa ratkaisua. Iskuilta suojaava 
kumipinta joten se matkustaa turvallisesti 
mukanasi minne menetkin. 
Verk.com/21852

Isompi, parempi, oudompi

Jopa 8 tunnin akkukesto

Skebat on niin last season

MicroUSB-lataus

MicroUSB-lataus

Handsfree-mikrofoni

3,5 mm:n äänitulo

59,90

29,90

19,90

Langaton Bluetooth



69,90

Super Mario Kart -sähköauto

Tyynenmerenkatu 11, Jätkäsaari – myös 24 h kioski! 
(Käytä navigaattorissa osoitetta Hietasaarenkuja 7) Saapastie 2, Pirkkala Kaakkurinkulma 4, Oulu

Helsinki Pirkkala Oulu

YDIN-
KESKUSTA

RATIKKA 6

RATIKKA 6 JA 9

RATIKKA 9

RATIKKA 9

Kätevää – tilaa netistä, nouda myymälästä!

Myymälämme ovat auki 
sunnuntaisin kello 12–21

jouluun saakka

Lasten omalla sähköautolla ralliautoilu herää eloon aivan kuin olisit itse mukana ajamassa kilpaa Marion, Luigin 
ja muiden Mario Kart -peleistä tuttujen hahmojen kanssa!

Paina kaasua ja anna mennä! Auto viilettää eteenpäin turvallista neljän kilometrin tuntivauhtia, joten 
aikuisenkin on helppo pysyä menossa mukana. Virallisella Nintendo-lisenssillä valmistettu auto on turvallinen 
vaihtoehto – auto liikkuu vain kun kaasupoljinta painetaan, ja pysähtyy heti kun poljin nostetaan. Peleistä 
tutuilla ääniefekteillä kruunattu auto ei jää keneltäkään huomaamatta! Huom. vaatii kasausta.
Verk.com/47732

SDL on monipuolinen kauko-ohjattava 
superauto vaativalle kuskille! Huimaa vauhtia 
viilettävä auto kestää materiaalivalintojen 
ansiosta rajuakin käsittelyä. SDL:n tärkein 
ominaisuus nostaa sen ylitse muiden – se 
koostuu moduleista ja erimuotoisista raken-
nuskappaleista, joten voit purkaa auton osiin ja 
koota sen uudestaan aivan miten itse haluat! 
Värivaihtoehtoina sininen, keltainen, oranssi ja 
vihreä. Löydät kaikki hakusanalla SDL

Rakenna itse erilaisia sähkökojeita! Loistava 
tapa tutustua sähkön ja komponenttien maa-
ilmaan. Yhdistele komponentteja mukana tulevilla 
johdoilla ja rakenna erilaisia sähkökojeita kuten radio, 
AM-lähetin, sähköurut, keittiökello tai logiikkapiiri. Mukana 
kaiutin, 7-osainen LED-näyttö, kaksi mikropiiriä ja pyörivät hallintalaitteet. 
Verk.com/0356

Jopa 60 min. käyttöaikaa

Akkukäyttöinen

Nopeus 4 km/h

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

Norm. 169,90 €

SDL -kauko-ohjattavat autot

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 %.

Norm. 79,90 €

Maxitronix Electronic Lab MX906 -sähkökoelaboratorio

39,90

Norm. 54,90 €

”Yhdeksänvuotias poikani on erittäin innoissaan 
rakentelemassa ohjeiden mukaan johdotuksia, joilla 
tämä laite herää eloon hyvin moninaisilla eri tavoilla. 
Välillä täytyy isukinkin hiukan avittaa, ja välillä 
isukki haluaa avittaa ilman eri pyyntöäkin... Kunpa jo 
päästäisiin ohjeissa pian siihen radioon..” 
–Rauskun kani, Järvenpää, 5.5.2013


