
PINSsit tuplana kaikista ostoksista

Alle 35 kilon toimitukset 
pakettiautomaattiin alk. 0,90 €

Outlet-ALE -20 % pe-su
Huimia synttäritarjouksia! 

       Madison Roma Bravo 28”

OHO, mikä hinta! Myynti alkaa lauantaina  
28.3.2015 klo 9.00. 1 kpl per asiakas. Rajoitettu 
erä: 20 kpl webissä, 10 kpl per myymälä.

Värikkäät Roma Bravo -pyörät henkivät menneiden 
aikojen tyyliä mutta ovat teknisesti nykyaikaista huippu-
laatua. Olitpa torilla, kadulla tai vaikka koulun pihalla, 
Roma Bravo kääntää katseet.

OHO, mikä hinta! Myynti alkaa lauantaina  
28.3.2015 klo 9.00. 1 kpl per asiakas. Rajoitettu 
erä: 20 kpl webissä, 10 kpl per myymälä.

Värikkäät Roma Bravo -pyörät henkivät menneiden 
aikojen tyyliä mutta ovat teknisesti nykyaikaista huippu-
laatua. Olitpa torilla, kadulla tai vaikka koulun pihalla, 
Roma Bravo kääntää katseet.

Keltainen     Verk.com/4243
Vihreä        Verk.com/12155
Keltainen     Verk.com/4243
Vihreä        Verk.com/12155

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



SELF Sport Whey, 600 g ja 4 kg

SELF Real Creatine, 500 g SELF Real Glutamine, 500 g

SELF Beta-Alanine, 200 g

Puhdasta, hyvin imeytyvää hera proteiinijauhetta. 
Erinomainen tiukan lihasmassan hankintaan ja 
palautumiseen kovasta treenistä. Sisältää runsaasti 
BCAA-aminohappoja ja L-glutamiinia. Hae kaikki maut  
ja koot hakusanalla self sport whey

Liikkujan tärkein lisäravinne. 
Nautitaan heti urheilusuorituksen 
jälkeen. Nopeaa heraproteiinia ja 
hiilihydraattia suhteessa 1:1.

Hae kaikki maut hakusanalla  
self sport recovery

SELF Sport Recovery, 4 kg

34,90
4 kg

Vain 
Verkkokauppa.comista!

54,90
4 kg9,90

600 g 9,90
500 g 19,90

500 g

Puhdasta beta-alaniinia jauheena. Lisää 
lihasvoimaa ja kestävyyttä, ehkäisee 
väsymystä ja nopeuttaa palautumista.  
Verk.com/21340

12,90
200 g

Puhdas kreatiinimonohydraatti 
lisää fyysistä toimintakykyä 
etenkin lyhytkestoisissa, 
räjähtävissä suorituksissa. Se 
nostaa voimatasoja, parantaa 
tuloksia ja auttaa säilyttämään 
energiatasoja. Verk.com/20800

Puhdas L-glutamiini nopeuttaa 
palautumista ja estää treenin 
jälkeistä lihaskudoksen 
menetystä. Se parantaa kehon 
immuniteettiä rasitustilan-
teissa ja ehkäisee tulehduksia. 
Verk.com/21092

HAUSSA
TESTAAJA

Hae nyt Verkkokauppa.comin tuotetestaajaksi. 
Kun testi on päättynyt ja tuotearvostelu 
kirjoitettu, testaaja saa tuotteen omakseen. 

Kampanja on voimassa 5.4.2015 asti.

Lue hakuohjeet ja hae: 
facebook.com/verkkokauppacom

Epson EH-TW5100 -projektori + 3D-lasit (arvo 699,90 €)

Pienikokoinen ja kevyt Full HD 3D -projektori tarjoaa kirkkaat, 
eloisat värit, 2D- ja 3D-teräväpiirtokuvan ilman haamukuvia 
sekä kestävän lampun. Se on ihanteellinen ratkaisu niin kodin 
viihdejärjestelmän päivittämiseen kuin videopelien kokemiseen 
suuremmalla, kirkkaammalla näytöllä. Paketin mukana tulee 
yhdet Epson ELPGS03 RF -3D-lasit. Verk.com/57996

HAUSSA
TESTAAJA

Oakley Racing Jacket -pyöräilylasit, Tour De France -erikoismalli

99,90

Oho, mikä hinta! Myynti alkaa perjantaina 27.3. kello 9.00. 1 kpl per asiakas. 
Rajoitettu erä: 40 kpl webissä ja 20 kpl per myymälä. 
Racing Jacket -laseilla näet tarkemmin vaihtelevissa valaistusolosuhteissa, ja Tour De France 
-malli on suunniteltu erityisesti maantiepyöräilyyn. Switchlock-teknologian ansiosta linssit 
on helppo vaihtaa. Mukana kirkkaan sään linssit ja vähäisen valon linssit. Verk.com/45471

Vain 
Verkkokauppa.comista!



44,90

34,90

TCL L40S4604FS 40” Full HD Smart  
-LED-TV, 100 Hz

Hinnat ja tarjoukset voimassa 23.–29.3.2015 ellei toisin mainita. Verk.com/katalogi

Full HD -resoluutionen Smart TV, jossa on ohuet reunat ja 
monipuoliset mediantoisto-ominaisuudet. Runsas määrä 
viihdettä ja sovelluksia, esim. Netflix, YouTube, Facebook, 
Deezer, Twitter ja Foreca. Miracast mahdollistaa yhteensopi-
van älypuhelimen tai tabletin sisällön lähettämisen suurelle 
ruudulle. Verk.com/34174

• Digivirittimet: antenni DVB-T2, kaapeli DVB-C HD
• Energialuokka A++

Anton Oliver -mikroaaltouuni, valkoinen

Domesto ActiveAir 50  
-ilmanpuhdistin, 50 m²

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

Vaivaako siitepölyallergia ja huono ilmanlaatu kotona? 
Hanki kerralla tehokkaampi ja laadukkaampi ilmanpuh-
distin. ActiveAir käyttää nelinkertaista suodatustekno-
logiaa, joka puhdistaa ilmasta pienimmätkin hiukkaset. 
Verk.com/1934

Oakley Racing Jacket -pyöräilylasit, Tour De France -erikoismalli

99,90

Oho, mikä hinta! Myynti alkaa perjantaina 27.3. kello 9.00. 1 kpl per asiakas. 
Rajoitettu erä: 40 kpl webissä ja 20 kpl per myymälä. 
Racing Jacket -laseilla näet tarkemmin vaihtelevissa valaistusolosuhteissa, ja Tour De France 
-malli on suunniteltu erityisesti maantiepyöräilyyn. Switchlock-teknologian ansiosta linssit 
on helppo vaihtaa. Mukana kirkkaan sään linssit ja vähäisen valon linssit. Verk.com/45471

Helppokäyttöinen ja kompakti mekaaninen mikroaaltouuni. Valittavissa viisi eri tehoa, 
esim. sulatustoiminto. Jopa 35 minuutin käyttöaika. Pyörivä 255 mm:n lasialusta.  
Mitat (KxLxS): 258 x 440 x 340 mm. Verk.com/20809

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

Tilasuositus max. 50 m2 

Fuj:tech HDMI High Speed with Ethernet -kaapeli Bluelounge Cablebox -kaapelikotelo

"Parasta tässä tuottessa on analoginen käyt-
töliittymä eli siis käännettävät nupit. Arvostan 
sitä että mikron saa päälle ilman manuaalin 
esiin kaivamista ja pitkiä näppäinyhdistelmiä. 
Kaikki tarvittavat toiminnot löytyvät."  
–VipSane, Helsinki, 8.12.2014

Teho 700 W

9,90
/ kpl

HDMI 1.4 standardin mukainen digitaalisen 
kuvan ja äänen siirtoon suunniteltu kaapeli. 
Kuvasignaali on pakkaamaton eikä kuvanlaa-
tua heikentävää digitaali–analogi–digitaali 
-muunnosta tapahdu.

1 m, Verk.com/4893
2 m, Verk.com/4676

Smart TV + WiFi

USB-mediantoisto

Miracast-mediantoisto

DVB-T2 ja DVB-C HD

Bluelounge CableBox Mini on kompakti ja 
tyylikäs tapa hallita kaapelisotkua työpöydällä ja 
sen läheisyydessä. Sen sisään mahtuvat virta- ja 
verkkokaapelit ja vaikkapa pieni jatkopistorasia.

Musta, Verk.com/48518
Valkoinen, Verk.com/48521



249,90
27,19 / kk (12 kk)23,90

11 värivaihtoehtoa!

Pyörät ja varusteet nyt valikoimassa

368,90
37,11 / kk (12 kk)

Osta Jopo 29.3. mennessä, niin saat kaupan päälle 
5000 PINS-pistettä.

Aidon yksinkertainen ja mukava kaupunkipyörä on ollut 
viime vuosien ylivoimaisesti myydyin pyörämalli – eikä 
suosiolle näy loppua. Kevään trendivärejä ovat muun 
muassa lime, pinkki ja valkoinen. 
Hae kaikki haulla jopo 24

Jopo, 24”

Vuosikymmenien suosikki

Kotimainen ja trendikäs

+5000
€

Giant Roam XR1 -hybridipyörä + Garmin Edge 200 Navi Giant Talon 27,5 2 LTD + Garmin Edge 200 Navi

Upouusi, kevyt ALUXX-runko vastaa 700c-kiekkojen erityisen geometrian vaatimuksiin. 
Älykäs yhdistelmä painoa, mukavuutta ja jämäkkyyttä tarjoaa maastopyörän mukavuu-
den sekä maantiepyörän nopeuden. Hae kaikki koot haulla giant roam garmin

27,5-tuumaisille kiekoille suunniteltu ALUXX-runko tarjoaa vapaa-ajan maastopyöräi-
lijälle mahdollisuuden omistaa urheilullinen XC-maastopyörä. Vakaa mutta ketterä 
geometria – erinomaiset ajo-ominaisuudet. Hae kaikki koot haulla giant talon

949,90
85,53 / kk (12 kk)

749,90
68,86 / kk (12 kk)

Neljä kokoa: S, M, L ja XL

ALUXX SLR -runko

700c-kiekot

Shimano SLX/XT 30

Neljä kokoa: S, M, L ja XL

ALUXX-runko

SR Suntour XCR 100 mm

Shimano Deore/XT 30

Oakley Radar Path 
Photochromic

Oakley Holbrook -lasit

Korista Joposi korilla! Ostokset ja 
koululaukku kulkevat mukana mukavasti 
ja tyylikkäästi. Sopii 22- ja 24-tuumaisiin 
Jopoihin. Hae kaikki värit haulla jopo 
pyöräkori

Pidä jopostasi huolta! Väreihisi sopiva 
vaijerilukko lukitsee joposi varmemmin. 
Koko 10 × 1000 mm. Väreinä pinkki, 
lime, musta ja valkoinen. Hae kaikki 
värit haulla jopo vaijerilukko

Ajaton lasiklassikko, joka on urheilijoiden 
suosiossa lajista riippumatta. Todelliset 
monitoimilasit, jotka sopivat kovaan 
poljentaan ja terassilla istumiseen. Hae 
kaikki mallit haulla oakley holbrook

Itsetummentuva linssi säätää linssiä 
automaattisesti valon määrän mukaan. 
Ei turhia linssinvaihtoja, joten lasit ovat 
mainio valinta pyöräilyyn kelillä kuin 
kelillä. Hae mallit haulla oakley radar

5,90

Jopo-vaijerilukkoJopo-pyöräkori

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

Näihin Giant-pyöriin 
kaupan päälle 
Garmin Edge 200 
Navi -GPS-mittari. 
Arvo 99,90 €.



249,90
27,19 / kk (12 kk)23,90

11 värivaihtoehtoa!

Pyörät ja varusteet nyt valikoimassa

368,90
37,11 / kk (12 kk)

Osta Jopo 29.3. mennessä, niin saat kaupan päälle 
5000 PINS-pistettä.

Aidon yksinkertainen ja mukava kaupunkipyörä on ollut 
viime vuosien ylivoimaisesti myydyin pyörämalli – eikä 
suosiolle näy loppua. Kevään trendivärejä ovat muun 
muassa lime, pinkki ja valkoinen. 
Hae kaikki haulla jopo 24

Jopo, 24”

Vuosikymmenien suosikki

Kotimainen ja trendikäs

+5000
€

Giant Roam XR1 -hybridipyörä + Garmin Edge 200 Navi Giant Talon 27,5 2 LTD + Garmin Edge 200 Navi

Upouusi, kevyt ALUXX-runko vastaa 700c-kiekkojen erityisen geometrian vaatimuksiin. 
Älykäs yhdistelmä painoa, mukavuutta ja jämäkkyyttä tarjoaa maastopyörän mukavuu-
den sekä maantiepyörän nopeuden. Hae kaikki koot haulla giant roam garmin

27,5-tuumaisille kiekoille suunniteltu ALUXX-runko tarjoaa vapaa-ajan maastopyöräi-
lijälle mahdollisuuden omistaa urheilullinen XC-maastopyörä. Vakaa mutta ketterä 
geometria – erinomaiset ajo-ominaisuudet. Hae kaikki koot haulla giant talon

949,90
85,53 / kk (12 kk)

749,90
68,86 / kk (12 kk)

Neljä kokoa: S, M, L ja XL

ALUXX SLR -runko

700c-kiekot

Shimano SLX/XT 30

Neljä kokoa: S, M, L ja XL

ALUXX-runko

SR Suntour XCR 100 mm

Shimano Deore/XT 30

Oakley Radar Path 
Photochromic

Oakley Holbrook -lasit

Korista Joposi korilla! Ostokset ja 
koululaukku kulkevat mukana mukavasti 
ja tyylikkäästi. Sopii 22- ja 24-tuumaisiin 
Jopoihin. Hae kaikki värit haulla jopo 
pyöräkori

Pidä jopostasi huolta! Väreihisi sopiva 
vaijerilukko lukitsee joposi varmemmin. 
Koko 10 × 1000 mm. Väreinä pinkki, 
lime, musta ja valkoinen. Hae kaikki 
värit haulla jopo vaijerilukko

Ajaton lasiklassikko, joka on urheilijoiden 
suosiossa lajista riippumatta. Todelliset 
monitoimilasit, jotka sopivat kovaan 
poljentaan ja terassilla istumiseen. Hae 
kaikki mallit haulla oakley holbrook

Itsetummentuva linssi säätää linssiä 
automaattisesti valon määrän mukaan. 
Ei turhia linssinvaihtoja, joten lasit ovat 
mainio valinta pyöräilyyn kelillä kuin 
kelillä. Hae mallit haulla oakley radar

5,90

Jopo-vaijerilukkoJopo-pyöräkori

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

Näihin Giant-pyöriin 
kaupan päälle 
Garmin Edge 200 
Navi -GPS-mittari. 
Arvo 99,90 €.

Lepoasento

Helppo asentaa

1999,90
173,03 / kk (12 kk)

Katso koko valikoima netissä
Merida Big Seven 40 -maastopyörä

S’cool XXfat 20” -fatbike Carraro Butterfly- ja Grizzly-lastenpyörät

Hamax Sleepy -pyöränistuimet

Haibike Greed 9.15 ja Freed 7.15 -maastopyörät

Aloittelevalle maastopyöräilijälle sopiva valinta, jonka 27,5-tuumaiset renkaat nielevät 
pikku töyssyt ja juurakot tehokkaasti ja hydrauliset levyjarrut pysäyttävät turvallisesti. 
Rungon koko 13,5, 15, 17 tai 18,5 tuumaa. Hae kaikki haulla ”merida big seven 40”

Maailman ensimmäinen 20-tuumainen läskipyörä. Sopii yli 6-vuotiaille – ajajan minimi-
pituus on 125 cm. Pyörästä on myös yli 131-senttisille 24-tuumainen versio (689,90 €). 
24-tuumaisen mallin väri on sininen. Hae mallit haulla xxfat

Sinivalkoisesta Grizzlysta tai violetista Butterflysta saa jokainen pikkupolkija mielei-
sensä menopelin. Kummastakin mallista on 12- ja 16-tuumainen versio. 12-tuumaisissa 
malleissa on työntöaisa. Hae mallit haulla carraro lastenpyörät

Saksalaisen pyörävalmistajan lähes kisakäyttöön tehty, 29 tuuman renkailla varustettu 
Greed 9.15 ja sen 27 tuuman renkailla kulkeva pikkuveli Freed 7.15 on kasattu samoista 
osista. Kummastakin on kolme eri runkokokoa. Hae kaikki haulla haibike greed 9.15

549,90
52,19 / kk (12 kk)

598,90
56,28 / kk (12 kk)

Rungosta neljä eri kokoa

Edullinen maasturi

Jokapäiväiseen ajoon

Hydrauliset levyjarrut

20-tuumainen fatbike

Kesän 2015 hittituote!

Yli 6-vuotiaille

9 vaihdetta

Garmin Edge 500 Neutral
+ HRM1-sykevyö

Garmin Edge 510
+ HRM3-sykevyö

Virtaviivainen, pieni ja kevyt uutuus 
mittaa mm. matkaa, nopeutta, 
korkeutta sekä tallentaa kuljetun reitin. 
Paketissa tarkka HRM1-sykesensori. 
Verk.com/29812

Kosketusnäytöllinen pyöräilynavigaat-
tori, jonka voi yhdistää älypuhelimeen. 
Sisältää useita toimintoja. Mukana 
erittäin tarkka ja miellyttävä HRM3-syke-
vyö. Verk.com/29126

Kaksi eri mallia

Kolme kokoa per malli

Hiilikuiturunko

Shimano XT -osat

79,90
12”

98,90

89,90
16”

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

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

Mukana sykevyö Mukana sykevyö

Turvaa ja mukavuutta 
lapsellesi! Istuimen voi 
säätää portaattomasti 
lepoasentoon ergono-
mista istuma-asentoa 
häiritsemättä. 
Suosituskäyttöikä 9 
kuukaudesta alkaen. 
Lapsen enimmäis-
paino 22 kg. Runsaasti 
tilaa kypärälle. 
Hae värit haulla 
hamax sleepy

Ergonominen muotoilu

Säädettävät turvavyöt

Lukittava lisäkiinnikepala 
helpottaa istuimen 
vaihtamista pyörästä 
toiseen. Hinta 27,90 €. 
Verk.com/57366



 AnySharp
Multi Sharpener

 AnySharp
Knife Sharpener Pro

AnySharp Multi Sharpener antaa 
uutta eloa veitsille, saksille 
ja melkeinpä mille tahansa 
työkalulle – turvallisesti ja 
helposti.

Multi Sharpenerissa on 
kaksi teroitinta – yksi 
veitsille ja toinen melkein 
mille tahansa työkalulle, 
esimerkiksi saksille, 
kirveelle jne.

Sormisuoja ja ergono-
minen pidike tekevät 
laitteen käytöstä 
turvallisen.

Verk.com/45171

AnySharp Knife 
Sharpener Pro 

antaa uutta 
eloa veitsille 
turvallisesti. Vain 

muutama kevyt 
painallus ja veitsi on 

kuin uusi.

Patentoitu, tehokas 
imukuppi pitää laitteen 
tukevasti pöydällä ja 

kädet turvassa.

Verk.com/29771

24,90

16,90

Golla Original Handle Sleeve 
-tietokonelaukut

Eastpak Kaley -matkalaukut

Eastpak-reput kannettaville 
tietokoneille

Thule Crossover 
-matkalaukut

Delsey Chatelet 
-matkalaukut

Täydellinen yhdistelmä 
viettelevää designia 
sekä innovaatiota. 
Kevyesti liikkuvat pyörät, 
polykarbonaattirakenne 
sekä uudenaikainen 
nerokas jarrujärjestelmä. 
ZIP SECURI TECH 
-vetoketjun kaksi jämäkkää 
hammasriviä sekä TSA-nu-
merokoodilukko pitävät 
matkatavarasi varmasti 
turvassa. 

Saatavana 55, 67 ja 77 cm:n kokoisena. 
Löydät kaikki hakusanalla delsey chatelet trolley

alk. 269,00
28,78 / kk (12 kk)

55 cm

+9000
esim. 
AirBaltic-lento
    Pariisiin

€

Crossover on ihanteellinen 
matkalaukku, jonka leveä 
suuaukko helpottaa kypärien, 
saappaiden, käsineiden, 
takkien ja muiden matkata-
varoiden pakkaamista.

Saatavana renkailla tai olka-
laukkuna 40, 56,  ja 87 litran 
tilavuuksilla. Löydät kaikki 
hakusanalla thule crossover

Golla Original Handle Sleeve -laukun pienestä koosta 
huolimatta laukkuun mahtuu tietokoneen lisäksi 
esimerkiksi dokumentteja tai muistiinpanovälineet. 
Se on kevyt kantaa pehmustetuista kantokahvoista tai 
irroitettavasta olkahihnasta.

13”, 14”, 15” ja 16” kannettaville. Löydät kaikki hakusa-
nalla golla original handle sleeve

alk. 59,90
14”

Kompakti ja tilava

Monipuolisesti taskuja

Eastpak-reput ovat täydellisiä urbaaneille kaupunki-
laisille ja aktiivisille ihmisille. Tilavaan tietokoneosioon 
mahtuu maksimissaan 14-tuumainen kannettava 
tietokone. Tilavan tietokoneosion lisäksi pääosiosta 
löytyy vetoketjullinen tarviketasku.

Useita eri värejä. Löydät kaikki hakusanalla 
eastpak reppu

alk. 49,90
14” kannettaville

Useita värejä

alk. 139,00
18,03 / kk (12 kk)

55 cm

Tilava ja ergonominen kestävästä polyesteristä 
valmistettu matkalaukku. Täydellinen sekoitus tyyliä ja 
turvallisuutta sen kaksikerroksisen säilytystilan, veto-
ketjusuljentaisten osioiden ja kiristyshihnojen ansiosta. 
Laukkua voi kantaa pehmustetuista kantokahvoista 
tai kätevästä ulosvedettävästä vetokahvasta. Kevyt 
ja monipuolinen Eastpak Kaley sopii pitkille työ- tai 
lomamatkoille, mutta myös lyhyemmille reissuille.

Saatavana 55, 64 ja 70 cm:n kokoisina. Löydät kaikki 
hakusanalla eastpak kaley

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

40 l



69,90

28,90

Aurinkokenno

Liiketunnistin

IP44-suojaus

Jopa 130 baarin paine

149,90
18,86 / kk (12 kk)199,90

23,03 / kk (12 kk)

Quick Connect

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

Autobil FP6000 4500 W 
-dieselaggregaatti

Valoteho: 2-2000 lux

7,40

399,90
39,69 / kk (12 kk)139,90

18,03 / kk (12 kk)

Ecoboxx Solar Energy Station 1500 
-aurinkokennojärjestelmä

Kevät tulee on jo täällä – hanki piha- ja mökkivarusteet ajoissa!

Bockia Inground -upotettava piha- 
ja terassivalaisin aurinkokennolla

Ecolight SolarSec SPOTPowerLed Outdoor Floodlight

”Aivan uskomattoman edullinen paketti mökille tuottamaan sähköä auringosta. Todella 
tyylikäs kokonaisuus. Akku painaa lähes 40 kg, mutta muut osat ovat kevyempiä. Johdot on 
helppo kytkeä eikä vaadi sähköalan ammattilaista.” –Make, Valkeakoski, 19.10.2014

Näppärä ja edullinen nelitahtinen kahden kilowatin 
aggregaatti. 12 litran tankki mahdollista n. 8 tunnin 
jatkuvan käytön. Helppo käynnistää! Verk.com/0605

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

Autobil FP6000 on erinomainen valinta silloin kun 
tarvitset paljon tehoja työmaalle tai kodinkoneille 
sähkökatkon aikana. Se on myös huomattavasti bensii-
niaggregaattia taloudellisempi käyttää. 
Verk.com/14972

Todella kompakti digitaalinen aggregaatti. Tuottaa 
todella tasaista ja laadukasta sähköä. Kätevä kantokahva 
sekä trolley-pyörät ja vetokahva. Verk.com/2209

Upotettava 
valaisin aurin-
kokennolla. Kaksi 
600 mA:n AA-paristoa, 
joiden avulla valo palaa 
jopa 8 tuntia täydellä 
latauksella. 
Verk.com/53444

Tehokas liiketunnistimella varustettu 
pihavalaisin. Kahdeksan 
kolmen watin LED-lamp-
pua vastaa teholtaan 
150 W:n halogeenivaloa.
Verk.com/25374

TM 21/2013 -testin tehokkain 
LED-pihavalo

Liike- ja hämärätunnistin

IP44-suojaus

Aurinkokennolla ja liiketunnisti-
mella varustettu, omavarainen 
ulkovalaisin kapealla valokei-
lalla. Verk.com/34289

Green Cyclone ESS1 2000 W 
-murskaava oksasilppuri

Autobil FP2500 2000 W 
-aggregaatti

Green Cyclone AD2000 1600 W 
-aggregaatti

100 Ah AGM-lyijyakku

699,90
64,62 / kk (12 kk)

Kaksi aurinkopaneelia

1500 W:n invertteri

Helppo ja tehokas aurinkoenergiaratkaisu, jolla tuotat sähköt valaistukselle, 
televisiolle ja jopa pienelle energiatehokkaalle jääkaapille. Sisäänraken-
nettu 1500 W:n siniaaltoinvertteri soveltuu suoraan lähes kaikille kodin 
sähkölaitteille. Reaaliaikainen virrankäyttö- ja latausmittari sekä akun 
varaustilanäyttö. Verk.com/12873

Murskaava terä tekee 
paksummistakin oksista 
siistiä mursketta hetkessä. 
Ulosvedettävä keräyslaa-
tikko helpottaa silpun 
keräämistä. 
Verk.com/7847

67 l keräysastia

Hiljainen ja tehokas

Jopa 45 mm:n oksille

Kärcher K4 -painepesuri
Laadukas, tehokas ja ketterä 
pystymallinen painepesuri  kodin 
pesutöihin. Se on 14 % kevyempi 
kuin samantehoinen 
ilmajäähdytteinen pesuri.
Verk.com/33972

Vesijäähdytteinen

Kärcher K2 Premium Home 
-painepesuri

Terassipesuri

Jopa 110 baarin paine

Laadukas, kevyt, ketterä ja vain vähän säilytystilaa 
vievä pystymallinen painepesuri pienempiin kodin 
pesutöihin. Mukana terassipesuri. Verk.com/33931



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

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

Nikon D810 + Nikkor AF-S 50 mm 
f1.4G + 32 Gt muistikortti + lisäakku

alk. 39,90
1099,90
98,03 / kk (12 kk)

Tamron SP 70-300 mm f4-5,6 Di VC 
USD -telezoomobjektiivi

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

Tamron 16-300 mm f 3,5-6,3 Di II PZD -zoomobjektiivi

18,8-kertainen zoom on jotain mitä ei ole ennen järjestelmäkameroissa nähty. 
Objektiivi koostuu 16 linssielementistä 12 ryhmässä, jotka sisältävät kolme 
asfääristä linssiä, yhden asfäärisen hybridilinssin, kaksi LD-linssiä (Low Dispersion), 
yhden XR-linssin (Extra Refractive) ja yhden UXR-linssin (Ultra Refractive). 
Tämän lisäksi linssit on käsitelty kehittyneellä heijastuksenestopinnoitteella. 
Nopea ja hiljainen PZD-automaattitarkennus yhdessä optisen kuvanvakaajan 
ja sääsuojauksen kanssa tekevät objektiivista entistäkin monipuolisemman 
megazoom-objektiivin.

Nikon F DX, Verk.com/9789
Canon EF-S, Verk.com/0010

Tämän objektiivin ostajalle 50 euroa 
rahaa takaisin Tamronilta! Kampanja 
voimassa 31.3.2015 saakka. Katso 
lisätiedot tamron.fi.

Edullinen objektiivi on usein kompromissi laadun 
suhteen, mutta Tamron 70-300 mm Di USD on koko-
luokassaan erinomainen verrattuna kameravalmistajien 
vastaaviin. 

Canon EF, Verk.com/28780
Nikon F FX, Verk.com/32849
Sony A, Verk.com/28572

*Sony A -kiinnityksellä varustetussa objektiivissa ei ole 
kuvanvakaajaa.

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

Lowepro Event Messenger 
-kameralaukku

Tamron SP 150-600 mm f 5-6,3 VC 
USD -telezoomobjektiivi

Laadukas ja ulottuva telezoom optisella kuvanvakai-
mella, USD-ultraäänitarkennusmoottorilla ja moder-
neilla, heijastuksia vähentävillä pinnoitteilla.

Canon EF, Verk.com/7201
Nikon F FX, Verk.com/8346

Tyylikäs messenger-tyylinen olkalaukku järjestelmäka-
meralle ja tarvikkeille.

Event Messenger 100, Verk.com/2382 • 39,90 €
Event Messenger 150, Verk.com/2858 • 59,90 €
Event Messenger 250, Verk.com/3785 • 69,90 €

Suurella kinokoon kennolla varustettu järjestelmäka-
mera, jonka suunnattomasta resoluutiosta saadaan 
kaikki irti, kiitos poistetun ylipäästösuotimen. Uusi 
EXPEED 4 -prosessori parantaa entisestään moirén 
poistoa, sekä laajentaa myös kameran herkkyysaluetta, 
parantaa valotuksenmittauksen luotettavuutta ja 
nopeuttaa sarjakuvausta. 

Rungon lisäksi tämä paketti sisältää:
• Nikkor AF-S 50 mm f1.4G -objektiivin
• Transcend 32 Gt UHS-1 U3 -SDHC-muistikortin
• Lenmar EN-EL15 -akun
• Tuotepaketin arvo erikseen ostettuna 3534,60 €  

– säästät siis 534,70 €!
• Verk.com/57730

2999,90

Säästä 534,70 €

Atomos SHOGUN 
-4K-tallennin ja näyttö

Canon PowerShot N100Sony AS100VR + LiveView-ohjain

Lähes täydellinen ratkaisu videokuvan tallentamiseen 
niin vaativalle harrastajalle kuin ammattilaisellekin. 
Atomos SHOGUN tallentaa laadukasta 4K- tai Full HD 
-videokuvaa CFast-kortille tai normaalille SSD-levylle. 
Verk.com/30633

1999,90

Action-kamera, joka tarjoaa oikeasti hyvää kuvanlaatua. 
50 Mb/s XAVC S -tallennusmuodon ansiosta kuva ei 
pikselöidy nopeassakaan liikkeessä. Erittäin pienen 
ilmanvastuksen lisäksi kamera on veden-, pölyn- ja 
iskunkestävä käytettäessä mukana tulevaa SPK-AS2-ko-
teloa. Verk.com/14804

Innovatiivinen Canon PowerShot N100 on erinomaisen 
kuvanlaadun tuottava kamera, jossa on monipuoliset 
liitännät. Taaksepäin kuvaavan tarinakameratoiminnon 
avulla voit tehdä kuvistasi tarinoita. Verk.com/40406



Edullinen ja pieneen tilaan mahtuva mustavalkotekniikalla toimiva lasertulostin kotiin 
tai pientoimistoon. LBP600 on hiljainen, luotettava ja energiaa säästävä, ja se tuottaa 
laadukkaita tulosteita nopeasti. 

• Musta, Verk.com/53126 
• Valkoinen, Verk.com/39263 63,90

Canon i-SENSYS LBP600 
-mustavalkotulostin

4800 dpi:n tarkkuus

20 megapikseliä

WiFi ja NFC

18× optinen zoom

18 megapikseliä

APS-C-kenno

Aloittelijalle

Canon EOS 100D + EF-S 18-55 mm IS STM

Pienikokoinen ja nopeatoiminen digitaalinen järjestelmäkamera, joka kulkee mukana 
minne tahansa. 18 megapikselin EOS 100D -kamerassa on optinen etsin ja kosketus-
näyttö, joten sillä saa helposti laadukkaita valokuvia ja videoita. Verk.com/12085 

9 tarkennuspistettä

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

”Ostin kameran tyttärelleni ensimmäiseksi järkkäriksi. Kameran logiikan hän oppi hetkessä, kevyt ja pienen 
kokoinen ja tulee aivan mahtavia kuvia. Hyvä hankinta” –JUPETO, Ylöjärvi, 6.1.2015

Huima 18x optinen zoom ja tehokas optinen kuvanvakain pienessä ja sirossa taskuka-
merassa. Musta, Verk.com/56347 • Valkoinen, Verk.com/56348 • Punainen, 
Verk.com/56349

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

Canon PowerShot SX610 HS -digikamera

Canon PowerShot G7 X -digikamera

Takintaskuun mahtuva Canon PowerShot G7 X on kuvanlaadultaan kuin järjestel-
mäkamera valovoimaisen objektiivin, suurikokoisen kuvakennon ja uuden DIGIC 6 
-prosessorin ansiosta. Verk.com/49180

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

Canon EOS 6D -runko
Canonin pienin täyden kennon järjestelmäkamera, jossa on markkinoiden 
herkin vaihetarkennuspiste sekä suurikokoinen näyttö. Kuvanlaadultaan 
kamera on luokkansa ehdotonta huippua ja etenkin dynamiikka korkeilla 
herkkyyksillä on hämmästyttävä. Verk.com/0761

”Päivitys croppikennosta tähän oli kannattava. Edullinen kamera ja kuvanlaadultaan 
hyvä. Varsinkin 28mm ja 50mm kiinteät objektiivit saivat uutta käyttöä, Suosittelen.
Ainoa pieni miinus on salaman synkkaportin puuttuminen.” –kaahari, Kainuu, 27.1.2015

Yli 120  arvostelua

4,6
keskiarvo

20 megapikseliä

Valovoima f/1,8–2,8

13,2 × 8,8 mm:n kenno

94,90

Canon CanoScan LiDE 220 -väritasoskanneri

Tämä LiDE-skanneri skannaa jopa 4800 dpi:n tarkkuudella. Jalustan ansiosta laite 
voidaan sijoittaa myös pystysuuntaan, jolloin se vie erittäin vähän pöytätilaa. 
Verk.com/41503

48-bit värisyvyys

1499,90
131,36 / kk (12 kk)

36 x 24 mm:n kenno

20 megapikseliä

WiFi ja GPS

Vakavalle harrastelijalle

Norm. 699,90

      Kolmen
    vuoden takuu        kameroille

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

74,90
A4-mustavalkolaser

18 sivua minuutissa

600 x 600 dpi:n tarkkuus

Canon 725 
-laservärikasetti. 
Verk.com/13092



CAT S50 4G CAT B15Q Dual-SIM

CAT B100 CAT B25 Dual-SIM

Yksi markkinoiden kestävimmistä puhelimista, joka kestää tiputuksen jopa 1,8 m 
korkeudesta, upottamisen metrin syvyiseen veteen 30 minuutiksi sekä pakkasta 
-25 °C:een asti. Isoja näppäimiä on helppo käyttää hansikkaat kädessä, ja puhelimen 
akku kestää erinomaisesti. Verk.com/19408

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

CAT S50 -älypuhelin soveltuu erinomaisesti 
rakennustyömaille, vaellusreissuille, metsästyk-
seen eli kaikkialle, minne 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

4G LTE

Kuumuus, kylmyys ja kosteus ovat olosuhteita, jossa 
CAT B25 on luotu toimimaan. IP67-luokituksen 
ansiosta puhelin on vesitiivis 1 metrin syvyyteen 
maksimissaan 30 minuutin ajan. Voit asentaa 
puhelimeen kaksi eri numeroa sisältävää SIM-kort-
tia. Kun arvostat pitkää puheaikaa ja kestävyyttä, on 
CAT B25 oikea valinta sinulle. Verk.com/46137

99,90

448,90
43,78 / kk (12 kk)

IP67 ja MIL 
SPEC 810G

338,90
34,61 / kk (12 kk)

Dual-SIM

IP67 ja MIL SPEC 810G

164,90
20,11 / kk (12 kk)

IP67 IP67

K ÄY T TÄ J Ä N  E H D O I L L A .
Galaxy A on älypuhelin viihteestä nauttivalle. Puhelimessa on monia hauskoja 
kuvaustoimintoja ja veitsenterävä Super AMOLED -näyttö. Pelaa, ota kuvia, jaa 
ja koe elämyksiä – Galaxy A -puhelimella kaikki on mahdollista. 
Minkä koon valitset?

Saatavana valkoisena, hopeanvärisenä, kultaisena ja tummansinisenä. Löydät 
kaikki värit hakusanalla samsung galaxy a5 sekä samsung galaxy a3

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

A3

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

A5

99,90

Älykelloja kaikkiin ranteisiin – katso koko valikoima netissä!

Android- ja iOS-laitteiden kanssa yhteensopiva älykello, 
jota voi muokata ladattavilla sovelluksilla. E-paperi- 
näyttö pidentää akun kestoa. Vesitiivis. Värit musta tai 
punamusta. Hae mallit haulla pebble-bluetooth

Legendaksi muodostuneen Pebblen päivitetty painos, 
jonka design on saanut piristysruiskeen materiaalina 
käytetystä laadukkaasta teräksestä. Akun kesto 5–7 
vuorokautta. Verk.com/3861

Tilaa ennakkoon! iOS- ja Android-alustoille sopivan 
älykellon always-on -värinäyttö on luettavissa kirkkaassa-
kin auringonvalossa. Jopa 7 päivän akun kesto. Vesitiivis 
ja kestävä kotelointi. Hae mallit haulla pebble-time

Pebble Pebble Steel Pebble Time

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

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

Katso hinta
netissä!

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

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

128,90
17,11 / kk (12 kk)

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

394,90
39,28 / kk (12 kk)

259,90
28,03 / kk (12 kk)

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

Tilaa ennakkoon! Sveitsiläisellä osaamisella rakennettu 
tyylikäs älykello iOS-laitteiden kanssa käytettäväksi. 
Kellossa on mm. askel -ja juoksumittari, unenlaadun 
tarkkailu ja värinähälytys. Hae haulla withings activité

Tilaa ennakkoon! Raikkaan nuorekas älykello, jossa on 
automaattinen seuranta eri urheilulajeihin, automaatti-
nen unen tarkkailu sekä miellyttävä värinäherätys. Toimii 
iOS-laitteiden kanssa. Hae mallit haulla withings pop

Aktiivisuusranneke ja älykello. Liikkumattomuushälytys. 
Värinähälytys puheluista sekä viesteistä. Akun kesto 
noin 7 vuorokautta. Toimii Android- ja iOS-laitteiden 
kanssa. Hae mallit haulla garmin vivosmart

Upea ja ylellinen design. Vesitiivis, integroitu syke- ja 
askelmittari. Langaton latausasema. Toimii minkä 
tahansa Android 4.3- tai sitä uudemman Android-lait-
teen kanssa. Hae mallit haulla motorola moto-360

Vastaanota pikaviestejä ja puheluita myös ilman 
puhelinta – integroitu 3G-yhteys pitää kellon verkossa. 
Upea design ja kaareva näyttö. Integroitu GPS sekä 
sykemittaus. Hae mallit haulla samsung-gear-s

Integroitu sykemittaus ja kaareva Super AMOLED 
-kosketusnäyttö. Vaihdettava ranneke. Toimii yhdessä 
useiden eri Samsung-laitteiden kanssa. Toiminta-aika 
peruskäytössä 3–4 vuorokautta. Verk.com/32648

Hauska ja hyödyllinen lisävaruste myös ilman älypuhe-
linta – voit käyttää kelloa vaikka musiikkisoittimena. 
Vesi- ja pölytiivis. Toimii Android-laitteiden kanssa. 
Steel-versio 299,90 €. Hae mallit haulla sony swr50

Täysin pyöreä 1,3-tuumainen OLED-näyttö ja teräsma-
teriaali tekevät kellosta laadukkaan ja tyylikkään – tätä 
ei ensisilmäyksellä edes erota älykelloksi. Toimii yhdessä 
Android-laitteiden kanssa. Verk.com/48452

Tilaa ennakkoon! Upealta näyttävä täysiveri nen 
älykello, jossa on 1,3-tuumainen P-OLED-näyttö. Pöly- ja 
vesitiivis. Toimii yhdessä Android-laitteiden kanssa. 
Hae mallit haulla lg urbane

Withings Activité

Withings Activité Pop

Garmin Vívosmart

Motorola Moto 360

Samsung Gear SSamsung Gear Fit

Sony SmartWatch 3 (SWR50)

LG G Watch R LG Watch Urbane    

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



99,90

Älykelloja kaikkiin ranteisiin – katso koko valikoima netissä!

Android- ja iOS-laitteiden kanssa yhteensopiva älykello, 
jota voi muokata ladattavilla sovelluksilla. E-paperi- 
näyttö pidentää akun kestoa. Vesitiivis. Värit musta tai 
punamusta. Hae mallit haulla pebble-bluetooth

Legendaksi muodostuneen Pebblen päivitetty painos, 
jonka design on saanut piristysruiskeen materiaalina 
käytetystä laadukkaasta teräksestä. Akun kesto 5–7 
vuorokautta. Verk.com/3861

Tilaa ennakkoon! iOS- ja Android-alustoille sopivan 
älykellon always-on -värinäyttö on luettavissa kirkkaassa-
kin auringonvalossa. Jopa 7 päivän akun kesto. Vesitiivis 
ja kestävä kotelointi. Hae mallit haulla pebble-time

Pebble Pebble Steel Pebble Time

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

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

Katso hinta
netissä!

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

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

128,90
17,11 / kk (12 kk)

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

394,90
39,28 / kk (12 kk)

259,90
28,03 / kk (12 kk)

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

Tilaa ennakkoon! Sveitsiläisellä osaamisella rakennettu 
tyylikäs älykello iOS-laitteiden kanssa käytettäväksi. 
Kellossa on mm. askel -ja juoksumittari, unenlaadun 
tarkkailu ja värinähälytys. Hae haulla withings activité

Tilaa ennakkoon! Raikkaan nuorekas älykello, jossa on 
automaattinen seuranta eri urheilulajeihin, automaatti-
nen unen tarkkailu sekä miellyttävä värinäherätys. Toimii 
iOS-laitteiden kanssa. Hae mallit haulla withings pop

Aktiivisuusranneke ja älykello. Liikkumattomuushälytys. 
Värinähälytys puheluista sekä viesteistä. Akun kesto 
noin 7 vuorokautta. Toimii Android- ja iOS-laitteiden 
kanssa. Hae mallit haulla garmin vivosmart

Upea ja ylellinen design. Vesitiivis, integroitu syke- ja 
askelmittari. Langaton latausasema. Toimii minkä 
tahansa Android 4.3- tai sitä uudemman Android-lait-
teen kanssa. Hae mallit haulla motorola moto-360

Vastaanota pikaviestejä ja puheluita myös ilman 
puhelinta – integroitu 3G-yhteys pitää kellon verkossa. 
Upea design ja kaareva näyttö. Integroitu GPS sekä 
sykemittaus. Hae mallit haulla samsung-gear-s

Integroitu sykemittaus ja kaareva Super AMOLED 
-kosketusnäyttö. Vaihdettava ranneke. Toimii yhdessä 
useiden eri Samsung-laitteiden kanssa. Toiminta-aika 
peruskäytössä 3–4 vuorokautta. Verk.com/32648

Hauska ja hyödyllinen lisävaruste myös ilman älypuhe-
linta – voit käyttää kelloa vaikka musiikkisoittimena. 
Vesi- ja pölytiivis. Toimii Android-laitteiden kanssa. 
Steel-versio 299,90 €. Hae mallit haulla sony swr50

Täysin pyöreä 1,3-tuumainen OLED-näyttö ja teräsma-
teriaali tekevät kellosta laadukkaan ja tyylikkään – tätä 
ei ensisilmäyksellä edes erota älykelloksi. Toimii yhdessä 
Android-laitteiden kanssa. Verk.com/48452

Tilaa ennakkoon! Upealta näyttävä täysiveri nen 
älykello, jossa on 1,3-tuumainen P-OLED-näyttö. Pöly- ja 
vesitiivis. Toimii yhdessä Android-laitteiden kanssa. 
Hae mallit haulla lg urbane

Withings Activité

Withings Activité Pop

Garmin Vívosmart

Motorola Moto 360

Samsung Gear SSamsung Gear Fit

Sony SmartWatch 3 (SWR50)

LG G Watch R LG Watch Urbane    

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





LG G3 -Android-puhelin

LG TONE ULTRA HBS-800 langattomat stereokuulokkeet

Upea kuvanlaatu ja ylellinen metallisä-
vytteinen muotoilu. 13 megapikselin 
kamerassa on optinen kuvanvakautus 
ja huippunopea laserautomaatti-
tarkennus. Knock Code – avaat 
lukituksen napautuskoodilla. Värit 
musta, valkoinen ja kulta. 

16 Gt 399,90 €, 32 Gt 499,90 €. Hae 
kaikki vaihtoehdot haulla lg g3 puhelin

”Hyvä älypuhelin, jossa ei ole ylimääräisiä 
härpäkkeitä. Hyvä kamera ja hyvä näyttö.
Laadukas kokonaisuus.” –Tuomo57, 
Porvoo, 31.8.2014

LG G2, 32 Gt 

LG G2 hivelee silmiä todella isolla 5,2” Full HD -näytöllä. LTE-yhteydellä voidaan siirtää 
dataa jopa 100 Mbps:n nopeudella! 13 megapikselin kamera tukee 60 fps Full HD 
-videota. Verk.com/35981

Iso 5,2” Full HD -näyttö

13 megapikselin kamera

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

Käytä Google Voice -palvelua puheellasi. JBL:n 
laadukas äänentoisto. Pienet ja huomaamattomat 
nappikuulokkeet. Kaulalle tuleva ohjausyksikkö. 

Mustat, Verk.com/34836
Valkoiset, Verk.com/25206

Yhteistyössä JBL:n kanssa

Google Voice -integraatio

Aktiivinen melunvaimennus

99,90

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

Lumia 530 Dual-SIM

69,90

Tehokkaalla neliydinsuorit-
timella varustettu Windows 
Phone. Kuuntele musiikkia 
MixRadio-sovelluksen 
välityksellä. 4 Gt muistia, 
jota voi laajentaa erikseen 
hankittavalla muistikortilla.  
Löydät kaikki värit hakusa-
nalla 530-dual-sim

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

Neliydinsuoritin

Tehokkaat
viestisovellukset

Lumia 435

Lumia 532

78,90
Tyylikäs muotoilu

Jämäkkä 
rakenne

Lumia 532 tarjoaa 
hienon käyttökoke-
muksen ja tuo suositut 
Microsoft palvelut ja 
ohjelmistot käyttöösi 
myös mobiilissa. Nopean 
neliydinprosessorin 
avulla ohjelmat ja pelit 
pyörivät sulavasti. 
Löydät kaikki värit 
hakusanalla Lumia-532

Neliydinsuoritin

Tehokkaat
viestisovellukset

88,90

Lumia 735

  Langaton lataus

5 megapikselin etukamera ja laajakulmalinssi takaavat onnistuneet selfie-kuvat. 15 Gt 
ilmaista OneDrive-tallennustilaa ja ilmaiset Skype-videopuhelut. Myyntipakkauksessa 
langaton latauskuori. Saatavilla myös Nokia DC-50 varavirtalähteen kanssa yhteishin-
taan 218,90 €. Löydät kaikki värit ja vaihtoehdot hakusanalla nokia lumia 735

5 megapikselin selfiekamera

HERE Maps ja Nokia Mix Radio

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



Brother MFC-J5320DW
-monitoimilaite 

MFC-J5320DW tarjoaa korkealaatuista tulostusta.
Nopea ja kestävä laite on erinomainen ratkaisu tuotta-
vuuden lisäämiseen.

• Tulostaa 22 mustavalko- ja 20 värikuvaa minuutissa
• 250 arkin paperikasetti
• Automaattinen 2-puolinen A4-tulostus.  

A3-tulostusmahdollisuus.
• 35 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite
• 6,8 cm leveä värillinen LCD-kosketusnäyttö
• Kiinteä ja langaton verkkoliitäntä
• XL-värikaseteilla jopa 2400 mustavalko- ja 1200 

värisivua
• Verk.com/55877

Brother MFC-J5620DW
-monitoimilaite 

MFC-J5620DW on nopea, kestävä ja kustannustehokas 
laite monipuolisin ominaisuuksin.

• Tulostaa 22 mustavalko- ja 20 värikuvaa minuutissa
• 250 arkin paperikasetti
• 9,3 cm leveä värillinen LCD-kosketusnäyttö
• Muistikorttipaikka
• Monikäyttöalusta laitteen takana
• Automaattinen 2-puolinen A4-tulostus.  

Myös A3-tulostus
• 35 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite
• Langaton ja kiinteä verkkoliitäntä
• XL-värikaseteilla jopa 2400 mustavalko- ja 1200 

värisivua
• Verk.com/55902

Brother MFC-J5720DW
-monitoimilaite 

MFC-J5720DW tarjoaa korkealaatuista yritystulostusta 
täysin uudella tavalla. Älykäs ja nopea monitoimilaite 
sisältää monipuoliset liitäntämahdollisuudet ja on siten 
erinomainen ratkaisu tiimikäyttöön.

• Tulostaa 22 mustavalko- ja 20 värikuvaa minuutissa
• 2 x 250 arkin paperikasetti
• 9,3 cm leveä värillinen LCD-kosketusnäyttö
• Muistikorttipaikka
• Monikäyttöalusta laitteen takana (5xA3 / 80xA4)
• Automaattinen 2-puolinen A4-tulostus, kopiointi, 

skannaus ja faksaus. Myös A3-tulostus
• 50 arkin automaattinen 2-puoleinen dokumentinsyöt-

tölaite
• Langaton ja kiinteä verkkoliitäntä
• XL-värikaseteilla jopa 2400 mustavalko- ja 1200 

värisivua
• Verk.com/55906

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

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

259,90
28,03 / kk (12 kk)

 LC229XLBK-väriaine 
kaupan päälle!

 LC229XLBK-väriaine 
kaupan päälle!

 LC229XLBK-väriaine 
kaupan päälle!

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 %.

Tämän sivun Brother-laitteisiin LC229XLBK 
-musta väriaine kaupan päälle, arvo 34,90 €

Tuotepäällikkö on tavattavissa myymälässä pe 27.3. 
klo 14–18 & la 28.3. klo 12–16. Molempina päivinä 
kymmenelle ensimmäiselle Razer-asiakkaalle yllätyslahja.

Uusi Razer Shop  
avattu Jätkäsaaressa!

Hae  

avajaisviikon  

tarjoukset  

hakusanalla  

razer2015

UM



MM

Pitkä akun kesto

alk. 599,90
68,86 / kk (12 kk)

Lenovo ThinkPad Edge E540 -kannettava, 15,6”

Lenovo M30-70 -kannettava, 13,3”

Lenovo B50-70 -kannettava, 15,6” 

Lenovo ThinkPad OneLink Pro Dock -telakointiasema

Lenovo Essential B5400 -kannettava, 15,6”

Lenovo ThinkPad X240 -kannettava, 12,5”

Lenovo E50 -pöytäkone

Lenovo ThinkPad OneLink Dock -telakointiasema

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

Suosittu Windows 7 Pro -kannettava, 
jossa on Full HD -näyttö.

Intel i3 / 8 Gt / SSD 128 Gt 
» Erillinen NVIDIA-näytönohjain
749,90 € • Verk.com/17336

Intel i5 / 4 Gt / SSD 128 Gt
» Haswell-prosessori
749,90 € • Verk.com/38447

Intel i5 / 4 Gt / SSD 128 Gt
» 3G-mobiiliyhteys
799,90 € • Verk.com/38379

Intel i7 / 8 Gt / 1000 Gt / GT740M
» Neliydinsuoritin
899,90 € • Verk.com/32312

Hintatietoisen pienyrittäjän 
täsmätyökalu. Elegantti ja kevyt.
13,3 tuuman taustavalaistu 
LED-näyttö ja Windows 7 Pro 
-käyttöjärjestelmä.

Intel i3 / 4 Gt / SSD 128 Gt 
599,90 €
Verk.com/38583

Intel i5 / 4 Gt / SSHD 500 Gt
599,90 €
Verk.com/32861

Intel i5 / 4 Gt / SSD 128 Gt
679,90 €
Verk.com/48636

Kestävä peruskannettava, 
jonka mattapintaista 
15,6 tuuman näyttöä 
on mukava katsella. 
OneLink-telakointimah-
dollisuus. Akun kesto jopa 
6 tuntia. Windows 7 Pro 
-käyttöjärjestelmä.

Intel i3 / 4 Gt / 500 Gt 
419,90 € • Verk.com/33696

Intel i5 / 4 Gt / 500 Gt
499,90 € • Verk.com/43638

alk. 749,90
68,86 / kk (12 kk)

Heti Valmis -esiasennus
Kotitoimistoihin tarkoitettu peruskannet-
tava, jonka Lenovo Heti Valmis -esiasen-
nuksessa on poistettu resursseja syövät 
ylimääräiset sovellukset. Suomenkielinen 
Windows 7 Pro -käyttöjärjestelmä.

Intel i5 / 4 Gt / SSD 128 Gt / HDD 500 Gt
699,90 € • Verk.com/43532

Intel i5 / 8 Gt / SSD 256 Gt / HDD 500 Gt
799,90 € • Verk.com/44237

1399,90
123,03 / kk (12 kk)

Aiempaa kevyempi ja ohuempi 
kosketusnäytöllinen matkakump-
pani, jonka käyttöaika on yli 8 tuntia. 
Neljännen sukupolven Intel Core 
i5 -suoritin, 8 Gt:n keskusmuisti ja 
256 Gt:n SSD-levy. Integroitu mobii-
lilaajakaista ja WiFi-tuki. Windows 
7 Pro -käyttöjärjestelmä. USB 3.0 ja 
Bluetooth 4.0. Verk.com/43630

Edullinen kotikäyttöön ja pienyrityksille 
tarkoitettu pöytätietokone, jolla 
päivittäinen tietojenkäsittely hoituu 
mallikkaasti. Käyttöjärjestelmänä 
Windows 8.1. Tehoista huolehtivat 
Intel Pentium -neliydinsuoritin, 4 Gt:n 
keskusmuisti ja Intel HD Graphics 
-näytönohjain. Tallennustilaa on 
500 Gt. Kirjoittava DVD-asema. 
Verk.com/34668

Lenovo OneLink -teknologian avulla yhden kaapelin 
kautta hoidetaan kaikki toiminnot ja ladataan jopa 
kannettavan akku. Telakka voidaan liittää ja irrottaa 
ilman että laitetta tarvitsee käynnistää uudelleen. 
Mukana 90 W:n virtalähde. Verk.com/4414

Virransyöttö, nopea USB 3.0 -tiedonsiirto ja natiivi 
videoliitäntä. Pienikokoinen ja tukeva pystyyn asen-
nettava porttitoistin voidaan liittää ja irrottaa ilman 
että kannettavaa tarvitsee käynnistää uudelleen. 
Mukana 65 W:n virtalähde. Verk.com/15014

Ohut ja kevyt

36 kk:n on-site-takuu

alk. 419,90
41,36 / kk (12 kk)

Tukee OneLink-telakointia

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

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

125,90
16,86 / kk (12 kk)

Kompakti koko

Huom! Hinta-laatusuhde

Tallennustila 500 Gt

Telakka ThinkPad-laitteille

DisplayPort ja DVI

HDMI-liitäntä

Gigabit Ethernet

Gigabit Ethernet

4 × USB 3.0 & 2 × USB 2.0

2 × USB 3.0 & 2 × USB 2.0
”[K]äyttömukavuus on ihan eri tasolla vanhaan koneeseen verrat- 
tuna, johon piti kiinnittää ~5 erilaista virta-, USB- ja äänipiuhaa 
ennen käyttöä pöytäkoneena.” –iiho, Helsinki, 16.5.2014



Sony S9005 -sarjan Smart 4K Ultra HD Curved 3D  
LED-TV, 800 Hz

Samsung UE48H6505 Full HD LED Smart TV, 48”
         saat
   kaupan päälle
   €-hintaturva-
vakuutuksen    
     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja
vain €-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com

€

Tuplavirittimillä varustettu 
upea Smart TV, jossa on kään- 
tyvä jalusta, paljon ominai-

suuksia ja neliydinprosessori. 
Samsungin sovellusvalikoimaan 

kuuluu esimerkiksi Katsomo ja 
Netflix, ja WiFi Direct mahdollistaa 
langattoman mediansiirron 

mobiililaitteilta. Verk.com/44390

• DVB-T2-, DVB-C HD- ja DVB-S2 -tuplavirittimet
• Energialuokka A+

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

HD-tuplavirittimet

Quad Core -suoritin

WiFi Smart TV -palvelut

Full HD 400 Hz CMR 

”Seinään ripustettu 
isokokoinen telkkari toimii 
moitteetomasti. Kuvan laatu 
parasta. FOOTBALL MODE on 
kyl ihanaa täytyy myöntää ja 
sen kaveriksi ostin samsung 
soundbarin jonka bluetoothen 
avulla toimii hienosti kaiken 
kaikkiaan suosittelen tuotetta.” 
–Abu-rania, Veräjä, 21.8.2014

Uskomattoman tarkalla 4K-kuvalla varustettu 
kaareva televisio, jossa on järeä 4.2-kana-
vainen äänijärjestelmä. Mukana tulevalla 
One Flick -säätimellä on helppo ohjata 
Smart TV -toimintoja, ja televisiossa on 
sisäänrakennettu WiFi sekä monipuoliset 
mediansiirto-ominaisuudet. Tupla-
virittimet mahdollistavat eri kanavan 
tallentamisen ja katsomisen.

• 2 x DVB-T2-, 2 x DVB-C HD- ja 
2 x DVB-S2 -teräväpiirtovirittimet

• Energialuokka B

65” 3479,90 € Verk.com/16616
75” 8999,90 € Verk.com/17866 3479,90

65”

      Kolmen
    vuoden takuu
        televisioille

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

4K Ultra HD -resoluutio

Kaareva muotoilu

HD-tuplavirittimet

Motionflow XR 800 Hz

4.2-kanavaiset kaiuttimet

Samsung UE32H5030 
Full HD LED-TV, 32”, 100 Hz

Sony BDP-S6200 4K Ultra HD 3D 
-Blu-ray-soitin

Upealla 4K-skaalauksella varustettu 3D-Blu-ray-soitin, 
jonka sisäänrakennettu WiFi-yhteys mahdollistaa 
langattoman mediansiirron. Sony Entertainment 
Network tarjoaa runsaasti sisältöä ja sovelluksia kuten 
Netflixin. Tuplaydinprosessorin ansiosta älytoimintoja 
on nopea käyttää. Verk.com/25092

LG NB2430A Soundbar -äänijärjestelmä

”Ei tässä enää leffateatteriin ole jatkossa asiaa! 
Siirsin TV-tuolin suosista vain 1,5m päähän TV:n 
eteen. Kuva on niin täydellinen, että sitä voisi 
katsella vaikka vain 20 sentin päästa!” 
–Reissumies Sepe, Tampere, 30.12.2014

Huippulaadukas litteä HDMI 1.4 -standardin kaapeli, 
jossa on Ethernet-tuki. Tukee 3D-kuvaa ja 4K-resoluu-
tiota. Verk.com/16595 (3,0 m) • 16569 (5,0 m)

Fuj:tech Premium Flat HDMI High 
Speed with Ethernet -kaapeli

24,90
3,0 m 29,90

5,0 m

4K-tuki

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

4K-skaalaus

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

Näppärä Full HD -reso-
luutioinen perustelevisio, 
jossa on ohuet reunat. 
Energialuokka A+. 
Verk.com/57978

DVB-T ja DVB-C HD

100 Hz CMR

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

Tehokas pienikokoinen äänipalkki, jossa on langaton musiikintoisto 
Bluetoothin välityksellä ja USB-mediantoisto. 160 W:n kokonaisteho 
parantaa taulu-TV:n äänenlaatua huomattavasti. Verk.com/6197

Kokonaisteho 160 W

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



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

LG 55LB671V Smart 3D 
LED TV, 55”, 700 Hz

Älykkäällä webOS-käyttöliittymällä 
toimiva Full HD -televisio. WebOS 
tekee älytoimintojen käytöstä 
helppoa, ja tuplaydinprosessori 
varmistaa, että valikot vaihtuvat 
nopeasti ja sovellukset pyörivät 
sujuvasti. Mukana liikkeen 
tunnistava Magic Remote 
-kaukosäädin sekä tavallinen 
kaukosäädin. Aito 200 Hz:n 
paneeli ja 700 Hz:n MCI-kuvanparannus 
takaavat sulavan ja virheettömän 
liiketoiston nopeissakin kohtauksissa. 
Verk.com/36237

• DVB-T2-, DVB-C HD ja DVB-S2 
-teräväpiirtovirittimet

• Energialuokka A+

webOS-käyttöliittymä

200 Hz:n natiivipaneeli

700 Hz:n kuvanparannus

WiFi + Smart TV

Upea 4K-resoluutioinen kaareva 
televisio, jonka avulla näet kuvasta 
kaikki yksityiskohdat. Samsung 
Smart HUB -valikosta löydät 
hurjan määrän sovelluksia. 800 Hz:n 
CMR-kuvanparannus varmistaa 
upean liiketoiston nopeimmissakin 
kohtauksissa, kun taas Wide Color 
Enhancer Plus -teknologia takaa 
eläväiset värit. Verk.com/21033

• 2 × DVB-T2-, 2 × DVB-C HD- ja 
2 × DVB-S2-digivirittimet

• Energialuokka A

Samsung HU7100 -sarjan Smart  
4K Ultra HD Curved LED-TV, 800 Hz

1299,90
114,69 / kk (12 kk)

55”

4K Ultra HD -resoluutio

800 Hz:n CMR-kuvanparannus

Tuplavirittimet

Neliydinprosessori

Philips 47PFT5609 Smart LED TV 499,90
48,03 / kk (12 kk)

Full HD Smart TV:n näyttävän kehyksettömän muotoilun 
mahdollistaa ohut alumiinireunus. 200 Hz PMR -kuvan-
parannus ja Pixel Plus HD -tekniikka tekevät kuvasta 
luonnollisen ja selkeän. Verk.com/53333

• DVB-T2- ja DVB-C HD -teräväpiirtovirittimet
• Energialuokka A++

Kehyksetön muotoilu

Alumiinireuna

Smart TV + WiFi Miracast

DVB-T2- ja C HD -viritin

Älykäs kotiteatterisarja, jossa on upea kuvan- ja äänenlaatu. Toistaa 
3D Blu-ray -levyt ja skaalaa sisällön 4K-muotoon. Langattomat 
takakaiuttimet vähentävät johtosotkuja, ja 1200 W:n kokonaisteho tuo 
elokuviin upean äänimaailman. Verk.com/16788

LG BH7540TW 5.1 Smart 3D 
-kotiteatterijärjestelmä

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

Langattomat takakaiuttimet

Kokonaisteho 1200 W

WiFi + Miracast + Bluetooth

Muista kotiinkuljetus!
Matkahuollon jakopaketilla tämän aukeaman  
televisioiden kotiinkuljetukset alkaen 11,90 €



Whirlpool-astianpesukoneille kotiinkuljetus kaupan päälle!

279,90
29,69 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

379,90
38,03 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

Elektroninen ohjauspaneeli ja itsepuh-
distuva suodatinjärjestelmä. Tilavat 
astiakorit on helppo täyttää. Mitat 
(KxLxS): 820–900 x 597 x 570 mm. 
Verk.com/15593

Whirlpool ADPU5300WH -astianpesukone

Energialuokka A

5 pesuohjelmaa

Täyttömäärä 12 astiastoa

Whirlpool ADPU800WH -astianpesukone

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. Mitat (KxLxS): 820–900 x 597 
x 570 mm. Verk.com/4140

<- 45 cm ->

Whirlpool ADG6800A+, integroitava Whirlpool ADPF1100WH, l. 45 cmWhirlpool ADPU5300IX, teräs

Integroitava astianpesukone 60 cm leveään paikkaan 
viidellä pesuohjelmalla. Tehokas 30 minuuttia kestävä 
40 °C:n pikapesuohjelma. Mitat (KxLxS): 820–970 x 597 
x 555 mm. Verk.com/35035

Energialuokka A++ Energialuokka A+

Äänitaso 51 dB Pikaohjelma

Pikapesuohjelma 30 min Näyttö ja ajastin

349,90
35,53 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

349,90
35,53 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

379,90
38,03 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

Elektroninen ohjauspaneeli, LCD- näyttö ja ajastin, 
seitsemän pesuohjelmaa. Korkeussäädettävä yläkori 
tekee täytöstä joustavaa. Kapasiteetti 9 astiastoa. Mitat 
(KxLxS): 820–870 x 450 x 580 mm. Verk.com/5156

Teräspinnoitteinen astianpesukone elektronisella 
ohjauspaneelilla ja itsepuhdistuvalla suodatinjärjestel-
mällä. Tilavat astiakorit on helppo täyttää. Mitat (KxLxS): 
820 x 597 x 570 mm. Verk.com/20278

349,90
35,53 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

Energialuokka A

5 pesuohjelmaa

Täyttömäärä 12 astiastoa

Upo O533X -kiertoilmauuni

Säästä 

200 €!

Norm. 499,90 € Norm. 499,90 €

Tilava kiertoilmauuni, jonka kaarevan 
holvimuotoilun ansiosta paistotulos on 
erinomainen. Uunia on helppo pitää puhtaana 
AquaClean-toiminnon avulla. Kaksinkertainen 
lasi ja lapsilukko. Verk.com/41045

Upo Hi62SC -induktiotaso

Säästä 

200 €!

Nopea ja turvallinen induktiotaso – virta 
katkeaa, kun astia otetaan pois keitto-
alueelta. Tasossa on tarkka ja nopea 
tehonsäätö ja neljä laajaa keittoaluetta 
Booster-pikatoiminnolla. Lapsilukko lisää 
tason turvallisuutta. Verk.com/41069

Samsung NV66H3523LS -erillisuuni

Norm. 599,90 €

Kaksi kiertoilmatuuletinta ja kaksi vastusta 
mahdollistavat tasaisen lämmön uunissa ja 
paistamisen samanaikaisesti kahdella pellillä. 
Keraaminen sisäpinta on helppo puhdistaa. 
Tyylikäs näyttö ja sisään painuvat säätimet.  
Verk.com/46177

Säästä 

250 €!

Samsung NZ64H37070K -induktiokeittotaso

Säästä 

210 €!

Norm. 559,90 €

Tehokas, nopea ja turvallinen induktiotaso 
4 tehoalueella. Vain keittoastia lämpenee. 
Tehonsäätö käy nopeasti slider-valitsimen 
avulla. Lapsilukko ja jälkilämmön ilmaisin 
takaavat turvallisen käytön.  
Verk.com/49938

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

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

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

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



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

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

Samsung WF1702NHWG -pyykinpesukone Bosch WAP24367SN -pyykinpesukone

”Hyvä ja toimiva! On hiljainen ja löytyy paljon 
erilaisia pesuohjelmia.” –kkisse, Vantaa, 19.9.2014

Edestä täytettävä pesukone 7 kilon 
täyttömäärällä ja tehokkaalla 1200 
kierroksen linkouksella. Pesu koneen 
selkeästä näytöstä näkee jäljellä olevan 
pesuajan nopeasti ja vaivattomasti. 
Verk.com/31995

Energialuokka A+

Täyttömäärä 7 kg

Täyttömäärä 7 kg

Linkousnopeus 1200 rpm

Linkousnopeus 1200 rpm

Pesukapasiteetti 7 kg ja kuivaus 3,5 kg. Diamond 
Drum -rumpu takaa hellävaraisen pesun ja kuivauksen. 
Hiiliharjaton suoravetomoottori 10 vuoden takuulla on 
kestävä ja hiljainen. Verk.com/34709

Samsung WD0704EEC

Täyttömäärä 9 kg. Höyryohjelmat, 1600 rpm:n linkous 
ja hiiliharjaton Inverter-moottori pesevät tehokkaasti ja 
hiljaisesti. OptiSense säätää energian- ja vedenkulutuk-
sen ja pesuajan pyykkimäärän mukaan. Verk.com/50559

AEG LM95699F Samsung WF906P4SAWQ3E

Samsungin valkoiset 1-oviset kylmälaitteet

Samsung RR34H6200WW 
-jääkaappi 
• Energialuokka A+
• Äänitaso 42 dB
• NoFrost-

automaattisulatus
• Multiflow-ilmankierto
• Digital Inverter
• Verk.com/48415

Samsung RZ27H6200WW 
-kaappipakastin
• Energialuokka A+
• Äänitaso 42 dB
• Huurtumaton NoFrost
• Multiflow
• Digital Inverter
• Verk.com/48421

549,90
52,19 / kk (12 kk)

/ kpl

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

Tehokas Eco Bubble -pesukone suurella 9 kg:n 
täyttömäärällä ja tehokkaalla linkouksella. Pesukoneen 
hiiliharjaton Digital Inverter -moottori 10 vuoden 
takuulla on kestävä ja hiljainen. Verk.com/24706

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

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

Norm. 699,90 € Norm. 899,90 €

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 ohjauspaneeli,  
lasi- ja ovihyllyt säädettävissä. 
Jääkaapin tilavuus on 194 
litraa ja pakastimen 113 litraa. 
Kätisyys vaihdettavissa. Mitat 
(KxLxS): 1750 x 595 x 649 mm. 
Verk.com/14291

Norm. 549,90 €. Erittäin energiate-
hokas ja hiljainen EcoSilence Drive 
-kone 10 vuoden moottoritakuulla. 
WaveDrum-rumpurakenne on 
hellävarainen tekstiileille ja 
AllergiaPlus-tekniikka on kehitetty 
erityisesti allergikkoja varten. LED-
näyttö ja ajastin. Mitat (KxLxS) 848 x 
598 x 550 mm. Verk.com/57424

Energialuokka A+++ -20 %

EcoSilenceDrive-hiiliharjaton moottori

Laadukas A+ -energialuokan jääkaappi 
133 litran tilavuudella. Leveys on 54,5 cm, 
mikä mahdollistaa kaapin sijoittamisen 
pieneen tilaan. Mitat (KxLxS): 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. Mitat 
(KxLxS): 845 x 495 x 540 mm.  
Verk.com/15121

Midea HS-173LN Midea HD-273FNMidea HS-130R Midea HD-172FN

Säästä 

150 €!

Energialuokka A++

Tyylikkäät lasihyllyt

Vain 125 cm korkea 
jenkkikaappi lasihyllyillä 
ja pakastimella. 
Loistava valinta 
pieneen asuntoon tai 
mökille. Mitat (KxLxS): 
1246 x 475 x 513 mm. 
Verk.com/46419

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

Energiatehokas ja tilava 
jenkkikaappi tyylikkäillä 
lasihyllyillä ja pienellä 
pakastimella. Hiljainen 
käyntiääni vain 40 dB. 
Mitat (KxLxS): 1430 x 
550 x 550 mm.  
Verk.com/46422

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

Energialuokka A+++ -20%

Linkousnoupeus 1600 rpm

Hiiliharjaton moottori

Höyryohjelmat ja suihkupesu

Energialuokka A+++

Hiiliharjaton moottori

Linkousnopeus 1400 rpm

Kuivaava pesukone

Linkousnopeus 1400 rpm



hae oma
€-korttisi
myymälästä!

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

289,90
30,53 / kk (12 kk)

Kärcher SC 1 -höyrypuhdistin

Electrolux EAP450 -ilmanpuhdistin

Huippumallinen ilmanpuhdistin isoihin tiloihin ja vaativaan 
käyttöön. Puhtaan ilman tuotto (CADR) max 495 m3/h, 
vastaa 103 m2:n pinta-alaa. Verk.com/15137

Tilasuositus max. 103 m2 

Pestävä HEPA 13 -suodatin

Pestävä antibakteerinen esisuodatin

178,90
21,28 / kk (12 kk)

Sopii kaikenlaisten kodin kovien pintojen puhdistukseen. 
Hygieenistä ja turvallista puhdistusta ilman kemikaaleja. 
Verk.com/54737

Kärcher  WV 2 Premium  
-ikkunanpesuri

Kärcher  SC 2 Premium  
-höyrypuhdistin

Suihkuttaa paineella vesi-pesuaineliuoksen puhdistetta-
vaan kohteeseen ja imee veden ja lian heti takaisin - pinta 
on puhdas ja kuivuu nopeasti. Verk.com/5183

Kärcher Home Line SE 6.100  
-tekstiilipesuri

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

124,90
16,78 / kk (12 kk)

58,90

Akkukäyttöinen, imevä 
ikkunankuivain, joka kuivaa 
puhdistetun pinnan jälkiä 
jättämättä. Kompakti, kevyt 
ja helppokäyttöinen. Ei 
häiritsevää sähköjohtoa tai 
imuletkua. Verk.com/54750

Pesee, imuroi ja  
kuivaa samanaikaisesti”Todella kätevä esim. 

kaakeleiden puhdistukseen. 
Nyt ovat pesuhuone ja wc 
kiiltävät!” –takkuumies, 
Vantaa, 6.2.2015

Kärcher SC 1 -höyrypuhdistin on pieni ja kätevä kädessä 
pidettävä höyrypuhdistin. Tehokas lämmitin tuottaa kolmen 
barin paineen lämmitysajan ollessa vain kolme minuuttia. 
Kätevä jokapäiväiseen pikasiivoukseen. Verk.com/54730

59,90

Electrolux UltraFlex Origin

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

”Normaali johdollinen imuri jäi käyttä-
mättömäksi. Imuroinnin aloittamisen 
kynnys madaltui, hyvä ostos.”  
–sinuhe, 8.1.201589,90 379,90

38,03 / kk (12 kk)

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

Dyson DC62 Animal

Moottoroitu suulakkeen harja, kätevä 180 astetta 
kääntyvä suulake, kaksi tehotasoa sekä ladattava 12 
voltin NiMh-akku. Nauti joustavan ja käytännöllisen 
varsi-imurin vaivattomuudesta. Verk.com/34358

12 voltin NiMh-akku

Käyttöaika 21 minuuttia

Electrolux Ergorapido ZB3002 -rikkaimuri

Tehokas pölypussiton imuri, jonka suodatinjärjestelmä varmis-
taa, että 99 % pölystä jää imuriin eikä palaudu huoneilmaan. 
Portaaton tehonsäätö, 2,5 litran pölysäiliö HEPA-suodattimella, 
lukkiutuva teleskooppivarsi. Verk.com/9530

"Helppo puhdistaa ja pienen koonsa ansiosta 
helppo säilyttää. Parhain ominaisuus on kädensija 
mistä löytyy virtanappi ja tehonsäätö."  
–Vaat, Tampere, 2.3.2015

Norm. 99,90 €

49,90

Electrolux EAP150 -ilmanpuhdistin Electrolux EAP300 -ilmanpuhdistin

Kompakti ilmanpuhdistin esim. makuuhuoneeseen tai 
lastenhuoneeseen. Puhtaan ilman tuotto (CADR) max 
153 m3/h, vastaa 32 m2:n pinta-alaa. Verk.com/16448

Tilasuositus max. 32 m2 

Ilmanlaadun tunnistin

Tehokas ja tyylikäs ilmanpuhdistin esim. makuuhuonei-
siin ja olohuoneeseen. Puhtaan ilman tuotto (CADR) max 
335 m3/h, vastaa 70 m2:n pinta-alaa. Verk.com/15660

Tilasuositus max. 70 m2 

Ilmanlaadun tunnistin

UltraFlex liikkuu vakaasti ja pehmeästi kääntyen 
joustavasti. Kapea pölysäiliö osuu helposti 
roska-astiaan. Tehokas pölynpoisto Turbo 
Cyclonic -rakenteen ansiosta. Verk.com/54389

Norm 149,90 €

Kompakti höyrypuhdistin

Puhdistus ilman kemikaaleja

Poistaa 99,99 % bakteereista

Nopea ja helppo ottaa käyttöön 

Supertarjous!

Green Cyclone Professional

Norm. 79,90 €

         saat
   kaupan päälle
   €-hintaturva-
vakuutuksen    
     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja
vain €-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com

€

HEPA 13 -suodatin HEPA 13 -suodatin

Norm. 59,90 €

49,90

Hiilihapotuslaite näyttää kauniilta eikä 
vie paljon tilaa. Megapaketti sisältää 
kaiken mitä tarvitset: hiilihapotus-
laitteen, hiilidioksidikaasupullon, 
PET-juomapullon ja Cola SugarFree 
-tiivisteen (750 ml). Verk.com/51785 9,90

Laitteella on helppo valmistaa 
smoothiet ja proteiini juomat 
suoraan kannelliseen shakeriin. 
Sekoituskulho toimii juoma-
pullona. Verk.com/33920

19,90

Tehokas, tukeva, 1,3 litran lasi-
kannulla varustettu teho sekoitin.  
400 W:n moottori, kaksi teho-
nopeutta sekä pulse- toiminto. 

Ruostumattomasta teräksestä 
valmistettu tehosekoitin, 
jossa on mukana ohjelmoidut 
jäänmurskaus-, smoothie-  
ja sykäystoiminnot.  
Verk.com/19592

59,90

Ströme-tehosekoittimet OBH Nordica 6638 Pro Crush 

89,90

Jäänmurskaus- ja smoothie- 
ohjelma ja puhdistamistoiminto. 
Helppo käyttää, purkaa ja 
puhdistaa. Teho 1200 W.  
Verk.com/34883

Wilfa BL-1200 -tehosekoittimet

Hopea Verk.com/21136
Punainen Verk.com/21071
Musta Verk.com/ 21109

Sisältää kahvinkeittimen, vedenkeittimen 
ja leivänpaahtimen. Kahvinkeittimessä on 
tippalukko, ajastin ja automaattinen virran-
katkaisu ja se keittää kerralla 1,2 litraa kahvia. 
Johdoton vedenkeitin keittää 1,7 litraa ja siinä 
on LED-valo. Leivänpaahtimessa on tilaa isoillekin 
viipaleille, uudelleenlämmitys ja sulatus.  
Verk.com/33609 (musta) ja 
Verk.com/33610 (valkoinen) 

Ströme-aamupalasarja, musta tai valkoinen

29,90

”Vedenkeitin toimii nopeasti. Leivänpaahdin 
toimii eri lämpötiloilla, jokainen saa sellaisen 
leivän kuin haluaa, siis sopivan paahdon.
kahvinkeitin hyvä siitä, että siinä on pestävä 
suodatin.” –Auku53, Keminmaa, 2.2.2014

Loppuerä!

69,9039,90 99,90

Luo ilmavat ja kestävät 
kiharat hetkessä. 
LCD-näyttö näyttää 
lämpöasteet, ajan, 
lämpenemisen sekä 
pyörityssuunnan. 
Verk.com/46684

Ströme Satin Curl -hiustenkiharrin

”Hyvä tuote, edullisempi kuin muut 
vastaavat. Tykkään!” –Jaanuli, 16.10.2014

Norm 69,90 € Norm 129,90 €

       Braun Oral-B PRO5000 

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

18,90 39,90

Oral-B 3D -puhdistusjärjestelmä värähtelee, 
pyörii ja sykkii poistaen jopa 100 % enem-
män plakkia kuin tavallinen hammasharja. 
Päivittäinen puhdistus -asetus sekä mekaa-
ninen paineentunnistin.  Verk.com/8683

Oral-B 3D -puhdistusjärjestelmä värähtelee, 
pyörii ja sykkii poistaen jopa 100 % enem-
män plakkia kuin tavallinen käsikäyttöinen 
hammasharja. Harjan mukana toimitetaan 
SmartGuide- näyttö, joka ohjaa hampaiden 
harjaamista. Verk.com/10155

Braun Vitality ProWhite Braun Oral-B PRO600

109,90

Sestra SM70 -ompelukone Sestra OL80 -saumuri

Tämä on erinomainen valinta ensimmäiseksi ompeluko-
neeksi tai satunnaisompelijan ompelutarpeisiin! Kym-
menen eri ommelkuviota ja nelivaiheinen nappiommel. 
Verk.com/10556

Rajoitettu erä 400 kpl!

Rajoitettu erä 1000 kpl!

Rajoitettu erä 200 kpl!

Neljän langan saumuri aivan uskomattomaan hintaan! 
Laadusta ei ole tingitty.  
Tällä saumurilla teet  
kädenkäänteessä saumat  
ja viimeistelet kankaat.  
Verk.com/21199

SodaStream Genesis Megapack          Ströme Sport Blender

"Laite toimii moitteetomasti ja on hyvän 
kokoinen. Uusien makujen nauttiminen on 
mahdollista mahtavan valikoiman tarjonnan 
vuoksi. Kolmen nuore perheen arki ja juhla 
pelastettu, kun saivat laitteen lahjaksi." 
–METU65, 22.1.2015

Huh huh, 

kun on 

halpa!

"Helppo- ja nopeakäyttöinen. 
Laitteen puhdistus onnistuu helposti 
terän irrotettavuuden ansiosta." 
–Bananaa, Helsinki, 18.2.2015
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49,90
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”Hyvä tuote, edullisempi kuin muut 
vastaavat. Tykkään!” –Jaanuli, 16.10.2014
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       Braun Oral-B PRO5000 

ProWhite – terve suu, joka näkyy hymyssäsi. 
7 600 hellävaraista edestakaista liikettä 
minuutissa poistavat tehokkaasti plakkia.  
Verk.com/20171
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Oral-B 3D -puhdistusjärjestelmä värähtelee, 
pyörii ja sykkii poistaen jopa 100 % enem-
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SmartGuide- näyttö, joka ohjaa hampaiden 
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neeksi tai satunnaisompelijan ompelutarpeisiin! Kym-
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SodaStream Genesis Megapack          Ströme Sport Blender
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kokoinen. Uusien makujen nauttiminen on 
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vuoksi. Kolmen nuore perheen arki ja juhla 
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BabyBjörn Balance Soft -sitteri

878,90
146,49 / kk (6 kk)
Aidosti koroton osamaksu

BRIO Smile -rattaat

Britax Affinity -vaunupaketti

8 värivaihtoehtoa

268,90
28,78 / kk (12 kk)

268,90
28,78 / kk (12 kk)

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

549,90
52,19 / kk (12 kk)

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

RECARO Young Sport Hero 
-turvaistuin, 9 – 36 kg

Concord Reverso -turvaistuin, 0 – 25 kg

BRIO Happy -vaunupaketti

Vuoden 2015 odotettu turvaistuinuutuus! 
Istuimeen on lisätty hartiaosan ulkopin-
toihin törmäysenergiaa absorboivaa 
materiaalia, jonka ansiosta istuin 
antaa entistä paremman suojan 
sivuttaiskolareissa. Hae kaikki mallit 
haulla recaro young sport hero

Odotettu uutuusmalli

Helppo asentaa ja käyttää

Todella turvallinen turva - 
istuin täyttää uuden 
i-Size-turva standardin 
vaatimukset. Istuin 
kiinnitetään aina 
tukevasti 
auton 
ISOFIX-kiin-
nikkeisiin selkä 
menosuuntaan. 
Hae kaikki haulla 
concord reverso

Kun turvallisuus ja tyylikkyys koh-
taavat: näyttävät upeilta kaupun-
gilla ja ovat maaseudullakin 
aivan omaa luokkaansa! 
Kokonaisuus sisältää 
rungon, vaunukopan 
sekä istuimen 
väripaketin. Hae kaikki 
paketin osat haulla 
britax affinity

Yhdistelmävaunuissa saat tilavat vaunut 
ja näppärät rattaat samassa paketissa. 
BRIO Happy -runko on rakennettu 
käyttäjien kaikki tarpeet huomioon 
ottaen. Vaunut ovat vakaat ja ergono-
miset työntää. Valittavana kantokassi tai 
vaunukoppa. Hae kaikki paketin osat 
haulla brio happy yhdistelmävaunu

Skandinaavisen suunnittelun 
huipentuma 0–17-kiloisille 
lapsille! Innovatiiviset 
lisäominaisuudet 
tekevät mallista huippu-
yksilön. Tilattavissa vain 
myymälästä noudettavaksi.  
Hae kaikki värivaihtoehdot 
haulla britax go next ratas

Vastasyntyneelle makuuasento

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

Pidetty klassikko! Ergonomisesti 
muotoiltua, pehmeää ja luonnollisella 
tavalla keinuvaa sitteriä voi 
käyttää heti syntymästä 
lähtien aina kahteen 
ikävuoteen asti.

Khaki
Verk.com/41171

Ruskea
Verk.com/40844

Tummanharmaa
Verk.com/40952

6 värivaihtoehtoa 3 värivaihtoehtoa

2 runkoväriä Huippulaadukas

Kompakti ratkaisu liikkuvalle perheelle! 
Ratasosan tilalle voidaan vaihtaa 
lisävarusteena myytävä BRIO Smile -vau-
nukoppa, jolloin ratas muuttuu helposti 
käytännöllisiksi yhdistelmävaunuiksi. 
Nivelaisarunko ja kapea rakenne tekevät 
työntämisestä helppoa. Hae kaikki värit 
haulla brio smile ratas

Kompakti ja näppäräUseita värivaihtoehtoja

Travel System -tukiTukeva työnnettävä

Tilava tavarakoriKantokassi tai vaunukoppa

Britax Go Next -rattaat ja vaunukoppa

19,90

OK Baby 10+ -lisäkiinnikesarja 
pyöränistuimelle

49,90

OK Baby Eggy -pyöränistuin

Rajoitetut erät – myynnissä vain webissä. 
Musta 50 kpl, keltainen 30 kpl ja 
sininen 30 kpl. Väriä ja fiilistä! OK Baby 
Eggy -istuimessa yhdistyvät muotoilu, 
käytettävyys ja turvallisuus. Lapsen 
enimmäispaino 22 kg. Pikakiinnitysmeka-
nismi. Hae mallit haulla ok baby eggy

Pestävät pehmusteet

Iskunvaimennus

Pikakiinnitys

Tyylikäs ja turvallinen

Lisäkiinnityssarja on aina ruuvattuna pyörän 
runkoon kiinni, jolloin OK Baby Eggy -pyörän-
istuimen siirtäminen kahden pyörän välillä käy 
helposti. Sopii runkoputkiin, joiden halkaisija on 
28–40 millimetriä. Verk.com/20265
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49,90
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Musta 50 kpl, keltainen 30 kpl ja 
sininen 30 kpl. Väriä ja fiilistä! OK Baby 
Eggy -istuimessa yhdistyvät muotoilu, 
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Lisäkiinnityssarja on aina ruuvattuna pyörän 
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Tyynenmerenkatu 11, Jätkäsaari – myös 24 h kioski! Saapastie 2, Pirkkala Kaakkurinkulma 4, Oulu

Pirkkala Oulu

YDIN-
KESKUSTA

RATIKKA 6

RATIKKA 6 JA 9

RATIKKA 9

RATIKKA 9

Kätevää – tilaa netistä, nouda myymälästä!

Helsinki

      Lainaa
    peräkärry
        ilmaiseksi

Ostosten yhteydessä

LEGO Minecraft -rakennussarjat

LEGO Minecraft 21118 - Kaivos
Astu Kaivokseen omalla vastuullasi! Sinun täytyy pukeutua 
rautahaarniskaasi tälle vaaralliselle tutkimusretkelle. Ota 
rautahakkusi ja uskaltaudu pimeyteen. Pidä silmällä vihamielisiä 
kaivoksen uumenissa vaanivia mobeja. Ikäsuositus 8+.  
Verk.com/57546

Uutuus! LEGO Minecraft 21116 - Crafting Box 
Vapauta mielikuvituksesi! Luo omia Minecraft-malleja, 
rakenna 8 in 1-ohjeista tai rakenna muita upeita 
Minecraft- biomeja seuraamalla ideakuvia ja -skenaa-
rioita. Ikäsuositus 8+. Verk.com/57544

LEGO Minecraft 21114 - Farmi 
Tuota uusiutuvia resursseja! Tarvitset ruokaa, 
joten pystytä karjalle aitaus ja kanavoi virtaava 
vesi kastelemaan satoa. Korjaa kurpitsoja, vehnää, 
sokeriruokoa ja porkkanoita. Ikäsuositus 8+. 
Verk.com/57540

118,90

68,90

33,90

Yli 8-vuotiaille



iPhone 6
Alkaen 698,90 €

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 776,90 €.

Kaikkien aikojen ohuin iPad on myös kaikkein 
kyvykkäin. Se on täynnä edistyksellistä teknolo-

giaa, kuten Touch ID -sormenjälkitunnistin. 
iPad Air 2 Wi-Fi alkaen 499,90 €. 

iPad Wi-Fi + Cellular alkaen 619,90 €.

iPad Air 2
Alkaen 499,90 €

MacBook Pro Retina-näytöllä
Alkaen 1498,90 €

Uraauurtava Retina-näyttö. Tehokkaat kaksi- ja neliytimiset Intel-prosessorit. Nopea flash-muisti. 
Huipputason grafiikkaominaisuudet. Loistavat vakio-ohjelmat. 13 tuuman mallissa on nyt uusi, 

mullistava Force Touch -ohjauslevy ja entistä pidempi akunkesto. Retina-näytöllinen MacBook Pro 
antaa keinot toteuttaa sen minkä osaat kuvitella. 

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
78,90 €


