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

Nyt huippuluokan pesukone oho-hintaan!

• A+++-10% energiatehokkuus
• Linko 1400
• Höyrypesu
• Inverter-moottori

120 kpl rajoitettu kokonaiserä perjantaina 
25.4. klo 9.00 alkaen. 1 kpl per asiakas.
20 kpl per myymälä ja 60 kpl webissä. 
30870.

Oho! AEG L76485FL 8 kg
pyykinpesukone höyrypesulla 

 Oho - mikä hinta! 

Kärcher Home Line - WV 75 plus, ladattava ikkunanpesuri

Ikkunanpesun ei tarvitse olla ikävää! WV 75 plus on akkukäyttöinen 
ikkunanpesusetti joka tekee ikkunanpesusta helppoa ja vaivatonta. Se 
kuivaa ikkunat ilman raitoja tai veden valumista. Vesi imuroidaan ikku-
nasta kätevästi johdottomalla imeväliä ikkunakuivaimella, eikä vesi valu 
ikkunanpuitteille tai lattialle. Ikkunanpesussa ei myöskään enää tarvita 
sankoa, rättiä ja lastaa.  33611

69,90



Weber Gourmet BBQ System valurautainen wokkipannu

Weber Gourmet BBQ System valurautainen paahtoritilä

MyGrill Ivory I-200
kaasugrilli,
kaksi poltinta

Todella tyylikäs 
kahden polttimon grilli 
valkoiseksi pinnoitetulla 
kannella. Kaksi 
emaloitua valurautari-
tilää ja rosteripolttimet 
takaavat loistavan 
kestävyyden ja erinomai-
sen grillaustuloksen.  
40641

Weber Master-Touch 57 cm brikettigrilli 
Gourmet BBQ-grillirililällä

Miksi valita kopio, kun voi saada 
alkuperäisen? Aidon Weberin erikois-
vahva rakenne pitää muotonsa myös 
äärimmäisen korkeissa lämpötiloissa, 
sillä kannet ja pohjat on valmistettu 
ensiluokkaisesta posliiniemaloidusta 
amerikkalaisesta teräksestä. Kansi 
sulkeutuu tiiviisti vielä 10 vuodenkin 
käytön jälkeen ja estää kuumuutta 
karkaamasta grillin sisältä. Se erottaa 
Weber-grillit muista grilleistä, ja 
mahdollistaa lämmön tarkan säädet-
tävyyden grillin ilmanottoaukkoja 
säätämällä! 3495

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

Weber Genesis S-330 - GBS 

Genesis-sarjan suosittu suurin malli on varustettu Gourmet BBQ System -grilliritilällä. 
Kätevien ominaisuuksiensa ansiosta – mm. Sear Station -ruskistusyksikkö – grilli sopii 
erinomaisesti pihvien ja paistien kypsentämiseen ja sen avulla voit luottaa tarjoilevasi aina 
ensiluokkaisia aterioita. 38845

1399,90
240,30 / kk (6 kk)

Ihanteellinen työkalu kun haluat 
valmistaa näyttävän ja oikeaoppi-
sesti ruskistetun (seared) pihvin. 
Käyttöä varten tarvitaan lisäksi 
Weber Gourmet BBQ System 
-ritilä. Valmistettu posliiniemaloi-
dusta valuraudasta - voidaan pestä 
astianpesuaineella (ei konepesua). 
32347

Nerokas wokkipannu grilliin. Voit 
valmistaa pannussa itämaisia ruokia,, 
klenettejä tai vaikkapa munkkeja. 
Käyttöä varten tarvitaan lisäksi 
Weber Gourmet BBQ System -ritilä. 
Valmistettu posliiniemaloidusta 
valuraudasta - voidaan pestä 
astianpesuaineella (ei konepesua).
 32371

89,90
Weber Grill Briquettes Premium  grillibriketit,
3 x 10 kg pakkaus

Erittäin pitkä, jopa neljän 
tunnin paloaika sekä tasai-
nen ja helposti säädettävä 
lämpötila. Tämä uusi 
kookospähkinöiden kuori-
materiaalista valmistettu 
ekobriketti tarjoaa nämä 
ominaisuudet ja lisäksi uusia 
etuja. Sen syttymisaika on 
vain puolet aikaisemmista 
(piippusytyttimellä n. 20 
min), se tuottaa huomatta-
vasti vähemmän pölyävää 
tuhkaa, ja lisäksi siinä on 
korkeampi lämpöarvo, 
31000 kj/h. 4337

Ströme Kitchen & BBQ paistomittari

Erittäin tarkka ja laadukas paistimittari ajastimella ja 
lämpötilahälytyksellä! Lihalämpömittarilla seuraat 
tarkasti ruoan kypsymistä ja valmistat joulukinkun, 
paistin, lampaanviulun, linnut tai muut
pitkään kypsyvät ruoat mehevään ja juuri
oikeaan kypsyysasteeseen. Sopii erityisen
hyvin myös grillauskäyttöön esim. broilereille, 
paisteille tai kokonaisille fileille. 15105

YAXELL MON veitset
Japanissa valmistettu ammattikokin veitsi, joka on taottu 
kolmeen kerrokseen kahdesta erilaisesta teräksestä. Tämä 
paitsi mahdollistaa veitsen pysymisen terävänä pidempään 
kovassakin käytössä, mutta tekee myös veitsen teroittami-
sesta helpompaa. Japanilaiseen tapaan MON-veitsissä on 
äärimmäisen terävä leikkuukulma eurooppalaisiin veitsiin 
verrattuna. Hae hakusanalla YAXELL.alk. 58,90

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

39,90

49,90

Tekniikan Maailma 23/2013: Neljä tähteä, 
yleisarvosana 8,4 - vertailun voittaja!

14,90



Terrapro UltraShield QuickDeck - 30x30 cm
piha-/parvekelaatta komposiittimateriaalista, 10 kpl

Erittäin laadukas ja tyylikäs komposiittilaatta jolla päällystät pihan tai parvekkeen 
helposti ja nopeasti. Laatan materiaalina käytetään erikoislujaa, UV-suojattua ja 
säänkestävä puu-muovikuitu-komposiittia, joka tehdään kierrätysmuovista ja puumas-
sasta. Ekologinen ja kemikaaliton puukomposiitti on turvallinen ja kestävän kehityksen 
mukainen ratkaisu myrkyillä painekyllästetyn ongelmajätepuun tai homeenestokemi-
kaaleilla käsitellyn metritavara-terassimaton tilalle. 

Harmaa / 10 kpl / 27927
Vaaleanruskea / 10 kpl / 28037
Tummanruskea / 10 kpl / 28139

Hinnat ja tarjoukset voimassa 21.4.14-28.4.14 jollei toisin mainita. Tarkista tuotteiden saatavuus, hinta ja 
tuotetiedot sivuiltamme. Kuvastovirheet korjataan suoraan tuotetietoihin. Emme vastaa mahdollisista 
kuvastovirheistä.  Lue kuvasto - www.verkkokauppa.com/katalogi

Motorola Moto G Android

Motorola Moto G on yksi edullisimmista Android-älypuhelimista mutta samalla 
teknisesti erittäin edistyksellinen. 4,5” 720p-näyttö, neliydinprosessori, roisketiivis 
rakenne ja nopea viiden megapikselin kamera - Moto G on upea paketti niin 
ulkoisesti kuin sisäisestikin. Motorola Moto G:n käyttöjärjestelmä on puhdas Android, 
ilman mitään kolmannen osapuolen sovelluksia tai käyttöliittymän muokkauksia. 
Tämä varmistaa puhelimen äärimmäisen nopean ja sulavan käytön - puhelin toimii 
kuten Androidin on suunniteltu toimivan. 21542

Panasonic SZ9 digikamera

Hämmästyttävän pienikokoinen taskukamera laajakulmaisella 10x optisella zoomilla. 
Kuvien jakamista helpottaa sisäänrakennettu WiFi. 42668 (musta) tai 42712 (hopea)

Samsung UE32EH4003 32” LED-TV, 2 x HDMI

Samsung 32EH4003 on edullinen HD Ready -resoluutioinen LED-televisio, joka 
soveltuu hyvin kodin kakkos- tai kolmostelkkariksi. Wide Color Enhancer Plus -tekniikka 
tarjoaa täyteläiset, ja eläväiset värit. 32-tuumaisessa televisiossa on tavallinen 
DVB-T-digiviritin antennitalouksiin, ja maksukanavia tukeva DVB-C HD -viritin kaapelita-
louksiin. Sen voi myös kiinnittää seinälle VESA-yhteensopivalla kiinnikkeellä. 44562

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

 Alle 35 kg tilausten 
 toimitus alk. 2,90! 

Model One BT -radiossa on äärimmäisen tehokas viritin, joka takaa yhdessä radion 
kiiltopintaisen, käsinvalmistetun, kauniin ja akustisesti vakaan puukotelon kanssa 
erinomaisen kuuluvuuden. Raskasmagneettinen pitkäliikeratainen kaiutin on 
yhdistetty taajuudensäätöpiiriin, joka säätää tehon automaattisesti puolen oktaavin 
portain, minkä ansiosta radio toistaa äänet musikaalisen tarkalla äänitasapainolla ja 
bassovasteella.

Kääntämällä Tivoli Audio Model One BT - AUX - asentoon voit tietokoneen tai mobiili-
laitteen paritettuasi kuunnella lempimusiikkiasi langattomasti Bluetoothin välityksellä. 
Se käy niin helposti. 26712

Tivoli Audio Model One Bluetooth

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

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

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

39,90



Samsung UE55F6505 55” 400 Hz 
3D Full HD LED Smart TV

LG 50LN577S 50” 100 Hz Full HD LED Smart TV

LG BH7530TWB 
3D Ultra HD (4K)
kotiteatterijärjestelmä

Samsung C300EW HD Ready LED-TV
Samsung T22C300 on 22-tuumainen HDTV TN LED-paneelilla, jota 
voit käyttää sekä tietokoneen monitorina, että pikkutelevisiona. TV-
monitorissa on tavallinen DVB-T-digiviritin antennitalouksiin, ja teräväpiir-
tolähetyksiä tukeva DVB-C HD -digiviritin kaapelitalouksiin. Energialuokka 
B. 22”,16868. 24”, 43461.

179,00
24”

149,90
22”

599,90
56,36 / 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 € 
ostoksella 12 kk maksuajalla on 14,72 %.

Full HD -kuvalla varustettu valkoinen televisio, jossa on sisäänrakennettu WiFi-
yhteys helppoon internet-sisällön selaamiseen

• Sisäänrakennetun WiFi-yhteyden ansiosta on paljon huikeita ominaisuuksia 
mediantoistoon perinteisen USB:n lisäksi. 

• Miracastin ansiosta siirrät multimediaa langattomasti esimerkiksi älypuhelimesta 
tai taulutietokoneesta televisioon. 

• 2nd Display -toiminnon ansiosta TV lähettää televisiokuvan langattomasti iOS- tai 
Android -laitteeseen, jolloin voit katsoa televisiota kotona missä tahansa. 

• LG:n Smart TV -sovelluksista löydät mmm. Netflix, SF Anytime, Headweb ja 
Viaplay. Erikseen ostettavan Magic Remote -kaukosäätimen avulla voit antaa 
televisiolle äänikomentoja tai navigoida helposti television valikoissa ja sovelluk-
sissa. Voit myös tallentaa suosikkiohjelmasi USB-levylle.

• DVB-T/C/S2 -digivirittimet. Energialuokka A+
• 44921
• Myös 32” ja 42” kokoisina hintaan 399,90 € ja 499,90 €.  

Lisäksi 32” kokoisena, DVB-T2 HD -virittimellä hintaan 419,90 €.

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

LG BP135 
Blu-ray-soitin

Helppokäyttöinen ja edullinen Blu-ray-soitin joka toistaa DVD- ja Blu-ray-levyt. 41833

59,90

LG BH7530TWB-kotiteatterisarja on 
varustettu tehokkaalla 1200 W ääniteholla, 
ja aramidkuituisilla kaiuttimilla. Mukana 
tulevan takakaiuttimien langattoman 
lähettimen ansiosta johtosotku olohuo-
neessa helpottuu. Järjestelmä toistaa 2D- ja 
3D Blu-ray -levyt, sekä osaa myös skaalata 
ne upeaan Ultra HD -resoluutioon, joka on 
neljä kertaa Full HD:tä tarkempi. 

Sisäänrakennetut WiFi-, Miracast- ja 
Bluetooth-yhteydet mahdollistavat helpon 
mediantoiston langattomasti. Voit myös 
toistaa mediatiedostot näppärästi USB-
liitännän kautta. 30318

Muista kotiinkuljetus!
Matkahuollon jakopaketilla 35-55 kg
kotiinkuljetukset alk. 14,90 €

Hillityn mustalla muotoilulla ja ohuella, vain 6 mm 
paksulla kehyksellä varustettu Smart TV.

• Sisäänrakennettu WiFi-lähetin ja Samsung Smart Hub 
tarjoavat sinulle helpon väylän Samsungin tarjoamien 
eri sisältöjen ja palveluiden selailuun, löydät sieltä 
esimerkiksi verkkoselaimen ja suosikkisovellukset 
kuten HBO Nordic, Netflix ja SF Anytime. 

• Tuplaydinprosessori varmistaa että valikoiden ja 
sovellusten käyttäminen on sujuvaa. 

• Kuvanlaadusta vastaavien 400 Hz CRM ja Wide 
Color Enhancer Plus -teknologioiden ansiosta saat 
nykimättömän ja sulavan liikkuvan kuvan rikkaalla 
värintoistolla. 3D Hyper Real Engine mahdollistaa 
puolestaan huikean realistisen 3D-kuvan toiston.

• ConnectShare USB ja AllShare -toiminnot mahdollista-
vat median katsomisen ulkoisilta laitteilta esim. tieto-
koneelta, matkapuhelimelta tai ulkoiselta kovalevyltä. 
Liittämällä television USB-porttiin ulkoisen kovalevyn 
voit myös nauhoittaa suosikkiohjelmasi.

• Mukana tulee kaukosäädin kosketuspinnalla, jonka 
avulla televisiota on mukava käyttää ja navigointi 
on helppoa. Television mukana saat lisäksi kahdet 
aktiiviset 3D-lasit.

• DVB-T2/S2/C HD -virittimet. Energialuokka A+
• 27182

999,90



Seuraavan sukupolven superkonsoli! Xbox One tarjoaa uuden sukupolven hittipelejä, 
televisio-ohjelmia ja viihdettä yhdessä tehokkaassa laitteessa. 13754 

Microsoft Xbox One - peli- ja viihdejärjestelmä

ASUS Cerberus -headset on suunniteltu 
tarjoamaan käyttäjille parhaan äänentois-
ton lisäksi paras mahdollinen mukavuus 
niin pelitilanteissa, elokuvia katsellessa 
kuin musiikkia kuunnellessakin. Headset 
on varustettu erityisen mukavilla 100 
mm nahkapehmusteilla, jotka tarjoavat 
erinomaisen tuntuman lisäksi myös 
loistavan äänieristyksen. Headset on 
yhteensopiva sekä tietokoneiden, 
PlayStation 4:n, mobiililaitteiden että 
älypuhelimien kanssa. 30867

SteelSeries Sensei [RAW] on turnaustason laserhiiri, 
joka on tehty erityisesti vakavaa peliharrastusta 
silmällä pitäen.

Hiiren käyttämän SteelSeries Engine -ohjelmiston 
ansiosta hiirtä voidaan ohjelmoida ja määrittää 
tarpeiden mukaisesti niin CPI-tarkkuuden, nostoetäi-
syyden kuin myös näppäimistöasetteluiden puolesta. 

Hiiren ohjelmisto on helppokäyttöinen drag & drop 
-käyttöliittymää hyödyntävä ratkaisu. 17162

Logitech G700s Rechargeable Gaming Mouse tarjoaa tasaisen laadukasta suoritusky-
kyä niin langallisena kuin langattomana. Pelitason lasertunnistimen tarkkuutta voidaan 
säätää lennossa 200 ja 8200 dpi:n välillä. Valinnaisen Logitech Gaming Software 
-ohjelmiston avulla voit ohjelmoida kaikkiin 13 ohjaimeen komennon tai komento-
makron, jolloin toiminnot ovat heti
sormiesi ulottuvilla. 2791

Asus Cerberus Gaming Headset

SteelSeries Sensei [RAW] Frost Blue

Logitech G700s Wireless Rechargeable Gaming Mouse

49,90

49,90

99,90

99,90

Razer Kraken 7.1 on usean ammat-
tipelaajan ja ammattiurheilijan 
testaama jotta käyttömukavuuden 
kannalta optimaalinen headsetin 
paino on saatu määritettyä. Kraken 
on riittävän kevyt pitkäkestoisiin 
pelisessioihin ja tarjoaa lyömättömän 
istuvuuden aktiiviseen liikuntaan. 
Kraken 7.1:n tehokkaat neodyy-
mimagneeteilla varustetut 40 mm 
elementit ovat viritetty kirkkaan 
ylä- ja keskiäänen sekä matalalle 
ulottuvan bassotoiston aikaansaami-
seksi. 26638

Razer Kraken 7.1 Surround
Sound USB Gaming Headset

Tutustu pelaamisen tulevaisuuteen. Monipuolinen ja tehokas PlayStation 4 -järjestelmä 
tarjoaa dynaamista ja yhteisöllistä pelaamista, vaikuttavaa grafiikkaa ja nopeutta, 
yksilöityä sisältöä, integroituja yhteisöllisiä toimintoja sekä innovatiivisia kahden 
näytön ominaisuuksia.

PS4-järjestelmä keskittyy pelaajiin ja yhdistää ennennäkemättömän sisällön, 
mukaansatempaavan pelikokemuksen, parhaat digitaaliset viihdesovellukset ja vain 
PlayStationille saatavana olevan sisällön. 24461

Pystytuki myydään erikseen, katso tuote 2242 (19,90 €).

Sony PlayStation 4 500 GB -pelikonsoli

alk. 44,90

Watch Dogs

Watch_Dogs sijoittuu täysin simu-
loituun, elävään kaupunkiin, jossa 
älypuhelintasi käyttämällä voit 
hallita kaupungin infrastruktuuria 
reaaliaikaisesti. Mistä tahansa 
kaupungin ctOS-järjestelmään 
yhteydessä olevasta tulee sinulle 
ase. 

Löydät kaikki versiot hakusanalla 
Watch Dogs

Julkaisu 27.5.

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

PC

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



A-Link ATU DVB-T digiviritin USB-väylään

Sony KDL-42W805 42” 400 Hz 
3D Full HD LED Smart TV

Sony KDL-50W828 50” 800 Hz 
3D Full HD LED Smart TV

Sonyn parhaalla XR800 Motionflow -liiketoistolla ja X-Reality Pro 
-kuvanparannuksella varustettu, upea älytelevisio. 

• WiFi Miracastin ansiosta voit peilata yhteensopivan puhelimen 
tai tabletin videot, valokuvat ja muun sisällön helposti television 
suurelle ruudulle. Voit myös liittää MHL-yhteensopivan puhelimen 
televisioon MHL-kaapelilla, ja peilata kaiken puhelimen sisällön 
televisioon, samalla kun puhelimesi latautuu!

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

• Bassorefleksikaiuttimet tarjoavat selkeän äänen, joka ei vääristy 
tai värise kovaäänisissäkään kohtauksissa. ClearAudio+ -tekniikka 
varmistaa, että kuulet myös kuiskaukset terävinä ja selkeinä.

• DVB-T2/C/S2 HD -digivirittimet. Energialuokka A++
• 26075
• Myös 42” kokoisena hintaan 849,90 €, tuote 26357.

1049,90

Sony BDP-S4200 
3D Smart Blu-ray soitin

Sony BDP-S4200 Blu-ray -soittimella toistat Full HD 3D 
-sisällön upean tarkasti, ja halutessasi viet myös 2D-kuvat 
kolmanteen ulottuvuudeen simuloidun 3D:n avulla. Voit 
toistaa mediatiedostot helposti soittimen edessä olevan 
USB-portin kautta.

Liittämällä soittimen lähiverkkoon, pääset myös nautti-
maan Sony Entertainment Networkin sisällön runsaasta 
valikoimasta. Sieltä löydät uusimmat elokuvat, laajan 
musiikkivalikoiman ja internet-lähetykset. Voit myös 
surffata verkossa nettiselaimella. Nopeasti käynnistyvä 
Blu-ray-soitin myös skaalaa vanhat DVD-levysi upeasti lähes 
Full HD -tarkkuuteen. 24922

Sony BDV-N9100W 4K ja 3D Blu-ray kotiteatterijärjestelmä
Sony BDV-N9100W -järjestelmän neljä Magnetic Fluid -lattiakaiutinta ovat uskomattoman ohuet ja tuottavat 
silti selkeän, häiriöttömän äänen. Langattomien takakaiuttimien ansiosta olohuoneen johtosotku vähenee. 
Järjestelmässä on 4K-skaalaus ja yhteensä 1000 W lähtöteho. Sisäänrakennetulla WiFi-yhteydellä voit nauttia 
Sony Entertainment Networkin sisällöstä. NFC- ja Bluetooth-yhteydet mahdollistavat helpon tavan yhdistää 
älypuhelimen järjestelmään. 34542

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

Moderni televisio joka yhdistää upean kuvanlaadun monipuoliseen 
yhteystekniikkaan ja verkkoviihteeseen. 

• 400 Hz Motionflow XR varmistaa että nopeat toimintakohtaukset 
näyttävät sulavilta ja X-Reality PRO -kuvasuoritin takaa huippusel-
keän kuvan myös internet-videoille.

• Peilaa NFC-yhteensopivalla näytönsiirrolla varustetun älypuhe-
limen kuvan televisioon One-touch-kaukosäätimen avulla. Voit 
myös käyttää puhelimen eri sovelluksia suoraan TV:n ruudulla 
jolloin sinun ei tarvitse huolehtia onko TV yhteensopiva uusimpien 
sovelluksien kanssa.

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

• Lataamalla Android- tai iOs-laitteeseesi TV SideView -sovelluksen 
voit hankkia lisätietoja TV:ssa pyörivistä ohjelmista tai käyttää 
laitettasi kaukosäätimenä.

• DVB-T2/C/S2 HD -digivirittimet. Energialuokka A
• 27094

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

109,90
15,52 / kk (12 kk)

USB-porttiin liitettävä helppokäyttöinen digiviritin, joka tukee DVB-tekstitystä (mm. YLE). Voit ajastaa 
ohjelmien nauhoituksia tietokoneelle, tai käyttää ajansiirto-toimintoa. Viritin tukee HDTV-laatua. 26093

18,90



Canon EOS M mikrojärjestelmäkamera + EF-M 
18-55 IS STM objektiivi

EOS-järjestelmäkameroiden 
kuvanlaatu ja helppokäyttöi-
syys on nyt saatavilla myös 
kompaktissa rungossa. EOS M 
-mikrojärjestelmäkamerassa ei 
ole peilietsintä, joten objektiivi 
on voitu tuoda lähemmäs kennoa 
ja näin kamera sopii vaikkapa 
takintaskuun. Uusi Hybrid CMOS -automaattitarkennus toimii myös videokuvauksen 
aikana ja tarkennuspisteen voit valita suoraan kosketusnäytöltä. EF- ja EF-S-objektiivien 
käyttö onnistuu tarvittaessa erillisen adapterin avulla. 4243 (musta) tai 4445 (valkoinen)

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

Canon EOS 6D runko 

Canonin pienin täyden 
kennon järjestelmäkamera, 
jossa on markkinoiden 
herkin vaihetarkennuspiste 
hämäräkuvauksessa, 
sisäänrakennettu WiFi ja 
GPS sekä tarkka ja suuri-
kokoinen näyttö. Kameran 
käyttöliittymässä on useita 
pieniä parannuksia ja uusia 
ominaisuuksia, joiden 
ansiosta voit keskittyä 
entistä enemmän kuvaami-
seen kameran sulautuessa 
huomaamattomaksi 
työvälineeksi kuvaajan ja 
valmiin teoksen välille. 
0761.

Kaupan päälle iPad mini 
Wi-Fi 16 GB 7.3. - 31.5.14 
- lisätietoa www.canon.fi/
kampanjat 

Tuotearvostelijoille kaupan 
päälle veloituksetta kolmen 
vuoden takuu! Aktivoi takuu 
lisäämällä tilaukselle tuote 
15413. verkkokauppa.com/
kolmevuotta

Mukana Adobe Photoshop 
Lightroom 5 sekä Premiere 
Elements 11 -ohjelmistot.

1599,90
273,65 / kk (6 kk)

Nikon D3200 KIT musta järjestelmäkamera + 
AF-S DX 18-55 mm VR objektiivi

Kamera, joka helppokäyttöisyytensä ansiosta sopii mitä parhaiten ensimmäiseksi 
kameraksi. Vertaansa vailla olevan kuvanlaadun puolesta D3200 sopisi vaikka vaativalle 
ammattilaiselle: suorituskykyinen 24 megapikselin CMOS-kenno tallentaa yksityiskoh-
dat tarkasti ja mahdollistaa kuvien monipuolisen rajaamisen jälkikäteen. Jos et tarvitse 
suuria suurennoksia, voit toki ottaa kuvat suoraan pienemmällä pikselimäärällä tai 
pienentää kuvat jälkikäteen, jolloin lopputuloksena on äärimmäisen terävät, kohi-
nattomat kuvat. Lisävarusteena saatavalla WU-1a-sovittimella voit yhdistää kameran 
Android-älypuhelimeen tai -tablettiin ja lähettää kuvat suoraan kamerasta sähköpostilla 
tai jakaa ne vaikkapa Facebookiin. 19380

393,90
39,19 / kk (12 kk)

Edullinen ja helppokäyttöinen järjestelmäkamera, jonka kuvanlaatu on huomattavasti 
parempi verrattuna aiempien sukupolvien PEN-kameroihin ja jopa parempi kuin 
monessa APS-C-kennoisessa kamerassa. Automaattitarkennusta on nopeutettu 
entisestään ja uuden tuplaydinprosessorin ansiosta kamera reagoi napinpainalluksiin 
salamannopeasti. 35428 (valkoinen) tai 35240 (musta)

Olympus PEN mini E-PM2 KIT  + 14-42 objektiivi

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

Canon PIXMA MG5550 monitoimimustesuihku

Canon PIXMA MG5550 on laadukas WiFi-liitännällä varustettu monitoimilaite 
tulostukseen, kopiontiin ja skannaukseen. Canon PIXMA MG5550 -tulostimella 
pystyt suorittamaan Internet-tulostuksen suoraan laitteen omalta näytöltä, jotta 
voit tulostaa verkkoalbumeista, yhteisöpalveluista ja pilvipalveluista kuvia ilman 
ylimääräistä vaivaa. Laitteessa on myös PIXMA Printing Solutions -sovellus tulostimen 
etähallintaa varten ja Google Cloud Print- ja Apple AirPrint -tuki. 32407.

99,90

Seagate Expansion 500 GB tai 1 TB ulkoinen kiintolevy 
USB 3.0 väylään

alk. 75,90
Todella pienikokoinen ja kevyt Seagate Expansion on kätevä tapa siirtää dataa 
paikasta toiseen. Nopealla USB 3.0 (5 Gb/s) liitännällä varustettu kiintolevy on myös 
mainio vaihtoehto varmuuskopioiden säilyttämiseen. 31916 (500 GB, 75,90) tai 
35746 (1 TB, 104,90)

 Kolmen vuoden 
 takuu tietokoneille ja    

 kameroille 
verkkokauppa.com/kolmevuotta



TinyPlug 230 V
USB-seinälaturi,
2,1 A

9,90

Pienikokoinen seinään menevä 
USB-virtalähde/laturi, jossa on 
standardi USB-liitäntä. Reilu 2,1 
ampeerin teho. 11707

iZettle Siru ja Pin mobiili 
-kortinlukija toimii 
pienille ja kasvaville 
yrityksille maksujärjes-
telmänä, jolla voi vas-
taanottaa maksuja sekä 
hallinnoida kauppaa. 
iZettlen käyttö maksaa 
enimmillään 2,75 
%  ja vähimmillään 
vain 1,50 % kustakin 
maksutapahtumasta 
- maksat siis käytön 
mukaan. 16871.

iZettle kevätkampanja 
1-30.4.2014 - Mahdollisuus 
vastaanottaa korttimaksuja 2000 
euroon saakka kuukaudessa ilman 
palvelumaksuja, tarjous voimassa kampan-
jan aikana iZettle-tilin rekisteröineille käyttäjille 
31.5.2014 saakka. Ylimenevissä maksuissa sovitetaan 
normaalia hinnoittelua. Jos et ole tyytyväinen tuotteeseen, 
voit palauttaa sen valmistajalle 30.6.2014 mennessä.

iZettle Siru ja PIN -kortinlukija

59,90

Sony Xperia E on kätevän kokoinen ja monipuolinen Android-älypuhelin. Sen 3,5” 
kosketusnäytöllä internetin selailu on helppoa, ja nopeiden verkkoyhteyksien ansiosta 
voit jakaa tiedostoja ja viestiä vaivattomasti. Sony Xperia E on varustettu 3,15 megapi-
xelin kameralla, ja puhelimen GPS-vastaanottimen ansiosta kuviin on mahdollista lisätä 
paikkatieto, jolloin muistat varmasti mistä kuva on otettu. 

Musta, 23269
Valkoinen, 26973

Sony Xperia E Android-älypuhelin

Sony Xperia Z1 Compact
Kiitelty ja menestystä niittänyt Xperia Z1 nyt 
kompaktimmassa paketissa - silti yhtä ällistyttävän 
edistyksellinen! Koko komeus on pakattu erittäin 
ohuisiin (9,5 mm) vedenpitäviin kuoriin (IP58)!

Musta, 10678 / Limenvihreä, 11953
Valkoinen, 13366 / Pinkki, 20500

469,90
45,53 / kk (12 kk)

• 20,7 Mpix kamera
• Vedenkestävä, IP58

89,90

Ultraohut, kevyt ja vedenpitävä 
Xperia Z Ultra on ensimmäinen 
Android-älypuhelin 6,4” Full HD 
näytöllä. Se on vain 6,5 mm paksu, 
mutta silti paljon kestävämpi kuin 
miltä se näyttää. Korkean IP55 ja 
IP58 -luokituksen ansiosta laite on 
veden- ja pölynkestävä. 

Musta, 8351

Sony Xperia Z Ultra

489,90
47,19 / kk (12 kk)

• Ultraohut, vain 6,5 mm
• Iso 6,4 tuuman näyttö
• Veden- ja pölynkestävä
• 4G

Arvostele tuote ja voit voittaa
GoZero sähköavusteisen polkupyörän!
Kirjoita arvostelu ostamallesi tuotteelle, ja voit voittaa itsellesi GoZero sähköavusteisen polkupyörän taittuvalla rungolla! 
Arvomme yhteensä 3 pyörää. 

Kätevä ja pieneen tilaan taittuva sähköpyörä Verkkokauppa.comista! Tämä kompakti taittopyörä on helppo sekä hauska 
ajettava, ja se sopii lähes kaiken kokoisille ajajille. Pyörä taittuu kokoon, ja se mahtuu helposti vaikka auton takakonttiin, 
veneeseen tai asuntovaunuun. Turvallinen ja EU-asetusten mukainen sähköavusteinen polkupyörä. Ei vaadi ajokorttia tai 
rekisteröintiä, vaan ajaminen on sallittua pyöräteillä aivan
kuten tavallisella polkupyörällä.

Kampanja voimassa 11.5.2014 asti.
Palkinnon arvo on 599,90 €.

Lue ohjeet ja tarkista mikä tuote on kyseessä osoitteessa
www.verkkokauppa.com/arvostelejavoita

TODENNÄKÖISESTI AINA HALVEMPI



Buffalo TeraStation 4400 -verkkolevypalvelin neljälle 
kiintolevylle

Philips Brilliance 288P 4K-näyttö
Ennakkotilaa! Upea 
28-tuumainen 
4K-näyttö, joka tarjoaa 
nelinkertaisen resoluu-
tion verrattuna Full HD 
-näyttöön. 10-bittisten 
värien ansiosta näyttö 
toistaa yli miljardi eri 
väriä, poiketen näin 
monista normaaleista 
TN-paneeleilla 
varustetuista näytöistä. 
Näytössä on kattavat 
liitännät ja USB-hubi. 
12669

649,90
60,52 / kk (12 kk)

TeraStation kerää yhteen 
kaikki yrityksen laitteet ja 
yhdistää jopa IP-valvontakamerat 
suoraan tallennusjärjestelmään. 
TeraStationin tehosta vastaa 
D2550 varustettu Intel Atom 
-tuplaydinprosessori, joka takaa 
suurten tiedostojen nopean 
tiedonsiirron useista lähteistä 
samanaikaisesti. Huippuluokan 
ominaisuudet ja helppo käytet-
tävyys mahdollistavat laitteiden 
samanaikaisen käytön NAS- ja 
iSCSI-servereinä. 11794

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

Samsung SL-C460W on älykäs A4-värilasermonitoimitulostin, joka on täynnä hienoja, 
käyttöä helpottavia ominaisuuksia. Se tukee mm. NFC-toimintoa, joka mahdollistaa 
vaivattoman ja nopean langattoman tulostuksen. Kuvat ja asiakirjat voidaan tulostaa 
näppärästi hipaisemalla puhelimella tai tabletilla tulostinta, jolloin tulostus käynnistyy 
automaattisesti. Samsung SL-C460W tukee myös Googlen Cloud Print -ohjelmistoa, 
jonka avulla tulostaminen onnistuu verkon kautta mistä tahansa älylaitteesta myös ilman 
NFC-tukea. 20675

Samsung SL-C460W NFC
A4-värilasermonitoimitulostin

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

Lenovo MIIX2 10 on Windows 8.1 -tabletti ja ultrakannettava samoissa kuorissa ja 
yhdistää kattavat ominaisuudet ennennäkemättömän kilpailukykyiseen hintaan. 
Lenovo MIIX 2 10 on suunniteltu käytettäväksi koko perheen voimin videoiden 
katseluun, verkon selaamiseen, pelaamiseen tai vaikkapa sähköpostien lukuun.

Lenovo MIIX 2 10:ssä on 10,1” IPS-näyttö, joka hieman tavallista kirjan sivua suurem-
pana on juuri omiaan e-kirjojen lukemiseen, verkon selailuun, videoiden katseluun ja 
pelien pelaamiseen. 1920 x 1080 -resoluutioinen Full HD -näyttö ja kätevä etukamera 
mahdollistavat esimerkiksi videochatit ystävien kanssa. Erillinen näppäimisö takaa 
mukavan sekä sujuvan kirjottamisen.

Sitä vauhdittavat Intelin 1,33 GHz neliydinprosessori, 2 GB keskusmuisti ja Microsoft 
Windows 8.1 -käyttöjärjestelmä. Laitteessa on 64 GB muisti, jota on helppo laajentaa 
MicroSD-korttipaikan kautta. Lenovo MIIX2 10:ssa on micro-USB 2.0-, micro-HDMI- sekä 
3,5 mm kuuloke/mikrofoniliitäntä ja sisäänrakennettu kaiutin. Lisäksi laitteesta löytyy 
esiasennettuna myös Microsoft Office Home + Student 2013. 5744

Lenovo suosittelee
Windows 8
-käyttöjärjestelmää.

Lenovo IdeaTab Miix-2 10,1” FHD

Rajoitettu loppuerä!

Lenovo IdeaCentre K450 on tyylikäs ja 
tehokas pöytätietokone pelikäyttöön 
tai suorituskykyä vaativaan viihdekäyt-
töön. Tehokkuudesta vastaavat Intelin 
neljännen sukupolven nopea suoritin 
ja NVIDIA GTX650 -näytönohjain. 
Käyttöjärjestelmänä Windows 8 64-bit.

i5 / 16 GB / 1 TB / 799,90 € / 38656
i7 / 16 GB / 2 TB / 899,90 € / 38657

Lenovo IdeaCentre K450 peli- ja tehokäyttöön

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

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

Lenovo-laatua! Hyvin 
varustettu Android-
tabletti, jonka ominai-
suuksiin kuuluu mm. 
3G-yhteys, GPS, 1,2 GHz 
neliydinprosessori, 1 GB 
keskusmuisti ja Android 
4.2 -käyttöjärjestelmä. 
30865

Lenovo IdeaTab A3000 7”

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

 Alle 35 kg tilausten 
 toimitus alk. 2,90! 



Lorem ipsum

24,90

Samsung Galaxy S5

Vesitiivis, pölytiivis, erittäin turvallinen, 
äärimmäisen nopea ja harvinaisen 
urheilullinen - Samsung Galaxy S5 on 
enemmän kuin vain kosmeettinen 
päivitys, se on täysin uusi kokemus.
27847

Löydät kaikki värit hakusanalla
Samsung-Galaxy-S5

Samsung Gear Fit

Erinomainen kumppani aktiiviseen 
elämään. Gear Fit yhdistyy puhelimen 
kaveriksi Bluetooth-yhteyden kautta.

Gear Fitin kaarretulta Super AMOLED 
-näytöltä voidaan tarkastella puheli-
meen tulevat notifikaatiot. Rannek-
keessa on myös integroitu sykeanturi 
joka mahdollistaa sykkeen mittauksen. 

Luonnollisesti ranneke on roiske- ja 
pölyntiivis. 32648

Hae kaikki uudet Samsung Gear -kellot 
hakusanalla Samsung-Gear

Samsung Gear Fit -ranneke

Personoi Gear Fit värikkäillä vaihtorannekkeilla! 
Löydät kaikki värit hakusanalla Gear-fit-ranneke

Roisketiivis!

245,90
26,86 / kk (12 kk)

664,90
61,77 / kk (12 kk)



VMG1312 on tyylikäs modeemi jolla luo helposti luotet-
tavan langattoman verkon. WLAN-N-tekniikka tarjoaa 
jopa 300 Mbps siirtonopeuden langattomasti. 4-portti-
seen kytkimeen voit helposti liittää langalliset verkko-
laitteet. USB2.0-porttiin voidaan liittää 3G-modeemi ja 
jakaa 3G-laajakaistan paikasta riippumatta, nopeasti ja 
helposti. 3G-yhteyttä voidaan käyttää joustavasti myös 
normaalin Internet-yhteyden varayhteytenä. 21430

ZyXEL VMG8324 on huippuvarusteltu ja monipuolinen 
modeemi. Modeemi tukee sekä ADSL2+ että VDSL-
yhteyksiä. Laiteesta löytyy myös yksi gigabitin WAN-
portti jonka kautta laitetta voidaan käyttää nopeana 
reitittimenä. 3G Fallback -toiminto mahdollistaa 
automaattisen siirtymisen 3G-yhteyteen jos WAN-, 
ADSL2+ tai VDSL-yhteyksiä ei ole saatavilla. Yhteensä 
laitteessa on siis neljä tapaa miten sen voidaan yhdistää 
nettiin. 11797

ZyXEL VMG1312-B Wireless-N300 
VDSL2/ADSL2+ modeemi &
WLAN-reititin

ZyXEL VMG8324-B10A Wireless-
N300 Gigabit ADSL2+/VDSL2-
modeemi & WLAN-reititin

ZyXEL SBG3300 Wireless-N VDSL2/
ADSL2/Combo WAN Small Business 
Security Gateway 

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

139,90
18,03 / kk (12 kk)69,90

SBG3300 on monipuolinen ja tehokas ratkaisu pienyri-
tyksen tietoturvaan. SPI-, DoS- ja DDoS -toiminnot suo-
jaavat ulkopuolisilta hyökkäys yrityksiltä ja VPN-toiminto 
mahdollistaa turvalliset etäyhteydet työntekijöille. 
SBG3300 voidaan kytkeä joko ADSL2- tai VDSL2-linjaan 
RJ11-portin kautta tai laitetta voidaan vaihtoehtoisesti 
käyttää suoraan WAN-yhteydessä RJ45-portin kautta. 
Kaksi USB-porttia tukevat myös 3G/4G-tikkuja. 32053

 Kolmen vuoden 
 takuu tietokoneille ja    

 tableteille 
verkkokauppa.com/kolmevuotta

Packard Bell Easynote TE69 15,6”/Intel 2955U
2 GB/320 GB/Windows 8

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

Packard Bell TE69 on edullinen ja luotettava kannettava, jonka avulla suoriudut arkisista 
askareista leikiten. Intel Celeron 2955U -tuplaydinsuoritin, kaksi gigatavua keskusmuistia ja 
tilava 320 GB kovalevy takaavat sujuvan ja mutkattoman käytön. HDMI-ulostulo mahdollistaa 
kytkennän esim. taulutelevisioon nauttiaksesi HD-elokuvien laadusta TV:ssäsi. 38700

Acer Aspire V5 11,6” Touch/AMD A4-1250
4 GB/320 GB/Windows 8

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

Acer Aspire V5. Ultraohut, erittäin kevyt ja täydellinen suorituskyky. Tätä 
kaikkea tarjoaa Acer Aspire V5 -kannettavasarja monissa värivaihtoehdoissa. 
10-pisteinen IPS-kosketusnäyttö on HD-valmis ja täysin yhteensopiva uusien 
Windows 8 -ohjelmien ja sovellusten kanssa. Ohut runko, keveys sekä pitkä 
akunkesto tekevät laitteesta erinomaisen valinnan juuri mobiilikäyttöön. 
38730

Acer Predator G3-605/Intel 
i7-4770/8 GB/1 TB/NVIDIA 
GTX 770/Win 8 - pöytäkone

Acer Predator G3-605. Loistava valinta teho-
käyttäjille ja pelaajille. Predatoria vauhdittavat 
Intel Core i7-4770 -neliydinsuoritin, mahtavat 
kahdeksan gigatavua keskusmuistia sekä nopea 
NVIDIA GTX 770 -näytönohjain, joten meno 
ei hyydy kesken pelin. SoundBlaster Cinema 
vyöryttää äänimaailman pelaajan ympärille ja luo 
ainutlaatuisen tunnelman musiikkia kuunnellessa 
tai elokuvia katsellessa. Lukittavan Acer Easy-swap 
-laajennustelakan ansiosta Predatorin kiintolevy 
on helppo vaihtaa toiseen, jolloin tallennustila ei 
taatusti lopu kesken. 41560

1299,90
223,65 / kk (6 kk)

Sculpt Ergonomic Keyboard -näppäimistössä on paljon ergonomisia ominai-
suuksia, kuten muotoiltu näppäimistö, irrotettava pehmustettu rannetuki ja 
rannekoroke. Nämä ominaisuudet edistävät käsivarsien ja ranteiden luonnol-
lista ja rentoa asentoa, tekevät käytöstä miellyttävää ja auttavat välttämään 
vammat pitkällisessä käytössä. Erillinen numeronäppäimistö lisää työnteon 
joustavuutta. 25677

Microsoft Sculpt Ergonomic Desktop

99,90



M&D jättinalle
76 cm pehmolelu

Mahtava pehmohe-
vonen laadukkaalta 
Melissa & Dougilta! 
Hevosen korkeus 109 
cm, väri ruskea. 34009

M&D hevonen
109 cm
pehmolelu

99,90

Iso norsu-
pehmo Afrikan 
savanneilta! 
Elefantin 
korkeus on 69 
cm. 34345

M&D elefantti
69 cm pehmolelu

99,90

Upean muhkea ja halittavan mega-
kokoinen 76 cm korkea jättinalle! 
Lähestulkoon oikean karhun kokoinen 
pehmonalle on lempeä ja ystävällinen 
otus. 34234

Happy Hop - pieni pomppulinna

Monen lapsen suurin unelma on oma pomppulinna - ja nyt unelmasta tulee totta! Happy 
Hopin kiva pomppulinna mahtuu pienellekin pihalle, ja on kesän ehdoton hitti.

Pomppulinna täytetään nopeasti mukana tulevalla sähköpumpulla. Linna on täytettynä 
näyttävä ja pienille leikkijöille juuri sopiva, ja tyhjennettynä se menee erittäin pieneen 
tilaan. Kesän parhaat päivät pompitaan Happy Hopin tahtiin! 47720

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

 Alle 35 kg tilausten 
 toimitus alk. 2,90! 

Walkera QR X350 RTF kauko-ohjattava nelikopteri
Walkera QR X350 
FPV RTF -nelikopteri 
soveltuu erinomaisesti 
hupilennätykseen ja 
aktiivisen harrastajan 
ilmakuvauskopteriksi. 
Laadukkaan DV04-kame-
ran lisäksi QR X350 on 
varustettu monipuolisilla 
GPS-, kompassi- sekä 
korkeusanturiominai-
suuksilla, joiden ansiosta 
nelikopteria on helpompi 
hallita ja tarvittaessa 
palauttaa napin painal-
luksella lähtöpaikkaansa. 
GPS-ominaisuuden avulla 
voit myös vaikkapa pitää 
kopterin paikoillaan 
haluamallasi korkeudella 
ja kuvata tyylikkäitä 
maisemaotoksia. 31873

448,90
43,77 / kk (12 kk)

Walkera QR W100S - kauko-ohjattava nelikopteri
videokameralla

Helppokäyttöinen neliko-
pteri sopii mainiosti niin 
aloitteleville kuin kokenem-
millekin piloteille.

Älylaitteella ohjatessa 
kopteri tottelee käskyjä 
sekä kallistamalla laitetta 
että joystick-tyylisesti 
ohjainpainikkeiden kautta. 
Jos haluat kuitenkin lennät-
tää kopteria mieluummin 
perinteisellä RC-ohjaimella, 
mukana toimitetaan myös 2,4 
GHz taajuudella toimiva DEVO 4 
-ohjain. Kuuden akselin gyroskooppi 
varmistaa, että lento ja etenkin tallen-
nettu video pysyvät tasaisena, ohjaimesta 
riippumatta. 31861

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

Lähde jännittävälle tutkimusmatkalle ja etsi erilaisia esineitä - kadonneita 
kolikoita, hukattuja avaimia ja jopa hukkaan heitettyjä pieniä leluja! Etsi esineitä 
hiekasta, puutarhasta, vaatteiden joukosta ja huoneestasi. Metallinpaljastin on 
helppokäyttöinen ja se ilmaisee selkeästi löydetyt metalliesineet. Säädettävästä 
kädensijasta on helppo pitää kiinni. Tuote toimii 9V-paristolla, ei sisälly pakkauk-
seen. Ikäsuositus yli 5-vuotiaille. 28401

AlgaScience
metallinpaljastin

24,90

99,90



16,90

Casio HS-8VER
taskulaskin

 Alle 35 kg tilausten 
 toimitus alk. 2,90! 

Piristä työpäivääsi kirkkailla väreillä! Erotu toimistossasi työpisteiden harmaasta 
massasta ja koristele se pirteillä Leitz Mini Wow -tuoteperheen tuotteilla. Pakkaus 
sisältää nitojan, lävistäjän ja niittipakkauksen. 8827 (oranssi), 9621 (vihreä), 8184 
(sininen), 6715 (pinkki) tai 4642 (valkoinen)

Leitz Mini Wow
nitoja- ja lävistäjäsetti

Monipuolinen Dymo Labelmanager PnP ja kaksi teippirullaa nyt erittäin huokeaan 
pakettihintaan! USB-liitäntäinen tarratulostin jolla voit tulostaa suoraan tietoko-
neeltasi eikä käyttöön tarvita virtajohtoja tai paristoja. 
Sisäänrakennettu ohjelmisto avautuu tietokoneesi näy-
tölle ja laite on valmiina käyttöön. Suuri tulostusnopeus 
ja yhteensopivuus useiden erilaisten tarrojen kanssa 
tekevät DYMO LabelManager PnP -tarrakirjoittimesta 
entistäkin ammattimaisem-
man. 36397

Mukana teipit:
S0720530 - 12 mm musta 
valkoisella.
S0720730 - 9 mm musta 
keltaisella.

Dymo Rhino Professional 5200 -tarratulostin ja viisi teippirullaa erittäin huokeaan 
pakettihintaan! Nopea, kestävä ja aikaa säästävä RHINO 5200 auttaa täyttämään 
ANSI/TIA/EIA-606-A-standardien 
vaatimukset, ja se on suunniteltu 
ammattiasentajille todellisiin 
työoloihin. Pikanäppäinten avulla on 
helppo tulostaa valmiiksi muotoiltuja 
tarroja johtoihin ja kaapeleihin, 
päätelohkoihin, sähkö- ja kytken-
täpaneeleihin pystysuuntaisina ja 
kiinteillä pituuksilla. Teollisuusluokan 
liima-aineet pitävät tarrat kiinni 
vaativissakin olosuhteissa. 36420

Dymo LabelManager PnP -tarratulostin
+ kaksi teippirullaa

Dymo Rhino Professional 5200 -salkkupakkaus
+ viisi teippirullaa

34,90 99,90

Tyylikäs lomakelaatikko perinteisissä väreissä. Laatikot on pinottavissa päällekkäin 
pystysuoraan tai ”portaittain”. Kaareva etuosa helpottaa käyttöä ja vahvistettu 
reunavanne lisää kestävyyttä. Kapasiteetti on noin 370 A4-arkkia ja laatikon mitat 
ovat 254 x 61 x 350 mm. 23912 (sininen), 23827 (keltainen), 23675 (vihreä), 24736 
(musta), 10564 (valkoinen) tai 24405 (punainen)

Esselte Europost Vivida lomakelaatikko

2,90

Tyylikkäästi muoiltu ja kirkkaan värinen paperikori piristää toimiston ulkonäköä. 14 
litraa. 3997 (vihreä),  3721 (tumman sininen), 2371 (punainen), 3681 (sininen), 0560 
(valkoinen), 0776 (keltainen) tai 4145 (musta)

Esselte Europost Vivida paperikori

4,90

Muovimappi 5 kappaleen pakkauksessa! Kaikki paperit järjestykseen edullisella 
standardikokoisella mustalla A4-muovimapilla. Selässä paikka etiketille sekä sormikolo. 
2142 (musta), 6615 (valkoinen), 8276 (punainen) tai 10212 (sininen). 

Elfen Economy muovimappi, A4 / 75 mm, 5 kpl

6,90

Monipuolinen peruslaskin 
kompaktissa koossa. Monta eri 
toimintoa ja kova suojakotelo.  
17403

5,90

Casio HT-8TEC on erinomainen paristo- ja 
verkkovirtakäyttöinen pienoisnauhalaskin. 
Pienestä koostaan huolimatta siitä löytyy 
edistyksellisiä laskentaominaisuuksia kuten 
kate- ja verolaskenta, sekä valuuttamuun-
nokset. 22899

Tämä monipuolinen kynälajitelma on kuin 
toimisto pienoiskoossa! Kaikki kynät ovat 
ergonomisesti muotoiltuja ja ne tulevat 
kätevässä mukana kuljetettavassa pakkauk-
sessa. 28453

Casio HR-8TEC pienoisnauhalaskin

Staedtler Triplus Mobile Office 34
kynälajitelma, 4 kpl

29,90

9,90



Rekkalastillinen 
Electrolux-imureita! 
Hae omasi pois!

Electrolux Anti-Odour 
E203 S-Bag, 4 kpl

169,90 229,90 89,90 109,90

UltraSilencer Origin
• Vain 65 dB!
• AeroPro Silent -suulake ja 3-in-1- 

piensuulake
• Pestävä HEPA 12
• 1800 W, 340 W imuteho
• 3,5 l pölypussi
• 21855

UltraSilencer All Floor
• Vain 65 dB!
• HEPA 13
• AeroPro Silent -suulake, parketti-

suulake ja 3-in-1-piensuulake
• Elektroninen tehonsäätö
• 1800 W, 340 W imuteho
• 3,5 pölypussi
• 21967

ErgoSpace ZE317
• Pienikokoinen imuri, 13 m  

toimintasäteellä
• Mikrosuodatin
• 3-in-1-piensuulake
• 1800 W, 330 W imuteho
• 79 dB
• 3,5 l pölypussi
• 36803

ErgoSpace ZE327
• Pienikokoinen imuri, 13 m  

toimintasäteellä
• HEPA 12
• 3-in-1-piensuulake
• 1800 W, 330 W imuteho
• 79 dB
• 3,5 l pölypussi
• 36802

UltraOne Origin
• AeroPro Extreme  

-suulake ja 3-in-1-  
piensuulake

• 2200 W, 
460 W imuteho

• HEPA 13
• 70 dB
• 5 l pölypussi
• 37260

UltraOne All Floor
• Elektroninen  

tehonsäätö
• AeroPro Extreme 

-suulake, parketti- 
suulake ja ja 3-in-1-  
piensuulake

• 2200 W, 
460 W imuteho

• HEPA 13
• 70 dB
• 5 l pölypussi
• 37355

UltraOne Deluxe
• Kauko-ohjattava,  

elektroninen 
tehonsäätö

• AeroPro Extreme 
-suulake, parketti- 
suulake ja ja 3-in-1-  
piensuulake

• 2200 W, 
460 W imuteho

• HEPA 13
• 70 dB
• 5 l pölypussi
• 38353

219,90 259,90 299,90

Electrolux Classic 
E200B, 5 kpl

Electrolux Classic Long 
Performance, 4 kpl

Electrolux Classic Long 
Performance, 12 kpl

5,90 7,90 9,90

Pölypussi, joka sopii kaikkii S-Bag-mer-
kinnällä varustettuihin pölynimureihin. 
Sisältää viisi 3,5 litran pölypussia. 5274

Synteettinen 
pölypussi tarjoaa 
pitkään kestävää 
imurointitehoa. 
Sopii kaikkii S-Bag-merkinnällä 
varustettuihin pölynimureihin. Sisältää 
4 pölypussia. 23882

19,90
Synteettinen 
pölypussi tarjoaa 
pitkään kestävää 
imurointitehoa. 
Sopii kaikkii S-Bag-merkinnällä varus-
tettuihin pölynimureihin. Sisältää 12 
pölypussia. 1567

Synteettinen 
pölypussi joka imee 
epämiellyttävät 
hajut ja poista 99 % 
pölystä. Sopii kaikkii S-Bag-merkinnällä 
varustettuihin pölynimureihin. Sisältää 
4 pölypussia. 25243



199,90

Philips Cashback -kampanja 1.-30.4.2014! Lue lisää osoitteessa www.philips.fi/cashback

Philips SensoTouch 3D-parranajokoneet Philips SensoTouch RQ1151/17

99,90

GyroFlex 2D -järjestelmä myötäilee kasvojen muotoja • 
Super Lift & Cut -kaksoisteräjärjestelmä • DualPrecision-
ajopää leikkaa pitkät partakarvat ja lyhyen sängen 
tehokkaasti • Kitkaa vähentävä SkinGlide-ajopinta • 
Mukana kokoontaittuva latausjalusta, puhdistusharja, 
säilytyspussi ja ajopään suojus • 23047

199,90

• 3D-järjestelmässä ajopään osat 
liikkuvat itsenäisesti

• GyroFlex 3D -järjestelmä myötäilee 
kasvojen muotoja 

• Super Lift & Cut -kaksoisteräjärjes-
telmä 

• UltraTrack-ajopää leikkaa jokaisen 
karvan muutamalla vedolla 

• Kitkaa vähentävä SkinGlide-ajopinta 
• RQ1254/21 huoltokeskuksella:  

199,90€ / 35687
• RQ1253/21: 149,90 € / 9762

Philips Cafe Gourmet 
HD5407/60 kahvinkeitin

Philips HD7762/00 
Grind & Brew kahvinkeitin

99,90

• Kaksoislämmitysvastus ylläpitää kahvin lämpötilan
• Automaattinen virrankatkaisu 2 tunnin jälkeen
• Tippalukko keskeyttää suodattamisen silloin kun haluat
• Irrotettava vesisäiliö ja suodatinteline
• Konepestävät, helposti puhdistettavat osat
• 39028

Kaupan päälle Iittalan EGO-sarjan kahvisetti! Lisää tuote 
39373 tilaukseen. Rajoitettu erä! 1 kpl per asiakas.

• Kartiomainen jauhin jauhaa oikean määrän tuoreita 
kahvipapuja juuri ennen kahvin keittämistä

• Ajastimen avulla voit valita, milloin haluat kahvin 
olevan valmista

• 2785

Kaupan päälle Iittalan EGO-sarjan kahvisetti! Lisää 
tuote 39373 tilaukseen. Rajoitettu erä! 1 kpl per 
asiakas.

169,90

Ströme monitoimikonePhilips HR1619/90 sauvasekoitin
650 Watin Philips-sauvasekoittimessa on useita 
nopeusasetuksia ja kaksitoiminen terä, joka tekee hienoa 
jälkeä hetkessä. 42560

49,90
Norm. 99,90 €

Kätevä ja edullinen monitoimikone! Mukana 2,4 litran 
sekoituskulho, 1,5 litran tehosekoitin, neljä raastinterää, 
silppuava terä, taikinakoukku, vispilä sekä säilytyskotelo. 
Viisi nopeutta sekä pulse-, smoothie- ja ice-toiminto. 
820 W teho. 18626

69,90

Wilfa BL-1200

89,90
Erillinen jäänmurskaus-
ohjelma ja erityiset 
jäänmurskausterät. 
Lisäksi smoothie-ohjelma 
ja puhdistamistoiminto. 
Mitta-asteikolla varustetun 
lasikannun tilavuus on 
1,8 litraa. Helppo käyttää, 
purkaa ja puhdistaa. 1200 
W tehoinen moottori. 
7043

Wilfa Svart Presisjon kahvinkeitin DeLonghi EC150 espressokeitin

Svart Presisjon on tukeva, tarkasti 
suunniteltu ja moderni keitin, 
 jonka lämpötilan tarkkuus on 

ainutlaatuinen markkinoilla. 

Flow Control -tippalukolla 
voit säätää veden läpivir-
tausta. Keitin pitää opti-
maalisen 94°C lämpötilan 
ensimmäisestä pisarasta 
viimeiseen. 14919

149,90

Erittäin helppokäyttöinen laite lämpenee 
automaattisesti käyttövalmiiksi. Kaksi 
termostaattia, erikseen veden ja 
höyryn lämpötilalle. ”Cappuccino System” 
höyrysuutin, joka sekoittaa höyryä 
ja ilmaa maitoon aikaansaaden 
kuohkean maitovaahdon 
cappuccinoa tai lattea 
varten. Laitteessa voidaan 
käyttää kahvijauhetta tai 
E.S.E.-annosnappeja. Valmistaa 
espresson 15 barin paineella. 
Ruostumatonta teräsboileria 
voidaan pitää päällä pidemmän 
aikaa kerrallaan. Irrotettava 
vesisäiliö, tilavuus 1 litra. 20671

99,90

TM 6/2014 testivoittaja 



Upo O533X kiertoilmauuni
• Kiertoilmauuni monipuolisilla uunitoi-

minnoilla ja A -20 % energialuokalla.
• Nerokas kaareva muotoilu tuottaa 

ylivertaiset leivontatulokset.
• 65 litran tilavuus.
• AquaClean-puhdistustoiminto.
• Toiminnot: ylä- ja alalämpö, kiertoilma, 

suuri grilli, sekä grilli ja puhallin.
• 41045

Upo Hi62SC induktiotaso
• Nopea ja turvallinen induktiotaso 

ei kuumene ilman astiaa ja virta 
katkeaa, kun astia otetaan pois 
keittoalueelta. 

• Induktiotaso on erittäin nopea, sillä 
kuumuus syntyy suoraan keittoastian 
pohjassa. Lisäksi induktiotaso reagoi 
välittömästi ja tarkasti tehonsäätöi-
hin.

• Tarkka ja nopea tehonsäätö, neljä 
laajaa keittoaluetta joissa kaikissa on 
Booster -pikatoiminto. 

• Ohjauspaneelissa lapsilukko
• 41069

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

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

Upo CM6000 valurautaliesi Upo CM6500 valurautaliesi 
kiertoilmauunilla

Upo CM7500 keraamiliesi 
kiertoilmauunilla

• Neljä valurautakeit-
totasoa, joista yksi 
salamalevy

• Energialuokka A
• Uunin tilavuus 49 l
• Uunitoiminnot: 

tasalämpö, alalämpö, 
ylälämpö, grilli

• Mitat (KxLxS):  
900 x 500 x 594 mm

• 37381

• Neljä valurautakeit-
totasoa joista kaksi 
salamalevyjä.

• Kiertoilma-toiminnolla 
voidaan paistaa useampi 
pellillinen samanaikai-
sesti.

• Energialuokka A
• Uunitoiminnot: 

kiertoilma, tasalämpö, 
alalämpö, ylälämpö, 
grilli. Tilavuus 49 l.

• Mitat (KxLxS):  
900 x 500 x 594 mm

• 30797

• Neljä nopeaa Hi-light-
keraamitasoa.

• Kiertoilma-toiminnolla 
voidaan paistaa useampi 
pellillinen samanaikai-
sesti.

• Energialuokka A
• Uunin tilavuus 49 l
• Uunitoiminnot: 

kiertoilma, tasalämpö, 
alalämpö, ylälämpö, grilli

• Mitat (KxLxS):  
900 x 500 x 594 mm

• 32134289,90 449,90249,90

Whirlpool MWD 307 
mikroaaltouuni

Whirlpool MWD240
mikroaaltouuni

Whirlpool GT281WH
mikroaaltouuni

Monipuolinen 20 litran mikroaalto-
uuni muistitoiminnolla. Teho 700 W. 
26385

Tyylikäs 20 litran mikroaaltouuni 700 
W teholla. Jet Start -pikakäynnistys 
ja selkeä ohjauspaneeli. Memo-
muistitoiminto. 21510

79,90 99,90 129,90

Tyylikäs 25 litran mikroaaltouuni 700 
W teholla. Jet Start -pikakäynnistys 
ja patentoitu JetDefrost-sulatus. 
Memo-muistitoiminto. 13257

UPO M11 20 l
mikroaaltouuni

Helppokäyttöinen 20 l mikroaalto-
uuni 800 W teholla. Suomenkielinen 
paneeli. Tuote 8106.

59,90

Midea HS-130R jääkaappi  
pakastinlokerolla

Midea HS-173LN jääkaappi Midea HS-108FN kaappipakastin

159,90 179,90 199,90

• Energialuokka A++,  
131 kWh/v

• Neljän tähden pakastin-
lokero

• Jääkaapin tilavuus 84 l
• Pakastimen tilavuus 14 l
• 40 dB
• Mitat (KxLxS):  

845 x 495 x 540 mm
• 15121

• Energialuokka A+,  
120 kWh/v

• Tilavuus 133 l
• Turvalasihyllyt
• 42 dB 
• Mitat (KxLxS):  

845 x 553 x 575 mm
• Leveys ilman kansilevyä: 

545 mm
• 36536

• Energialuokka A+,  
183 kWh/v

• Tilavuus 86 l
• Pakastusteho 4 kg / vrk
• 3 vetolaatikkoa
• 42 dB
• Mitat (KxLxS):  

845 x 553 x 575 mm
• Leveys ilman kansilevyä: 

545 mm
• 36545

Whirlpool AKP457IX erillisuuni ja Whirlpool AKT821BA keittotaso
Helppokäyttöinen ja tilava 60 litrainen teräksinen erillisuuni, jossa 
on mekaaninen ohjauspaneeli, valitsimet ja mekaaninen ajastin 
joka hälyttää valitun ajan kuluttua. Valittavissa on monipuoliset 
uunitoiminnot ylä-/alalämpö, grilli ja kiertoilma toiminto joka 
mahdollistaa useamman pellillisen paistamisen samanaikaisesti.

Keraaminen keittotaso on varustettu tyylikkäällä fasettihiotulla 
reunalla ja neljällä tehokkaalla keittoalueella joista kaksi on kooltaan 
muuntuvaa. Taso on helppokäyttöinen selkeän kosketusohjauspaneelin 
avulla ja elektroninen ajastin mahdollistaa keittoalueen ajastuksen. 
Turvallisuutta lisäävät lapsilukko jolla saadaan lukittua liesitason 
valitsimet sekä jälkilämmön merkkivalo joka ilmoittaa kuumasta 
keittoalueesta. 44643

Hinta erikseen ostettuna yht. 629,80 €

479,90
46,36 / kk (12 kk)

Säästä 149,90 €



Energialuokka A+++
Täyttömäärä 8 kg
Linkousnopeus 1400 rpm 
Hiiliharjaton moottori

Energialuokka A+
Täyttömäärä 6 kg
Linkousnopeus 1200 rpm

Energialuokka A
Leveys 60 cm
Äänitaso 51 dB

Energialuokka A
Leveys 60 cm
Äänitaso 51 dB

Energialuokka A+++
Leveys 60 cm
Äänitaso 44 dB
Zeolite-kuivaus 
Hiiliharjaton moottori

Tehokas energialuokan 
A+++ astianpesukone 
Zeolite-kuivauksella ja 
hiiliharjattomalla EcoSi-
lence Drive -moottorilla.
• Zeolite-kuivauksella  

jopa muoviastiat  
kuivuvat täysin.

• Hiiliharjaton moottori 
on hiljainen ja perin-
teisiä moottoreita 
tehokkaampi sekä 
kestävämpi

• Energialuokka A+++, 
215 kWh/v

• Tilavuus: 13 astiastoa
• Äänitaso 44 dB
• Viisi tehokasta ohjelmaa 

sekä VarioSpeed-
toiminto ohjelmien 
lyhentämiseksi

• 37313

• Energialuokka A 
• Äänitaso 51 dB 
• Täyttömäärä: 12  astiastoa 
• Itsepuhdistava AutoClean-suodatinjärjestelmä 
• Mitat (KxLxS): 820 x 597 x 570 mm 
• 15593

299,90

• Energialuokka A 
• Äänitaso 51 dB 
• Täyttömäärä: 12  astiastoa 
• Itsepuhdistava AutoClean-suodatinjärjestelmä 
• Mitat (KxLxS): 820 x 597 x 570 mm 
• Teräsvärinen 
• 20278 379,90

Kestävällä ja hiljaisella, hiiliharjattomalla moottorilla varustettu 
energialuokan A+++ huipputason pesukone Whirlpoolilta.
• Hiiliharjaton Silent Motion -moottori
• 6th Sense Coulours -ohjelmat 
• Energialuokka A+++
• Täyttömäärä 7 kg
• Maks. linkousnopeus 1400 rpm
• Mitat (KxLxS): 850 x 600 x 600 mm
• 23542

Energialuokka A+++
Täyttömäärä 7 kg
Linkousnopeus 1400 rpm
Hiiliharjaton moottori

Samsung RR82FHSW jääkaappi +
Samsung RZ80FHSW pakastin

Samsung RR82FHSW -jääkaappi
• Nettotilavuus 350 l.
• Energialuokka A+, 143 kWh/v
• Äänitaso 42 dB(A)
• Multiflow-ilmankierto
• Lämpötilanäyttö.
• Mitat (KxLxS): 1800 x 595x 689 mm
• 36524

Samsung RZ80FHSW -pakastin
• Nettotilavuus 277 l.
• Energialuokka A+, 327 kWh/v
• Äänitaso 42 dB(A)
• NoFrost-automaattisulatus.
• Lämpötilanäyttö.
• Mitat (KxLxS): 1800 x 595x 689 mm
• 13330

Energialuokka A+
NoFrost

Energialuokka A+
Multiflow

499,90 / kpl

Samsung RR3773ATCSR jääkaappi +
Samsung RZ2993ATCSR pakastin

Samsung RR3773ATCSR -jääviileäkaappi
• Nettotilavuus 350 l.
• Energialuokka A++
• Äänitaso 40 dB(A)
• Multiflow-ilmankierto
• Lämpötilanäyttö.
• Mitat (KxLxS): 1800 x 595x 643 mm
• 9058

Samsung RZ2993ATCSR -kaappipakastin
• Nettotilavuus 277 l.
• Energialuokka A++
• Äänitaso 42 dB(A)
• NoFrost-automaattisulatus.
• Lämpötilanäyttö.
• Mitat (KxLxS): 1800 x 595x 643 mm
• 9221

Energialuokka A++
NoFrost
Invertterikompressori

Energialuokka A++
Multiflow
Invertterikompressori

699,90 / kpl

Bosch WAB24261SN 6 kg, A+ pesukone
• Energialuokka A+
• Täyttömäärä 6 kg 
• Linkousnopeus 1200 rpm 
• VarioPerfect-optimointi
• Automaattinen epätasapainon- ja vaahdontunnistus
• Mitat (KxLxS): 850 x 600 x 560 mm 
• 16003

279,90

Whirlpool AWO/D8244 8 kg, A+++ pesukone
• Hiiliharjaton Silent Motion -moottori
• 6th Sense -sensoritekniikka
• Energialuokka A+++
• Täyttömäärä 8 kg
• Linkousnopeus 1400 rpm
• Mitat (KxLxS): 850 x 600 x 565 mm
• 16110

Bosch SMU53M72SK 60 cm apk Zeolite-kuivauksella Whirlpool ADPU5300WH 60 cm astianpesukone

Whirlpool ADPU5300IX teräksinen astianpesukone599,90
56,36 / 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 € ostoksella 12 kk maksuajalla on 14,72 %.

Whirlpool AWO/D7314 7 kg, A+++ pesukone

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

499,90



Samsung Galaxy Trend Plus

98,90

Samsung Galaxy S III
Samsung Galaxy S III ymmärtää, 
kun olet aikeissa soittaa jollekin, 
ja näppäilee itse avoinna olevan 
yhteystiedon numeron, kun 
asetat puhelimen korvallesi. 
Puhelin tunnistaa myös silmiesi 
liikkeet, minkä ansiosta näytön-
säästäjä ei käynnisty katsellessasi 
näyttöä. Voit siis lukea rauhassa 
ilman turhia keskeytyksiä.

Sininen, 11835
Valkoinen, 34311

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

Samsung Galaxy Core Plus

158,90
19,61 / kk (12 kk)

Samsung Galaxy Ace Style 
Puhelimen käyttöliittymä on suunniteltu tekemään sisällön jakamisesta ja sosiaali-
sesta viestimisestä mahdollisimman helppoa ja vaivatonta. Galaxy Ace Stylessa on 
erinomaisella automaattitarkennuksella varustettu viiden megapikselin kamera, jolla 
saa selkeitä kuvia tilanteessa kuin tilanteessa. Se osaa myös tallentaa videokuvaa Full 
HD -tarkkuudella.

Musta, 28730
Valkoinen, 30089

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

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

Valkoinen, 13148
Musta, 30942

Samsung Galaxy Core tarjoaa 
edulliseen hintaluokkaan usko-
mattoman paljon ominaisuuksi 
ja tyylikästä designia. Galaxy 
Coren käyttöliittymästä löytyy 
useita Samsungin kalliimman 
hintaluokan puhelimista tuttuja 
ominaisuuksia, kuten S Voice 
-puheohjattava avustaja.

Valkoinen, 40883
Musta, 40882
Pinkki, 40873

Enemmän iLoa.
Vähemmän  
hintaa.

Apple iPhone 4S 8GB kertamaksulla 249 € sekä Sonera Sopiva Huippu –paketti hintaan 24,90 €/kk (norm 29,90 €/kk), 24kk ajan. Sopimuskauden kokonaishinta 846,60 € (norm. 966,60 €). Etusi tarjousaikana 120 €. Huippu-paketti sisältää rajattomasti norm.hintaisia puheluita, norm.hintaisia 
viestejä ja netin käyttöä max 50 Mbit/s:n nopeudella Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Voit käyttää paketteja myös puheluihin ja viesteihin em. maiden välillä. Hinnoittelu ei koske puheluja ja viestejä palvelu- ja yritysnumeroihin. Saapuvan liikenteen 
maksiminopeus Huippu-paketilla Soneran 4G LTE-verkossa 50 Mbit/s (vaihteluväli 10–50 Mbit/s), Soneran 3G Dual Carrier -verkossa 42 Mbit/s (vaihteluväli 0,4–20 Mbit/s), 3G-verkossa 21 Mbit/s (vaihteluväli 0,4–10 Mbit/s) ja 2G-verkossa 236 kbit/s (vaihteluväli 20–120 kbit/s). Tiedonsiirron 
nopeus riippuu mm. laitteen ominaisuuksista sekä verkon kuormituksesta. Maksiminopeus käytettävissä 20 Gt/kk käyttömäärään saakka, jonka jälkeen voit jatkaa käyttöä 128 kbit/s perusnopeudella tai ostaa lisäpaketin ja jatkaa netin käyttöä paketin täydellä nopeudella. Lisäksi tarjotaan uuden 
liittymän avaus hintaan 0 € (norm. 3,90 €/kk).  Ks. suuntaa-antavat peittoalueet www.sonera.fi/kuuluvuus. Tarjous voimassa 2.4 - 30.4.2014. Lisäksi tarjotaan ajalla 1.4.-13.5.2014 uuden Sonera Sopiva-liittymän avaajalle Spotify Premium palvelu kaupan päälle 6kk ajaksi kytkennästä. Palvelun 
normaali hinta 9,95 €/kk. Etu asiakkaalle 6kk aikana 59,70 €. Ilmaisjakson jälkeen palvelu jatkuu automaattisesti voimassaolevan hinnaston mukaisella hinnalla.

Sopiva Huippu
•  Puhetta rajattomasti
•  Viestejä rajattomasti
•  Netti maks. 50 Mbit/s
•  Käyttö pohjolassa ja Baltiassa
• Spotify Premium 6 kk:ksi käyttöön

Tämän paketin mukana saat musiikkia sydämesi kyllyydestä: Asiakasetuna Spotify Premium puoleksi vuodeksi!

Sopimuskauden kokonaishinta 846,60 €.

+ Huippu-paketti 
(24 kk sop.)

249€

  iPhone  
4S 8GB 

kertamaksulla

2490
€/kk

(norm. 29,90 €/kk)

 Alle 35 kg tilausten 
 toimitus alk. 2,90! 



Hae tuotetestaajaksi PS4 ja Xbox One -pelikuulokkeille!
Haluatko Verkkokauppa.comin tuotetestaajaksi? Onnistuneen testin päätyttyä testaaja saa 
tuotteen omaksi! Tällä viikolla testattavana on:

2 x Turtle Beach Ear Force PX4 Wireless Gaming Headset PS4-pelikuulokkeet. Arvo 169,90 €.
2 x Turtle Beach Ear Force XO SEVEN Premium Gaming Headset Xbox One -pelikuulokkeet. 
Arvo 159,90 €.

Turtle Beach PX4 on korkealaatuinen, teknisesti kehittynyt langaton PS4-
kuulokemikrofoni. Kuulet tärkeät äänet, kuten askeleet, aseiden lataukset ja 
vihollisten liikkeet. 41435

Ear Force XO SEVEN -pelikuulokkeet ovat paras mahdollinen kumppani Xbox 
One:lle, jotka ovat valmistettu kestämään vaativassa käytössä. XO SEVEN 
tarjoaa ylivertaista äänenlaatua. 36064

Kampanja on voimassa 27.4.2014 asti.
 
Lue hakuohjeet Facebookissa:
facebook.com/verkkokauppacom

Vaikka ajaisit tuttuja teitä tai kokeilisit uusia reittejä, TomTom Start 
antaa sinulle mielenrauhan. Laite on paras lajissaan ja hämmästyttävän 
helppokäyttöinen. Tutustu korkealaatuisiin karttoihin suuremmassa 
näytössä ja luota siihen, että laite ohjaa sinut turvallisesti monimutkaisista 
risteyksistä. Näin ajosi on varmaa. 23146

TomTom Start 25 Europe 45 LTM 5,0” navigaattori TomTom Start 60 LTM 6” navigaattori, Europe 45

TomTom Start 60 isolta 15 cm näytöltä on helppo seurata karttaa ja navigointiohjeita sekä 
käyttää isoja painikkeita. TomTomin elinikäisissä kartoissa päivittyvät tieverkoston lisäksi 
POI-kanta sekä IQR-älykkään reitinlaadinnan nopeustiedot. Lisäksi MapShare-karttakorjaukset 
päivittyvät joka päivä. Vaikka ajaisit tuttuja teitä tai kokeilisit uusia reittejä, TomTom Start antaa 
sinulle mielenrauhan. Laite on paras lajissaan ja hämmästyttävän helppokäyttöinen. Tutustu 
korkealaatuisiin karttoihin suuremmassa näytössä ja luota siihen, että laite ohjaa sinut turvalli-
sesti monimutkaisista risteyksistä. Näin ajosi on varmaa. 2199

179,90
21,36 / kk (12 kk)129,90

17,19 / kk (12 kk)

Jawbone UP24 on kokoajan langattomasti yhteydessä älypuhelimeesi jolloin näet 
reaaliaikaisesti aktiivisuutesi kehityksen ja tulokset. Jawbone UP24 auttaa sinua pysymään 
kärryillä elämäntavoistasi kuten siitä miten hyvin/huonosti nukut yösi, miten aktiivinen 
olet päivisin ja jopa miten terveellisesti syöt.

Jawbone UP24 toimii yhdessä älypuhelimeen asennetun sovelluksen kanssa. Sovelluksen 
aloitusruudusta näet yhdellä vilkaisulla kaikki tärkeimmät tiedot ja mahdollisesti myös 
ystäviesi tietoja. Ranneke monitoroi öisin nukkumistasi ja liikehdintääsi ja tekee tämän 
pohjalta raportin josta näet miten sikeästi nukut yösi. Tämän raportin pohjalta voit tarvit-
taessa tehdä muutoksia nukkumisjärjestelyihisi ja näin parantaa yleistä elämänlaatuasi.

Puhelimeen asennetussa sovelluksessa on mukana myös herätyskello joka yhdessä 
rannekkeen kanssa osaa valita mahdollisimman otollisimman ajan herättää sinut jolloin 
et herää äkillisesti syvästä unesta vaan lempeästi kevyemmästä unesta. Ranneke alkaa 
”haistelemaan” unesi syvyyttä n. 30 min ennen asetettua herätysaikaa ja herättää sinut 
optimaalisella hetkellä tai viimeistään asetettuun kellonaikaan. Näin saat parhaan mahdol-
lisen aloituksen päivääsi!

Älypuhelinsovelluksessa on mukana myös henkilökohtainen ravintolaskuri johon on 
helppo lisätä päivittäiset syömisesi ja näin pitää kirjaa syömistäsi kaloreista. Ravintolasku-
rissa on mukana myös viivakoodinlukija jonka avulla on helppoa lisätä syömäsi tuotteet. 
HUOM. Toimii Apple iOS- ja Google Android -käyttöjärjestelmien kanssa. Löydät kaikki 
mallit hakusanalla Jawbone-UP24

Jawbone UP24 aktiivisuusranneke

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

Enemmän iLoa.
Vähemmän  
hintaa.

Apple iPhone 4S 8GB kertamaksulla 249 € sekä Sonera Sopiva Huippu –paketti hintaan 24,90 €/kk (norm 29,90 €/kk), 24kk ajan. Sopimuskauden kokonaishinta 846,60 € (norm. 966,60 €). Etusi tarjousaikana 120 €. Huippu-paketti sisältää rajattomasti norm.hintaisia puheluita, norm.hintaisia 
viestejä ja netin käyttöä max 50 Mbit/s:n nopeudella Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Voit käyttää paketteja myös puheluihin ja viesteihin em. maiden välillä. Hinnoittelu ei koske puheluja ja viestejä palvelu- ja yritysnumeroihin. Saapuvan liikenteen 
maksiminopeus Huippu-paketilla Soneran 4G LTE-verkossa 50 Mbit/s (vaihteluväli 10–50 Mbit/s), Soneran 3G Dual Carrier -verkossa 42 Mbit/s (vaihteluväli 0,4–20 Mbit/s), 3G-verkossa 21 Mbit/s (vaihteluväli 0,4–10 Mbit/s) ja 2G-verkossa 236 kbit/s (vaihteluväli 20–120 kbit/s). Tiedonsiirron 
nopeus riippuu mm. laitteen ominaisuuksista sekä verkon kuormituksesta. Maksiminopeus käytettävissä 20 Gt/kk käyttömäärään saakka, jonka jälkeen voit jatkaa käyttöä 128 kbit/s perusnopeudella tai ostaa lisäpaketin ja jatkaa netin käyttöä paketin täydellä nopeudella. Lisäksi tarjotaan uuden 
liittymän avaus hintaan 0 € (norm. 3,90 €/kk).  Ks. suuntaa-antavat peittoalueet www.sonera.fi/kuuluvuus. Tarjous voimassa 2.4 - 30.4.2014. Lisäksi tarjotaan ajalla 1.4.-13.5.2014 uuden Sonera Sopiva-liittymän avaajalle Spotify Premium palvelu kaupan päälle 6kk ajaksi kytkennästä. Palvelun 
normaali hinta 9,95 €/kk. Etu asiakkaalle 6kk aikana 59,70 €. Ilmaisjakson jälkeen palvelu jatkuu automaattisesti voimassaolevan hinnaston mukaisella hinnalla.

Sopiva Huippu
•  Puhetta rajattomasti
•  Viestejä rajattomasti
•  Netti maks. 50 Mbit/s
•  Käyttö pohjolassa ja Baltiassa
• Spotify Premium 6 kk:ksi käyttöön

Tämän paketin mukana saat musiikkia sydämesi kyllyydestä: Asiakasetuna Spotify Premium puoleksi vuodeksi!

Sopimuskauden kokonaishinta 846,60 €.

+ Huippu-paketti 
(24 kk sop.)

249€

  iPhone  
4S 8GB 

kertamaksulla

2490
€/kk

(norm. 29,90 €/kk)



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!

Opticam tallentava valvontapaketti Opticam N6 Full HD autokamera

Opticam Indoor FI8909W langaton
verkkovalvontakamera

659,90
61,36 / kk (12 kk) 149,90

18,86 / kk (12 kk)

Opticamin tallentavalla valvontapaketilla suojaat helposti kodin tai pienyrityksen tilat. 
Pakettiin kuuluu yhteensä neljä Opticam IP-kameraa ja NVR-tallennin. Sisäkäyttöön 
sopivat Opticam FI8918W -kamerat on varustettu käännettävillä linsseillä joten ne voivat 
valvoa suuriakin alueita. Ulkokäyttöön sopivat Opticam FI8904W -kamerat on tehty 
pohjolan sääolosuhteisiin. Pimeällä kaikki kamerat siirtyvät automaattisesti yökuvausti-
laan infrapunavalolla. Maksuttomalla Opticam Viewer -sovelluksella voit seurata kameran 
kuvaa internetin kautta ja tallentaa Android- tai iOS-laitteeseen kuvia ja videoita. 44214

Näppärä laajakulmalinssillä varustettu autokamera, 
joka aloittaa tallentamisen automaattisesti kun auto 
käynnistyy. Voi asentaa joko kojelaudalle tai tausta-
peilin viereen. Tallennus videolooppina - automaatti-
nen vanhan aineiston poistaminen. Onnettomuuden 
sattuessa paina nappia, jolloin kamera tallentaa 
pysyvästi tapahtuman MicroSDHC-muistikortille 
- osta muistikortti erikseen - halutessasi voit myös 
kytkeä päälle sisäisen G-sensorin, jolloin kameran 
tallennus pysähtyy automaattisesti kun sensori 
tunnistaa törmäyksen. Mukana imukuppi- ja koje-
lautakiinnikkeet, sekä tupakansytytin-USB-adapteri. 
0123

Edullinen langalliseen tai langattomaan verkkoon 
liitettävä valvontakamera pimeänäöllä. Auto-
maattinen liikkeentunnistus, joka lähettää kuvat 
joko sähköpostilla tai ftp:llä. Automaattisesti 
hämärällä siirtyy yökuvaustilaan infrapunavalolla. 
Sisäärakennettu web-selaimella toimiva ohjelmisto 
mahdollistaa jopa 9 kameran katsomisen yhtäai-
kaisesti. 5 sisäänrakennettua IR-lediä, joiden avulla 
pimeässä jopa 5 metrin kantama. Maksuttomalla 
Opticam Viewer -sovelluksella voit seurata kameran 
kuvaa internetin kautta ja tallentaa Android- tai 
iOS-laitteeseen kuvia ja videoita. Jopa neljää 
kameraa voidaan seurata yhtäaikaisesti. 7465

Säästä 105,00 €

Kätevä ja tehokas, liiketunnistimella varustettu omavarainen ulkovalaisin. Ei enää 
hankalaa sähköjohtojen vetämistä! Valaisimessa on aurinkokennolla latautuvat akut 
jotka keräävät virtaa koko päivän. Pimeän tultua tehokas valo kytkeytyy päälle 30 
sekunnin ajaksi aina liikettä havaitessaan. SolarSec valaisee kohteen tehokkaasti, luo 
turvallisuutta ja sopii lähes kaikkialle - myös paikkoihin joissa ei ole sähköä. Helppo 
asentaa ja suunnata haluttuun kohteeseen.  34289 (vasen kuva) tai 34291 (oikea kuva)

28,90

Auton OBD II -porttiin asennettavalla, 
Bluetooth-yhteydellä toimivalla, 
diagnostiikka-anturilla voidaan tutkia 
monia auton suoritusarvoja sekä 
vikakoodeja. Anturi paritetaan joko 
PC-tietokoneeseen, iOS- tai
Android-laitteeseen. 35805

Fuj:tech OBD II Bluetooth diagnostiikka-anturi

Ecolight SolarSec SPOT tai
PLUS aurinkokennovalo

34,90

29,90

59,90


