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Nyt ilmainen kotiinkuljetus kesän parhaille kylmälaitteille!
Kampanjassa huippumerkit AEG, Electrolux, Rosenlew, Samsung ja Whirlpool.

Rosenlewin valkoiset 1-oviset kylmälaitteet

Whirlpoolin teräksenväriset 1-oviset kylmälaitteet Whirlpoolin valkoiset 1-oviset kylmälaitteet

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

Rosenlew RJKL3000 
-jääviileäkaappi
Erittäin tilava 395 
litran jääkaappi. Iso 
vihanneslaatikko, 
turvalasihyllyt ja 
läpinäkyvät ovihyllyt. 
Energialuokka A+. 
Verk.com/44554

Rosenlew RPP2330 
-kaappipakastin
Valkoinen 
A+-energialuokan 
pakastinkaappi, jossa 
on erittäin suuri 
248 litran tilavuus. 
Verk.com/29617

/ kpl

Whirlpoolin valkoiset 1-oviset kylmälaitteet
Whirlpool WME3612W 
-jääviileäkaappi 
Helposti sijoitettava energia-
tehokas jääviileäkaappi (A+). 
Excellent Fit -muotoilu – 
asennusmahdollisuudet ovat 
rajattomat. Äänitaso 38 dB. 
Verk.com/46525

Whirlpool WVE2652NFW 
-kaappipakastin 
Huurtumaton No Frost 
-pakastin, jonka 6th SENSE 
-sensorit havaitsevat lämpö-
tilamuutokset ja palauttavat 
optimaalisen lämpötilan 
elintarvikkeiden pakastuttua. 
Verk.com/46611

449,90
43,86 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

/ kpl

Samsungin valkoiset 1-oviset kylmälaitteet

599,90
56,36 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

/ kpl

Samsung RR34H6200WW 
-jääkaappi 
Multiflow-tekniikalla 
lämpötila on aina tasainen 
ja ihanteellinen. Elintarvik-
keet jäähtyvät nopeammin 
ja säilyvät pidempään 
tuoreina. Inverter-kompres-
sori 10 vuoden takuulla. 
Verk.com/48415

Samsung RZ27H6200WW 
-kaappipakastin
Tilavaa No Frost -pakastinta 
ei tarvitse sulattaa. 
Multiflow ylläpitää tasaista 
lämpötilaa. Inverter-komp-
ressori  10 vuoden takuulla. 
Verk.com/48421

Samsungin teräksenväriset 1-oviset kylmälaitteet

649,90
60,53 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

/ kpl

Samsung RR34H62207F 
-jääkaappi 
Multiflow-tekniikan 
ansiosta lämpötila on aina 
tasainen ja ihanteellinen. 
Tehokas LED-tornivalaistus 
ja Inverter-kompressori, 
jolla on 10 vuoden takuu. 
Verk.com/12457 

Samsung RZ27H62007F  
-kaappipakastin  
No Frost -pakastinta 
ei tarvitse sulattaa. 
Multiflow-tekniikka ja 
LED-valaistus. Tehokkaalla 
Inverter-kompressorilla on  
10 vuoden takuu. 
Verk.com/13497

Whirlpool WME36562W 
-jääviileäkaappi 
Helposti sijoitettava ja 
energia tehokas (A++). 
Excellent Fit -muotoilu – 
asennusmahdollisuudet 
ovat rajattomat. Äänitaso 
38 dB. Verk.com/46527

Whirlpool WVE26562NFW 
-kaappipakastin 
NoFrost-automaattisu-
latuksella varustettu 
260-litrainen helposti 
sijoitettava kaappipakastin.  
6th Sense -sensorit reagoi-
vat lämpötilan muutoksiin. 
Energialuokka A++. 
Verk.com/46608

549,90
52,19 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

/ kpl489,90
47,19 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

/ kpl

Whirlpool WME3612X 
-jääviileäkaappi 
Helposti sijoitettava 
energia tehokas jääviileä-
kaappi (A+). Excellent 
Fit -muotoilu – asennus-
mahdollisuudet ovat 
rajattomat. Äänitaso 38 dB. 
Verk.com/52065

Whirlpool WVE2652NFX 
-kaappipakastin 
Huurtumaton No Frost 
-pakastin, jonka 6th SENSE 
-sensorit havaitsevat 
lämpötilamuutokset ja 
palauttavat optimaalisen 
lämpötilan. 
Verk.com/52067



Nestekaasut 
myynnissä

myymälöissä

Tilavuus 24 litraa

Ezetil E26 -autojääkaappi

29,90
2 piippua

44,90

49,80

ProCaster LE-40F406 Full HD LED TV259,90
28,03 / kk (12 kk)

Energialuokka A

40 tuuman Full HD -kuva

200 Hz:n kuvanparannus

USB-tallennus ja -toisto

DVB-T2 ja DVB-C HD

Hyväkuvainen, ohutreunainen LED-taustavalaistu 
Full HD -televisio vaikkapa kodin kakkostelkkariksi. 
Kaksi HDMI-liitäntää. USB-liitännän kautta voit toistaa 
media tiedostoja tai tallentaa suosikkiohjelmasi ulkoiselle 
kova levylle. DVB-T2- ja DVB-C HD -teräväpiirtovirittimet. 
Energialuokka A. Verk.com/37625 

Valkoisena hinta 329,90 € (Verk.com/36618).

Hinnat ja tarjoukset voimassa 29.6.–5.7.2015 ellei toisin mainita. Verk.com/katalogi

Burton Honey-Baked 
-riippumatto

Tässä riippumatossa rentoudut tyylillä. 200 denierin kankaasta valmistettu riippumatto 
on konepestävä ja nopea ripustaa, ja lisäksi se pakkautuu helposti. Mukana tuleva 
juomapidike pitää juomasi kylmänä, ja integroidun pakkauspussin piilotaskussa pidät 
arvotavarasi piilossa. Verk.com/17401

9,90

Verkkokauppa.com-
festaripaketti 2015

Oletko lähdössä festareille 
2015?  Varustaudu 
Suomen kesään kunnolla 
ja tilaa nyt edullinen 
festaripaketti Verkko-
kauppa.comista. Tähän 
hintaan vain festarilipun 
haltijoille. 1 per asiakas. 
Verk.com/47145

Burton Beeracuda -kylmälaukku

Kylmälaukku rannalle, puistoon, retkelle, frisbeegolfradalle....  

Tässä tyylikkäässä olalla kannettavassa kylmälaukussa kuljetat 

10 tölkkiä virvokkeita kätevästi mukanasi. Eristetty laukku pitää 

juomasi kylmänä. Verk.com/61856

Muista kotiinkuljetus! 
Matkahuollon jakopaketilla 

televisioiden kotiin- 
kuljetukset alkaen 11,90 €

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 %.

Kannettava autojääkaappi 
on helppo ottaa mukaan 
automatkalle, mökkireis-
sulle tai veneretkelle. 
Kylmälaukku toimii 
12 voltin akkuvirralla 
tai suoraan 240 voltilla, 
jolloin teho on säädet-
tävissä. Verkkosähköllä 
kappia voi käyttää 
esimerkiksi kotona, 
mökillä, leirintä alueella 
tai vaikkapa hotellissa 
lomamatkan aikana. 
Verk.com/54865

Käyttöjännite 12 tai 230 V

MyGrill I-200 Black 
-kaasugrilli

99,90
Katso hintaa!

Yli 20  
arvostelua

95 %
arvostelijoista 

suosittelee

Erittäin edullinen kahden polttimon 
kaasugrilli, joka on viimeistelty 
tyylikkään mattamustalla värillä. 
Kaksi rosteripolttimoa ja emaloidut 
valurautaritilät, joiden pinta-ala on 
44,5 × 41,5 cm. Kahden polttimen 
avulla voit kokeilla myös epäsuoraa 
grillausta. Verk.com/46529

”Hintaansa nähden mahtavilla ominaisuuksilla 
varustettu ja jämäkän oloinen grilli.” 
–esko95, Sotkamo, 22.6.2015
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869,90
78,86 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

1199,90
106,36 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

Nyt ilmainen kotiinkuljetus kesän parhaille kylmälaitteille!
Kampanjassa huippumerkit AEG, Electrolux, Rosenlew, Samsung ja Whirlpool.

NoFrost ja Multiflow

Samsung RFG23UERS1/XEE, teräs
Tilava Side by Side 
-kylmäkeskus 
ranska laisilla ovilla. 
Twin Cooling estää 
hajujen ja makujen 
siirtymisen, ja Multi 
Flow pitää lämpötilan 
tasaisena. Mitat 
(K × L × S): 1774 × 
908 × 774 mm. 
Verk.com/21943

Energialuokka A+

Tilavuus 394 / 176 litraa

Samsung RH57H90507F/EE Food Showcase Side by Side, teräs
Erittäin tilava Side by Side 
-kylmäkeskus Showcase-
ovella ja suurella 570 litran 
tilavuudella. Samsung Food 
Showcase -kaapin ulompi 
osa tuo suosikkiruokasi 
helposti saatavillesi. 
Mitat (K × L × S): 
1909 × 974 × 776 mm. 
Verk.com/29470

Samsung RS7567THCSR, teräs Samsung RS7527THCSR, teräs
• Energialuokka A+
• Tilavuus 361 / 171 l
• Äänitaso 39 dB
• Twin Cooling System
• No Frost -huurteenesto
• Digital Inverter
• Vesiautomaatti ja 

jääpalakone
• Mitat (K × L × S):  

1789 × 912 × 754 mm
• Verk.com/0683

• Energialuokka A+
• Tilavuus 361 / 209 l
• Äänitaso 39 dB
• Twin Cooling System 
• No Frost -huurteenesto
• Digital Inverter
• Mitat (K × L × S):  

1789 × 912 × 754 mm
• Verk.com/18768

Samsung RS7527THCWW 
• Energialuokka A+
• Twin Cooling System
• Multi Flow -tekniikka 
• No Frost -huurteenesto
• Digital Inverter 
• Mitat (K × L × S):  

1789 × 912 × 754 mm
• Verk.com/3747

949,90
85,53 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

1799,90
156,36 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

1999,90
173,03 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

Erikoiserä!

Vesi- ja jääpala-automaatti

Multi Flow -tekniikka

Energialuokka A+

Tilavuus 520 litraa

Twin Cooling -järjestelmä

Whirlpool WBE3114W

Electrolux EN3601JOW Electrolux 
EN3241JOW

Samsung RB31FERNCSS

”Hinta ja laatu kohdallaan. Hiljainen 
käyntiääni ja pakastin tilava.”  
–lexu, Helsinki, 19.6.2014

”Käyttöääni on riittävän hiljainen, sähkön 
kulutus alhainen ja tilaa niin jääkaapissa 
kuin pakastinosassakin on yllin kyllin.”  
–Kuningaskalastaja, Tampere, 2.10.2014

”Kaikenkaikkiaan erittäin hyvä vastine 
rahalle tällä 1,5 kuukauden käyttö
kokemuksella.”  
–illulillu, Espoo, 13.2.2015

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

A+ -energialuokan jääppipakastin, 
jonka ilmankierto on täydellisesti 
eriytetty toisistaan. Pakastimen 
kylmää ja kuivaa ilmaa ei johdeta 
jääkaapin sisälle, mikä aiheuttaisi 
ruokatarvikkeiden ennenaikaista 
pilaantumista. Twin Tech pitää 
ruokatarvikkeet ensiluokkaisina 
ja tuoreena pidempään. 
Verk.com/43599

Tyylikäs valkoinen A+ -ener-
gialuokan jääkaappipakastin. 
Twin Tech -tekniikkassa 
jääkaapin ja pakastimen 
ilmankierto on täydellisesti 
eriytetty toisistaan. 
Turvalasihyllyt ovat tukevat 
ja turvalliset. Pakastimen 
FrostFree-tekniikka takaa, 
että pakastinta ei tarvitse 
sulattaa. Verk.com/1711

Tyylikäs jääkaappipakastin, jossa 
on tehokas digitaalinen inverter-
kompressori ja huurtumaton NoF-
rost-pakastin. Energialuokka A++. 
Jääkaapin Multi Flow -järjestelmä 
puhaltaa kylmää ilmaa jokaisen 
hyllyn väliin. Tukevien kahvojen 
ansiosta kaapin ovien avaaminen 
on helppoa. Verk.com/47467

Whirlpool WBE3321A+NFW Samsung RB29FSJNDWW
No Frost -automaattisulatus 
estää huurteen syntymisen 
pakastimeen eikä kaappia 
tarvitse sulattaa. Jääkaapin 
elektronisen ohjauspaneelin 
ja näytön avulla pakastinta 
ja jääkaappia voidaan säätää 
erikseen vaivattomasti ja 
tarkasti. Verk.com/16957

Tyylikäs A+ -energialuokan 
jääkaappipakastin, jossa 
on tehokas digitaalinen 
inverterkompressori, 
huurtumaton NoFrost-tek-
nologia sekä Multi Flow 
-järjestelmä. Kompressorin 
takuu 10 vuotta. 
Verk.com/43808

339,90
34,69 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

399,90
39,69 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

389,90
38,86 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

449,90
43,86 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

499,90
48,03 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

649,90
60,53 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

”Jääkaappi on tyylikäs, hiljainen ja ei 
maksanut liikaa. Kaikin puolin hyvä 
hintalaatu suhde siis.” 
–Jiipee84, 7.5.2015
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Energialuokka A++ Energialuokka A+++

Täyttömäärä 7 kg Täyttömäärä 8 kg

Nyt ilmainen kotiinkuljetus kesän parhaille kylmälaitteille!

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

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

Electrolux EWP1274TDW -pesukone

Bosch SMU40D12SK -astianpesukone

Electrolux EWF1494DOW -pesukone

Bosch SMU40L22SK -astianpesukone

A++ -energialuokan pesukone 
seitsemän kilon täyttömäärällä 
linkoaa tehokkaasti 1200 kierrosta 
minuutissa. Time Managerin avulla 
voit säätää pesuaikaa pyykin likaisuu-
den mukaan sopivaksi. Ajastimella 
voit asettaa pesuohjelman käynnis-
tymään haluamanasi ajankohtana. 
Verk.com/51200

Helppokäyttöinen A+ -energialuokan 
astianpesukone, johon mahtuu 12 
astiastoa. Koneessa on neljä teho-
kasta pesuohjelmaa. Ainutlaatuisen 
pesuaineannostelijan avulla jokai-
sesta pesuainetabletista saadaan 
paras teho. Tason alle sijoitettavan 
astianpesukoneen äänitaso on 
52 dB(A). Verk.com/12522

Energiatehokas astianpesukone, 
jossa on automaattiohjelma ja 
pesuajan näyttö. Tehokkaalla 
ja kestävällä hiiliharjattomalla 
moottorilla ja VarioSpeed 
-ohjelmalla saavutetaan parempi 
pesutulos lyhyemmässä ajassa. 
Verk.com/16103

A+++ -energialuokan edestä täytet-
tävä pyykinpesukone kahdeksan kilon 
täyttömäärällä. Linkoaa tehokkaasti 
1400 kierrosta minuutissa. Soft-
rumpu on erityisen hellänvarainen. 
Time Managerin avulla voit säätää 
pesuaikaa ajankäytön ja pyykin 
likaisuuden mukaan sopivaksi. 
Verk.com/14362

Linkousnopeus 1200 rpm Linkousnopeus 1400 rpm

Samsung WF70F5E3P4W

Bosch SMU58L22SK

Samsung WF806P4SAWQ

Bosch SMU69T42SK

Samsung WF906P4SAWQ3E 

Bosch SMU69T45SK

Tehokkaan pesukoneen hiiliharjaton Digital Inverter 
-moottori on kestävä ja hiljainen. Samsung antaa 
moottorille 10 vuoden takuun. Lisäksi energiaa säästävä 
Eco Bubble -pesutekniikka. Verk.com/27113

3-tasoinen astianpesukone, jossa on 5 tehokasta 
pesuohjelmaa. VarioSpeed-toiminto lyhentää halutes-
sasi pesuaikaa jopa 50 %. Verk.com/50360

Tehokas Eco Bubble -pesukone suurella täyttömäärällä 
ja tehokkaalla linkouksella. Pesukoneen hiiliharjaton 
Digital Inverter -moottori on kestävä ja hiljainen, jolle 
Samsung antaa 10 vuoden takuun. Verk.com/45767

A++ -energialuokan astianpesukone hiiliharjattomalla 
inverter-moottorilla. Kuudesta pesuohjelmasta kolme 
on älykästä Auto-ohjelmaa. Verk.com/23715

Tehokas Eco Bubble -pesukone suurella täyttömäärällä 
ja tehokkaalla linkouksella. Pesukoneen hiiliharjaton 
Digital Inverter -moottori on kestävä ja hiljainen, jolle 
Samsung antaa 10 vuoden takuun. Verk.com/24706

Teräksinen -astianpesukone hiiliharjattomalla inver-
ter-moottorilla. Kuudesta pesuohjelmasta kolme on 
älykästä Auto-ohjelmaa. Verk.com/16759

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

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

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

Energialuokka A+++

Täyttömäärä 7 kg

Linkousnopeus 1400 rpm

Energialuokka A+ Energialuokka A+

Äänitaso 52 dB Äänitaso 48 dB

Normaalisti 379,90 € Normaalisti 399,90 €

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

Energialuokka A+++

Täyttömäärä 8 kg

Linkousnopeus 1400 rpm

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

Energialuokka A+++

Täyttömäärä 9 kg

Linkousnopeus 1400 rpm

”Erinomainen laite suuriakin 
vaatekappaleita, esimerkiksi 
makuupusseja tai päiväpeit-
teitä pesevälle.” 
–K Ysyjä, Helsinki 5.5.2015

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

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

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

Energialuokka A++ Energialuokka A++ Energialuokka A++

Äänitaso 46 dB Äänitaso 40 dB Äänitaso 40 dB

Täyttömäärä 13 astiastoa Täyttömäärä 14 astiastoa Täyttömäärä 14 astiastoa
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19,90 9,90 9,9049,90

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

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

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

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

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

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

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

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

289,90
30,54 / kk (12 kk)

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

Electrolux EAP150 -ilmanpuhdistin

Domesto ActiveAir 50

Electrolux EAP450 -ilmanpuhdistin

OBH Nordica 6154 Air Purifier

Electrolux EAP300 -ilmanpuhdistin

OBH Nordica 6153 Air Purifier

Domesto Basic 7000 BTU / 8–15 m2

Electrolux EXP09HN1WI

Wilfa AC-W12 -ilmastointilaite

Electrolux EXP12HN1WI

Avec-pöytätuuletin, 12” Domesto Smart Fan, 8”Avec-pöytätuuletin, 9”

Norm 176,90 €

Kompakti 
ilman puhdistin 
vaikkapa makuu- tai 
lastenhuoneeseen. 
Puhtaan ilman 
tuotto enintään 
153 m3/h (CADR), 
mikä vastaa 
32 m2:n pinta-alaa. 
Verk.com/16448

50 m2:n tilaan sopiva 
ilmanpuhdistin, jonka 
nelinkertainen suodatus-
teknologia puhdistaa 
ilmasta pienimmätkin 
hiukkaset. Ilmanvirtaus 
300 m3/h. Teho 45 W. 
Suurin äänenvoimakkuus 
48 dB. Verk.com/1934

Puhdistaa jopa 
99,97 % sisäilman 
siitepölystä, pöly-
punkeista, baktee-
reista, viruksista, 
tupakansavusta 
ja muista hajuista. 
35 m2:n tilaan. Laite 
on saanut Allergia- ja 
astmaliiton 
allergia tunnuksen. 
Verk.com/48892

70 m2:n tilaan sopiva 
ilmanpuhdistin, joka 
on saanut Allergia- ja 
astmaliiton allergia-
tunnuksen. Ajastin ja 
5 nopeutta. Puhdistaa 
jopa 99,97 % sisäilman 
siitepölystä, pölypun-
keista, bakteereista, 
viruksista, tupakansa-
vusta ja muista hajuista. 
Verk.com/48921

Kompakti 2-in-1 -siirrettävä ilmastointilaite 
pieneen huoneeseen. Jäähdyttää tai 
poistaa kosteutta. Jäähdytysteho 
7000 BTU / 2000 W. Mekaaninen säädin. 
Kaksi eri tehoa. Koko 288 × 428 × 640 mm. 
Verk.com/41133

Erittäin tehokas siirrettävä ja kaukosäätimellä 
ohjattava ilmastointilaite viilentää 16–23 m2:n 
huoneen tai huoneiston energiatehokkaasti. 
Poistaa myös kosteutta. Jäähdytysteho 
3500 W. Energialuokka A. Verk.com/8033

Ilmastointilaite sekä viilennykseen että 
lämmitykseen. Lisäksi kuivaustoiminto. 
Kompakti koko ja tyylikäs muotoilu. 24 tunnin 
ajastin. LED-näyttö. Energialuokka A (viilennys) 
ja A+ (lämmitys). Verk.com/6336

Ilmastointilaite sekä viilennykseen että 
lämmitykseen. Lisäksi kuivaustoiminto. 
Kompakti koko ja tyylikäs muotoilu. 24 tunnin 
ajastin. LED-näyttö. Energialuokka A (viilennys) 
ja A+ (lämmitys). Verk.com/5259

Tehokas ilmanpuhdis-
tin esimerkiksi makuu- 
tai olohuoneeseen. 
Puhtaan ilman tuotto 
enintään 335 m3/h 
(CADR), mikä vastaa 
70 m2:n pinta-alaa. 
Verk.com/15660

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

”Jäähdyttää n. 15 neliön huoneen kohtuullisessa 
ajassa mukavan viileäksi.” 
–Janne555, Helsinki, 13.6.2014

”Laite on hyvän oloinen ja näköinen.”
–Zaph, Helsinki, 1.6.2014

Kaukosäädin ja ajastin

Sopii 40 m2:n tilaan Sopii 60 m2:n tilaan

Jäähdytysteho 12000 BTU

Kapasiteetti 9000 BTU/h Kapasiteetti 12000 BTU/h

Tehokas kosteuden poisto

Äänitaso 46–52 dB Äänitaso 44–52 dB

Mukavan viileä pyötätuuletin. Halkaisija 
30,5 cm. Kolme nopeutta ja hiljainen 
käyntiääni.

Valkoinen 
Verk.com/31064

Musta 
Verk.com/31106

Halkaisijaltaan 23-senttinen tuuletin 
on mukavan viileä. Kaksi nopeutta ja 
hiljainen käyntiääni.

Valkoinen 
Verk.com/30833

Musta 
Verk.com/30932

Erittäin tyylikäs pöytätuuletin, jonka 
uniikki design erottuu massasta ritilättö-
män rakenteen ansiosta. Tuuletinlavat 
ovat pehmeää turvallista kumia.  
Verk.com/4321

Tehokas ja erittäin 
hiljainen tornituuletin, 
jota hallitaan kauko -
ohjaimella. Patentoitu 
kääntymisliike laajalla 
115 asteen kulmalla. 
Kolme tuuletinvoimak-
kuustilaa ja 0,5–7,5 tun-
nin käynnistysajastin.
Verk.com/16401

Domesto Gliding Grille 
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199,90
23,03 / kk (12 kk)

Nopea pakastuminen

Täyttöaukko kannessa

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

Ströme-tehosekoitin

Moccamaster H931 AO

OBH Nordica 6638 Pro Crush

Moccamaster HBG961 AO

Ströme BL-124B -tehosekoitin

Moccamaster HB951 AO

Anton Oliver -jäätelökone Domesto ArctiCube -jääpalakone

Philips RQ1145/17

Remington EP7020 4-in-1

Remington HC5880

Braun SE9561 SkinSpa

Philips Shaver 9000

Braun Xelle SE5280 Milo

Remington HC5800

Braun SE7561 -epilaattori

Näppärä pienikokoinen jäätelökone.  
Kapasiteetti jopa 0,7 litraa valmista 
jäätelöä. Kaksoiseristetty alumiininen 
säiliö takaa nopean pakastumisen ilman 
suolaa tai jäätä. Verk.com/32214

Nopea ja kätevä jääpalakone! Älä koskaan jää 
ilman juomia raikastavia jääpaloja bileissä tai 
leffailtamassa. Verk.com/43029

19,90

9 jääpalaa 5–10 minuutissa0,7 litraa valmista jäätelöä

Jopa 100 jääpalaa tunnissa

12–15 kg jäätä päivässä

Mukana jääpalakauha

19,90

99,90

69,90 89,90

69,90 99,90

49,90 59,90

Ruoanvalmistukseen 
ja jään murskaami-
seen. Lasikannu 1,3 l. 
400 W:n moottorissa 
on kaksi nopeutta 
sekä pulse-toiminto. 

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

Pehmeä ja sileä 
parranajo. Gyro-
Flex 2D -järjestelmä 
myötäilee kasvojen 
muotoja, ja sen 
DualPrecision-terät 
leikkaavat jopa lyhyen 
sängen. Ajotulos on 
tehokas ja hellänvarai-
nen. Vesipestävä. 
Verk.com/51876 

Epilaattori ja ladyshaver 
samassa laitteessa. 
Kaareva ajopää 
myötäilee ihoa ja 
poistaa jopa puolen 
millin pituiset karvat. 
Aloe Vera -nystyt 
tekevät epiloinnista 
miellyttävää, ja 
lopputuloksena on 
silkin sileä, pehmeä 
iho. Verk.com/9439 

Seuraavan suku-
polven epilaattori 
poistaa lyhim-
mätkin ihokarvat. 
Langatonta Wet 
& Dry -mallia voi 
käyttää suihkussa 
ja kylvyssä. 
Verk.com/56880 

Vedenkestävä seu-
raavan sukupolven 
epilaattori poistaa 
lyhimmätkin 
ihokarvat. 30 
astetta kääntyvä 
ajopää mukailee 
vartaloa. 
Verk.com/56869 

Erittäin tehokas koti-
parturi, jossa on 2 in 1 
-toiminto hiuksille ja 
parralle. Pituudensäätö 
1–42 mm. Voidaan 
käyttää ladattuna tai 
verkkovirralla. Yhdellä 
latauksella jopa 120 
minuuttia ajoaikaa. 
Verk.com/56470 

Äärimmäisen kestävä 
ja tehokas akulla tai 
verkkovirralla toimiva 
kotiparturi. Erittäin 
tarkasti leikkaavat 
japanilaiset ruostu-
mattomat terästerät. 
Yhdellä latauksella jopa 
120 minuuttia ajoaikaa.
Verk.com/49966 

Uudistettu ajopää 
joustaa kahdeksaan 
eri suuntaan ja tarjoaa 
tarkimman parranajon, 
myös lyhyelle sängelle. 
AquaTec-tekniikan 
ansiosta parranajokone 
soveltuu niin kuiva- kuin 
märkäajoon. 
Verk.com/56146 

Erittäin tehokas 1250 watin 
1,5-litrainen tehosekoitin 
valmistaa herkulliset juomat, 
maittavat keitot ja murskaa vai-
vatta jääpalat. Tehosekoittimen 
vankka runko ja lasinen kannu 
takaavat kestävyyden kovassa-
kin käytössä. Valaistu portaaton 
nopeudensäätö. Jäämurska-, 
smoothie- ja pulssitoiminnot. 
Verk.com/44425 

Ruostumattomasta teräksestä 
valmistettu 1,75-litrainen 
tehosekoitin, jossa on 
ohjelmoidut jäänmurskaus-, 
smoothie- ja sykäystoiminnot 
sekä portaaton tehonsäätö. 
Erityisen kestävän kannunsa 
ansiosta voit käyttää laitetta 
sekä kylmien että lämpimien 
nesteiden sekoittamiseen. 
Verk.com/19592 

10 kupillista keittävä kahvinkeitin, jossa on automaatti-
nen virrankatkaisu. Kaksi erillistä vastusta takaa opti - 
maalisen suodatus- ja säilytyslämpötilan. Verk.com/7013

Suodatinteline, mekaaninen tippalukko ja sekoittava 
aromikansi lisäävät käyttömukavuutta. 10 kupin tilavuus 
ja automaattinen virrankatkaisu. Verk.com/7280

Suodatinteline, mekaaninen tippalukko ja sekoittava 
aromikansi lisäävät käyttömukavuutta. 10 kupin tilavuus 
ja automaattinen virrankatkaisu. Verk.com/7524

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

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

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

Norm. 249,90 €

Epilaattori, jonka 
suuritaajuuksinen 
hierontaosa tekee 
epiloinnista erityisen 
hellävaraista. Joustava 
ajopää. Smartlight 
valaisee hennoim- 
matkin ihokarvat. 
Verk.com/10777 

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

159,90
19,69 / kk (12 kk)
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Näiden televisioiden käyttö edellyttää Googlen käyttöehtojen ja tietosuojakäytännön hyväksymistä. 
Google, Google Play, Android, Android TV ja muut merkit ovat Google Inc:in omistamia tuotemerkkejä. 
Lisätietoa televisioista löydät osoitteesta www.sony.net/androidtv/

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

55”

Sony W809C -sarjan Smart Android LED -televisio
Full HD -resoluution Android TV -älytelevisio, jossa on Sonyn upea Motionflow XR 1000 -liiketoisto ja 
tyylikkäät, ohuet alumiinireunat. TV:ssä on WiFi, langaton Miracast-mediantoisto ja sovelluksina muun 
muassa Yle Areena ja Netflix.. DVB-T2-, DVB-C HD- ja DVB-S2-digivirittimet. Energialuokka A+.

43” 849,90 € Verk.com/45129
50” 1099,90 € Verk.com/29940
55” 1299,90 € Verk.com/45954

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

55”

Sony X8509C -sarjan Smart Android 4K Ultra HD LED -televisio
Mahtava 4K Ultra HD -resoluution älytelevisio, jossa on Googlen kehittämä Android TV -käyttöjärjestelmä. 
Google Cast tuo videot, ohjelmat ja valokuvat Android- tai iOS-laitteesta tai kannettavasta tietokoneesta 
suoraan televisioon. Sovelluksina muun muassa Yle Areena ja Netflix. Kahdet DVB-T2-, DVB-C HD- ja 
DVB-S2-digivirittimet. Energialuokka A.

55” 1999,90 € Verk.com/45116
65” 2999,90 € Verk.com/45348

Sonyn odotetut Android TV -uutuudet
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59,90
Finnsat FH1-HD -digiboksi antenniin ja kaapeliin

Samsung UE40JU6465 Smart 4K Ultra HD 
LED-TV, 40”,  1000 PQI

35,90

Samsung T32E310 -TV-monitori, 32”

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

Full HD -näyttö

USB-toisto

DVB-T2 ja DVB-C HD

Energialuokka A+

WiFi ja WiFi Direct

DVB-T2 ja DVB-C HD

Samsung J6202 -sarjan Smart LED-TV, 600 PQI

         saat
   kaupan päälle   €-hintaturva-vakuutuksen         kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista javain €-kortinhaltijalle. pinshintaturvavakuutus.com

€

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

40”

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

40”

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

48”

Natiivi 100 Hz:n paneeli

Picture Quality Index 600

Uusittu Tizen-järjestelmä

Todella ohutreunainen 
televisio, jossa on aito 
100 hertsin paneeli, 
Full HD -kuva ja Direct LED 
-taustavalaisu. Uudistettu 
Tizen-käyttöjärjestelmä 
ja helpot WiFi-toiminnot.
TV-sovelluksina mm. 
Katsomo, Ruutu, 
Yle Areena ja Netflix. 
USB-tallennus ja 
-mediantoisto. 
DVB-T2- ja DVB-C HD 
-digivirittimet. 
Energia luokka A+.

40”  499,90 €
Verk.com/53258

48”  699,90 €
Verk.com/53698

54,90

Iskra LAi 13 VHF 
-TV-ulkoantenni, 11,5 dB

Laadukas 13-elementtinen 12 dB:n VHF-antenni 
TV-kanaville E5–12. Soveltuu kaikille Suomessa 
maanpäällisessä verkossa lähetettäville terävä-
piirto- ja digi-tv-lähetyksille. Verk.com/4406

Ihanteellinen ratkaisu esimer-
kiksi mökille. 4G/LTE-suodatin. 
Soveltuu UHF-kanaville 21–69. 
Kevyt ja kompaktin kokoinen. 
Verk.com/13423

König 
ANT-UHF51L-KN 
-UHF-ulkoantenni,
10,2–13,5 dB

Energiapihi HD-digiboksi antenni- ja kaapelikotiin. Suomessa kehitetty 
ohjelmisto on nopea ottaa käyttöön. Verk.com/41168

Kirkas Full HD -LED-televisio, jossa on hyvät katselukulmat ja joka soveltuu hyvin myös 
tietokoneen monitoriksi. Kätevän Picture-in-Picture Plus -toiminnon avulla voit katsoa 
kahta eri kuvanlähdettä samanaikaisesti. Televisiossa on teräväpiirtokanavia tukevat 
DVB-T2 ja DVB-C HD -digivirittimet. Energialuokka A+. Verk.com/58784

Muista kotiinkuljetus! 
Matkahuollon jakopaketilla 

televisioiden kotiin- 
kuljetukset alkaen 11,90 €

         saat
   kaupan päälle
   €-hintaturva-
vakuutuksen    
     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja
vain €-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com

€

Litteä 40-tuumainen 
4K Ultra HD -televisio, jossa 
on Direct LED -taustavalaisu 
ja moderni jalusta. Natiivi 
100 hertsin paneeli yhdessä 
4K-resoluution kanssa takaa 
hyvän ja tarkan kuvan. Lisäksi 
200 hertsin CMR-kuvan-
parannus. Televisiossa on 
uudistettu Tizen-käyttöliit-
tymä ja sovelluksina muun 
muassa Katsomo, Ruutu, Yle 
Areena ja Netflix. USB-tal-
lennus ja -mediantoisto. 
4 HDMI- ja 3 USB-liitäntää 
sekä sisäänrakennettu WiFi. 
DVB-T2- ja DVB-C HD -digi-
virittimet. Energialuokka A. 
Verk.com/45416

4K Ultra HD -resoluutio

Uusi Tizen-käyttöliittymä

Kotimaiset tv-sovellukset

Picture Quality Index 1000

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 %.
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Viisi USB-liitäntää

5–11” tableteille

Säädettävä kaltevuus

39,90

24,90

Fuj:tech PowerBlock Pro -varavirtalähde MyFoneKite AnyGrip TP03 -niskatukiteline tabletille
Fuj:tech PowerBlock -varavirtalähde on muotoiltu virtaviivaiseksi ja vähän tilaa vieväksi. 
Se tuntuu kädessä tiiviiltä, jämäkältä ja laadukkaalta. Verk.com/43763

8000 mAh

2,1 A Universaali niskatukiteline 
tabletin kiinnittämiseksi 
autoon. Sopii 5–11-tuumaisille 
tableteille. Verk.com/5820

Fuj:tech USB-matkalaturi

24,90

Kätevä matkavirtalähde, joka lataa jopa 
viisi laitetta samaan aikaan. Mukana 
EU-, UK-, USA- ja UK-adapterit. 
Verk.com/45823

Mukana matka-adapterit

”Aika näppärä laturi. Hieman isohko ja 
muovisen tuntuinen, mutta se ei niin 
paljoa häiritse. Eniten tässä laitteessa 
häiritsee sen pitämä vinkuna. Tästä joku 
muukin valitti ja ainakin oma laite pitää 
aika kovaa meteliä. Kaikista huolimatta 
hyvä laite” –Kamera12345, 16.6.2015

Kenu Airframe+ -autoteline

29,90
Kenu Airframe+ -autoteline on yksinkertaisen nerokas! 
Napsauta teline ilmastointikanavan ritilään, niin olet valmis. 
Puhelin kiinnittyy napakasti telineeseen venyvien leukojen 
väliin. Sopii 4–6-tuumaisille puhelimille. Verk.com/23420

4–6 tuuman puhelimille

Sony Xperia E4

Kompakti, kestävä, luotettava ja vaikuttavan näköinen 
Android-puhelin jopa kaksi vuorokautta käyttöä tarjoavalla akulla. 
Neliydinsuoritin ja 8 Gt tallennustilaa sekä paikka jopa 32 Gt:n 
muistikortille.

Musta Verk.com/45169
Valkoinen Verk.com/29967

Sony Xperia M4 Aqua
Xperia M4 Aqua on tyylikäs ja vesitiivis älypuhelin, jossa on kaksi 

upeaa kameraa ja kaksi päivää kestävä akku. Se tarjoaa vaikuttavan 
vastineen rahoille. 

Koralli          Verk.com/29663
Musta           Verk.com/29835
Valkoinen   Verk.com/45584

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

Sony Xperia 
Z3 Compact

Kahden päivän akunkesto

Elämä eletään ulkona. Ohut ja 
kompakti Xperia Z3 Compact on 
kestävä ja tyylikkäästi muotoiltu 
Android-älypuhelin, jota on 
helppo käyttää yhdellä kädellä.

Hae kaikki värit hakusanalla 
z3 compact

Yli 37  arvostelua4,8
keskiarvo

Erinomainen kamera

Aidosti vesitiivis

118,90
16,28 / kk (12 kk)

Pitkä akkukesto

5” näyttö

399,90
39,69 / kk (12 kk)
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248,90
27,11 / kk (12 kk)

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

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

Metallirunko

Todella ohut

Samsung Xcover 550

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

3G-yhteydet

Samsung Galaxy Xcover 3

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

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

IP67-luokitus

4G/LTE-yhteys

Tehokas akku

Galaxy S6 on lasin ja metallin fuusio. Se henkii innovatiivista suunnittelua ja keksimisen 
iloa. Puhelimen ohut, sileä metallikehys on liitetty maailman toistaiseksi kirkkaimpaan 

Super AMOLED -näyttöön ja tuntuu ylelliseltä kädessä. Löydät kaikki mallit ja värit netistä 
hakusanalla samsung galaxy s6

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

alk. 849,90
77,19 / kk (12 kk)

3G-yhteydet

Samsung Xcover 550

3G-yhteydet
99,90

Kestävä

Pitkä akunkesto

LG G2, 32 Gt

LG Leon

LG G3, 32 Gt

LG Spirit

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

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

Titaani  
Verk.com/31463 

Kulta 
Verk.com/10641

Hintaluokassaan loistava 
Android Lollipop -älypuhelin 
4,7” kokoisella HD-resoluutio
sella IPS-näytöllä. Virtanäppäin 
ja äänenvoimakkuusnäp
päimet ovat puhelimen 
takaosassa, joten sitä on 

yhdellä kädellä. Nopea 
4G-tuki ja neliydinsuoritin 
takaavat sujuvan käytön.

Hintaluokassaan loistava 
Android Lollipop -älypuhelin 
4,7” kokoisella HD-resoluutio-
sella IPS-näytöllä. Virtanäppäin 
ja äänenvoimakkuusnäp-
päimet ovat puhelimen 
takaosassa, joten sitä on 

yhdellä kädellä. Nopea 
4G-tuki ja neliydinsuoritin 
takaavat sujuvan käytön.

Nopeilla LTE/4G-yhteyksillä on nautin-
nollista selailla nettiä, käyttää pikaviesti-
ohjelmia ja sosiaalista mediaa. Android 
Lollipop -käyttöjärjestelmä pitää huolen, 
että puhelimen käyttöönottaminen ja 
arkiasioiden hoitaminen on nopeaa ja 
yksinkertaista.

Hopea Verk.com/29957
Kulta Verk.com/29463

Tyylikäs ja ohut

Nopeat 4G-yhteydet

4,5” kokoinen näyttö

Silmiä hivelevä puhelin 
isolla (5,2”) näytöllä, joka 
käyttää täyttä teräväpiir-
totarkkuutta (Full HD). 
Uskomattoman tehokkaalla 
2,3 GHz:n neliydinproses-
sorilla varustettu tehopak-
kaus. Nopean LTE-yhteyden 
avulla saat kaikki hyödyt 
puhelimesta irti. 
Verk.com/35981

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

148,90
18,78 / kk (12 kk)

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

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

Upea kuvanlaatu ja ylellinen metallisä-
vytteinen muotoilu. 13 megapikselin 
kamerassa on optinen kuvanvakautus ja 
huippunopea laserautomaatti tarkennus. 
Knock Code – avaat lukituksen napautus-
koodilla. 

Kulta  Verk.com/26672 
Valkoinen Verk.com/26821
Musta  Verk.com/26509398,90

39,61 / kk (12 kk)

Yli 38 arvostelua

4,9
keskiarvo

5,5” Quad HD -näyttö

Knock Code -lukitus

4K-videokamera

29913 megapikselin kamera

2,3 GHz:n 4-ydinsuoritin

5,2” Full HD -näyttö

takaavat sujuvan käytön.takaavat sujuvan käytön.takaavat sujuvan käytön.

Tyylikäs ja ohut

Nopeat 4G-yhteydet

4,7” 720p-näyttö
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HP Pavilion  
Notebook 15
Värikäs ja persoonallinen, 15,6" näytöllä varustettu HP Pavilion 
15 sisältää kaiken, mitä tarvitset. Tehokas AMD A6 -suoritin, 8 
gigatavua muistia, 500 gitatavun kovalevy sekä AMD Radeon 
R7 M260 -grafiikkasuoritin 2 gigatavun omalla muistilla.

pinkki Verk.com/37128
sininen Verk.com/37254
valkoinen Verk.com/36292
musta Verk.com/37398

15,6” HD-näyttö

AMD-A6 2,4 GHz -suoritin

8 Gt RAM, 500 Gt HDD

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

AMD Radeon R7 M260

HP Pavilion Notebook 13-b221no
Kaikki mitä tarvitset surffaamiseen, sähköpostin lukemiseen, dokumenttien kirjoittamiseen, 
videoiden ja kuvien katseluun sekä kevyeen pelaamiseen. Tyylikäs runko kirkkaalla BrightView HD 
-näytöllä, Beats Audio -äänijärjestelmällä sekä täysikokoisella näppäimistöllä. Verk.com/38373

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

13,3” HD-LED-näyttö

Intel Core i5 2,2 GHz

8 Gt RAM, 128 SSD

HP Pavilion  Notebook 17-f141no
Fiksu valinta kannettavaksi, jolta vaaditaan luotettavuutta ja suorituskykyä päivittäisiin askareisiin.  
AMD A10 -neliydinsuoritin, 8 gigatavua muistia, 750 gigatavun kovalevy sekä AMD Radeon R5 
-grafiikkasuoritin.  Verk.com/47761

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

17,3” HD+ -näyttö

AMD-A8 2,0 GHz -suoritin

8 Gt RAM, 750 Gt HDD

HP Pavilion  Notebook 17-f210no
Fiksu valinta kannettavaksi, jolta vaaditaan luotettavuutta ja suorituskykyä päivittäisiin askareisiin.  
Intel Pentium N3540 -neliydinsuoritin, 4 gigatavua muistia, 500 gigatavun kovalevy. Verk.com/21806

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

17,3” HD+ -näyttö

Intel Pentium B3540

4 Gt RAM, 500 Gt HDD

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

Kampanja on voimassa 12.7.2015 asti.

Lue hakuohjeet ja hae: 
facebook.com/verkkokauppacom

Hannah Falcon 2 -teltta 
arvo 198,90 €

Ultrakevyt kahden hengen vaellusteltta, jonka ulkoteltassa 
on silikonisuojaus, kaksi sisäänkäyntiä ja tilava apsidi. 
Teltan kahteen eteiseen saa suojaan reput ja kengät. Tehokas 
ilmanvaihto ja vedenpitävyys antavat mahdollisuuden nauttia 
yöunista kolmena eri vuodenaikana. Verk.com/0905

HAUSSA 3
TESTAAJAA
HAUSSA 3
TESTAAJAA

AKRacing Player Gaming Chair -pelituolit 
+ A1 Almaz -kuulokkeet

AKRacing Gaming Chair on tyylikäs ja mukava tuoli, joka tekee pitkistä 
pelisessioista nautintoa. AKRacingin tuolit ovat erittäin laadukkaita muun 
muassa raskaan metallirunkonsa ansiosta, ja siksi ne ovatkin monen 
pelaajan ykkösvalinta. Nyt rajoitetun ajan A1 Almaz -kuulokkeet kaupan 
päälle, arvo 139 €!

Hae kaikki värit haulla akracing player

309,90
32,19 / kk (12 kk)

Ergonominen muotoilu

Säädettävät käsinojat

Korkeudensäätö

Kuulokkeet kaupan päälle!
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Lenovo Tab2 A10 10,1” -Android-tabletti Lenovo Miix 3 10,1” -Windows 8.1 -tabletti

Lenovo U330P 13,3” -kannettava
Lenovo Y50-70 15,6” -kannettavat

Lenovo Yoga 3 Pro 13,3” Touch

Lenovo G50-30 15,6” -kannettava

10,1-tuumainen Android 4.4 -tabletti 1920 x 1200 -resoluutioisella 
IPS-näytöllä ja neliydinsuorittimella. LTE/4G- ja WiFi-tuki. 
Valkoinen Verk.com/24547
Sininen  Verk.com/54036

Lenovo Miix 3 yhdistää kattavat ominaisuudet ennennäkemättömän kilpailukykyiseen hintaan. Lenovo 
Miix 3 on suunniteltu käytettäväksi koko perheen voimin videoiden katseluun, verkon selaamiseen, 
pelaamiseen tai vaikkapa sähköpostien lukuun. Miix 3:ssa on 10,1-
tuumainen IPS HD -näyttö, Intel Atom -suoritin ja 32 Gt 
tallennustilaa, jota voidaan laajentaa MicroSD-
muistikortilla. Verk.com/31023

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

10,1” IPS-näyttö

LTE/4G-tuki

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

10,1” IPS -kosketusnäyttö

Näppäimistötelakka

Microsoft Office 365

Lenovo Flex 2 -Dual-Mode-kannettava

Edullinen, kestävä ja luotettava kannettava kotikäyttäjille. Intel Celeron 
N2830 -suoritin, 4 Gt muistia ja 1 teratavun kovalevy. Verk.com/24780

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

Intel Celeron N2830

15,6” HD-näyttö

4 Gt RAM, 1 Tt:n HDD

Viimeinkin saatavilla on edullinen monikäyttötietokone Lenovo Flex 2:n muodossa. Tässä kaksitilai-
sessa kannettavassa on kosketusnäyttö, joka kääntyy 300 astetta kannettavasta pystyasentoon. 
14” näytöllä Verk.com/0159  349,90 €
15,6” näytöllä Verk.com/34785  399,90 €

AMD E1-6010 -suoritin

4 Gt RAM, 500 Gt:n HDD

Kääntyvä Flex-runko

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

Lenovo U330P on tehokas kannettava tietokone, joka soveltuu 
kotikäyttöön kuten nettisurffailuun, dokumenttien muokkaamiseen, 
videoiden toistamiseen sekä kuvien muokkaamiseen. Se on ohut, 
kevyt ja elegantisti muotoiltu, joten sitä on helppo kuljettaa mukana. 
Tehokas Intel Core i5 -suoritin ja 128 Gt:n SSD-levy!
Verk.com/53550

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

Intel Core i5-4210

13,3” HD-näyttö

4 Gt RAM, 128 Gt:n SSD

Yoga 3 Pro:ta voi käyttää neljällä eri tavalla: 
kannettavana, telineenä, telttana ja tablettina. 
Tämä poikkeuksellisen ohut ja kevyt laite 
omaa uraauurtavan, vakauden maksimoivan 
saranamuotoilun sekä älykkään ohjelmis-
ton, joka optimoi ja yksilöi Yoga-koke-
muksesi.

256 Gt 1399,90 € Verk.com/4668
512 Gt 1599,90 € 17072

alk. 1399,90
240,15 / kk (12 kk)

Intel Core M-5Y70

3200 x 1800 resoluutio

8 Gt RAM, SSD-levy

Pitkään odotettu tehokas pelikannettava neljännen sukupol-
ven Intel Core i7 -neliydinsuorittimella, 8 tai 16 Gt:n muistilla 
ja 1 Tt:n kovalevyllä. Pelejä kiihdyttää NVIDIA GeForce 860M 
-näytönohjain jo näyttönä toimii joko 15,6” Full HD- tai 
4K-näyttö!

FHD-näyttö, 8 Gt Verk.com/10458      999,90 €
4K-näyttö, 16 Gt Verk.com/11235     1199,90 €

Kunnon pelikone!

FHD- tai 4K-näyttö!

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

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

1920 x 1200 
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Canon LEGRIA HF G25 -digivideokamera 
+ BP-820-vara-akku

Canon EF-S 10-18 mm f/4.5-5.6 IS STM

Ultralaajakulmainen EF-S-zoom-objektiivi on pieni ja 
kevyt, ja se on helppo ottaa mukaan matkalle. Saat 
enemmän sisältöä kuviin dramaatti sia maisemia 
tai näyttäviä rakennuksia kuvatessa. Vakaat kuvat 
ja videot neljän askeleen kuvanvakaimen ansiosta. 
0,22 m:n tarkennusetäisyyden ansios ta pääset 
lähemmäs kohdetta. Verk.com/11013

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

Ultralaajakulmainen

Pienikokoinen ja kevyt

4 askeleen vakaaja

Canon EOS 6D -runko + Adobe CC Photography 
+ Wacom Intuos Pro Medium -piirtopöytä

Canon EOS 6D:n, EOS 5D Mark III:n, EOS 7D Mark III:n tai EOS 70D:n ostajalle vuoden Adobe 
CC Photography -tilaus sekä Wacom Intous Pro Medium -piirtopöytä KAUPAN PÄÄLLE!
Katso ohjeet ja lisätiedot kampanjoista Canon.fi/kampanjat

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

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

36 × 24 mm:n kenno

20 megapikseliä

WiFi ja GPS

Vakavalle harrastelijalle

Yli 140  arvostelua

4,6
keskiarvo

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

Luovaan kuvaukseen suunnitellussa kamerassa on laajakulmaobjektiivi, monipuoliset 
käsisäädöt ja laadukas äänentallennus HD-videoiden kuvaamista varten. Paketissa 
mukana laadukas langaton Bluetooth-mikrofoni (arvo 269,90 €). Verk.com/58764

10× optinen zoom

Ø6 mm CMOS, 2 Mpx

Optinen kuvanvakain

Canon PIXMA MG7550 
-mustesuihkutulostin
Ammattitasoista valokuvajälkeä tulostava mustesuih-
kutulostin, jossa myös skannaus ja kopiointi. PIXMA 
Touch & Print mahdollistaa nopean tulostamisen 
mobiililaitteesta NFC:n avulla. 

Valkoinen Verk.com/32605
Musta  Verk.com/32813

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

NFC-tulostus

Ammattitason kuva

Riittoisat XL-kasetit

Mustekasetit 18,90 € / kpl. Löydät kaikki haulla:
canon cli551

Canon CanoScan 9000F Mark II -tasoskanneri

Nopea ja laadukas!

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

Monipuolinen ammattitason skanneri skannaa filmit, valokuvat, diat ja asiakirjat 
nopeasti ja laadukkaasti. Pikapainikkeet ja automaattinen kuvankorjaus 
hel  pottavat käyttöä, eikä laite vaadi lämpenemisaikaa. Verk.com/24199

9600 × 9600 dpi:n filmit

4800 × 4800 dpi:n kuvat

Canon EF 50 mm f/1.8 STM

      Kolmen
    vuoden takuu        kameroille

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

Laadukas ja edullinen objektiivi, joka 
sopii erinomaisesti luovaan muoto-
kuvaukseen ja hämärässä kuvaamiseen. 
Lähes äänetön STM-tarkennus. 
Verk.com/18346

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

”2002 ostettu 1000 euron kinofilmikoon Canoscan 4000 hajosi, eikä siihen saanut 
varaosia, onneksi! Tämä uusi 9000F Mark II on joka suhteessa parempi. Scannaa 
hienosti kaikenlaiset ja -kokoiset kuvat ja asiakirjat. Naarmujen ja roskien poisto 
toimii ja sävyt korjautuvat hienosti. Haalistuneet kymppikuvat muuttuvat uudenve-
roisiksi.” –Altekamerade66, Lappeenranta, 10.6.2015
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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 €

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 €

Alkaen 1498,90 €

Uusi MacBook tarjoaa täysimittaisen käyttökokemuksen kaikkien aikojen pienimmässä ja kompakteimmassa Mac-kannettavassa. Jokainen 
elementti – uusi näppäimistö, Force Touch -ohjauslevy, 12 tuuman Retina-näyttö, USB-C-portti, akku ja emolevy – on suunniteltu kokonaan 

uusiksi. Näin teimme laitteesta sekä ohuemman että entistä paremman. Teimme kuitenkin enemmän kuin vain uuden kannettavan. Näytimme 
niille uuden suunnan. Saatavilla kullan, hopean ja tähtiharmaan värisenä.
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Myös laktoosittomana

Mainio yöproteiini

SELF Sport Whey -heraproteiinijauhe, 4 kgSELF Sport Recovery -palautusjuoma + 
Verkkokauppa.com SmartShake -sekoituspullo

SELF Sport Night-Pro Banana Chocolate, 4 kg

Sisäänrakennettu pumppu

Kevyt kuljettaa

2 hengen teltta

4 hengen teltta

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

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

Hannah Falcon 2 -silikonipinnoitettu teltta
Ultrakevyt 2 hengen vedenpitävä nylon-vaellusteltta 
erittäin edulliseen hintaan. Ulkoteltassa silikonisuojaus, 
kaksi sisäänkäyntiä ja tilava apsidi. Kahteen eteiseen voi 
jättää reput ja kengät. Tehokas ilmanvaihto. 
Verk.com/0905

Lowe Alpine 
Cholatse II 65:75 -vaellusrinkka

SIGG Hot & Cold -termospullot

Monipuolinen ja tilava vaellusrinkka pitkillekin vaelluk-
sille. Useita taskuja ja kiinnityspisteitä. Kuljetat helposti 

makuualustan, teltan, 
makuupussin ja vaellus-

sauvan. Voit avata  
   rinkan ylhäältä 

            ja sivusta.

Violetti  
Verk.com/46776

Musta  
Verk.com/23735

Halti Vaelluskupoli Pro 4 -teltta
Haltin kupolitelttojen klassikko vaelluksille ja 
retkeilyyn. Kolmen vuodenajan teltassa on tilava 
korotettu apsidi ja ulkopuoliset kaaret, joiden 
avulla teltta on helppo pystyttää ja purkaa. Hyvä 
vaihtoehto esim. partioleirille. Verk.com/45243

SIGG Hot & Cold -termospullo on valmistettu ruos-
tumattomasta teräksestä samalla tietotaidolla kuin 
muutkin SIGG-pullot. Ekologisempi ja terveellisempi 
vaihtoehto muovisille pulloille.

Classic White 0,5 l 
Verk.com/5954

Brushed 0,5 l
Verk.com/35548

Classic White 0,75 l
Verk.com/11053

Halti 500 Lite Pump -täytettävä makuualusta Halti Ultra 6M -makuupussi
Täydellinen valinta vaativalle retkeilijälle. Yksikerrosrakenne on kevyt ja sopivasti 
eristävä kesäkäytössä. Pussissa on sisätasku. 
Verk.com/59312

Ilmatäytteinen jalalla pumpattava makuualusta. Kevyt mukanakannettava. 
Verk.com/60560

Paino vain 1,9 kg

Kaksi sisäänkäyntiä

Silikonikäsitelty ulkopinta

Vakaa ja helppokäyttöinen

89,90

alk. 28,90
0,5 l

Kesämakuupussi

Sisällä tasku

39,90 79,90

Erittäin hitaasti imeytyvä proteiini joka 
soveltuu mainiosti yöproteiiniksi tai 
aterian korvikkeeksi. Varmistaa palautuvan 
kehosi aminohappojen saannin koko yön 
ajaksi, jotta palautuminen harjoituksesta 
on tehokkainta. Maku: banaanisuklaa 4 kg. 
12,48 €/kg. Verk.com/2301

Täysin puhdasta heraproteiini-
jauhetta tiukan lihasmassan 
hankintaan ja palautumiseen. Maut: 
maitosuklaa, mansikka ja vanilja 
sekä lak too sit tomana minttu. 4 kg. 
12,48 €/kg. Hae maut haulla 
self sport whey 4 kg

Liikkuvan ihmisen tärkein lisäravinne nautitaan heti urheilusuorituksen jälkeen, jolloin 
rasitus katkaistaan ja palautuminen aloitetaan mahdollisimman nopeasti. Nopeaa 
heraproteiinia ja hiilihydraattia suhteessa 1:1. Maut: maitosuklaa, mansikka ja vanilja. 
4 kg. 8,73 €/kg. Verkkokauppa.comin SmartShake-sekoituspullossa on kaksi lokeroa 
jauheille, vitamiineille, avaimille tai koruille. Isompi 800 millilitran koko! Hae maut 
haulla self smartshake

49,90
4 kg

49,90
4 kg

34,90
4 kg

Kesän 

KUUMAT
hinnat Säädettävä koko

Baana 24” -polkupyörä

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

Kokoontaitettava

GoZero- ja GoZero Stealth Black  
-pedelec-sähköpyörät, 20”

Verkkokauppa.comista kaikki pyöräilytarvikkeet helposti ja halvalla!

GoZero-UTB-sähköpyörä, 28”

Pieneen tilaan taittuva sähköpyörä, jossa on voimakas 
sähkömoottori ja jota on helppo ja hauska ajaa. 
Pedelec 599,90 € Verk.com/15658
Stealth Black 649,90 € Verk.com/35509

"Retkeilyauton 68 cm 
korkuiseen tavaratilaan 
sopiva pyörä." –Retkeily-
autoilija, 26.4.2015

Kesän 2015 hittituote! 1 vaihde, jalkajarru, lokasuojat, seisontatuki ja tavarateline 
kuuluvat jokaisen Baanan vakiovarustukseen. Tyyliä uhkuvan pyörän saa kahdessa 
värissä. Takuu 24 kuukautta, rungolla 5 vuotta.

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

Täysimittainen GoZero-sähköpyörä on kaupungin nopein, hauskin ja käytännöllisin 
kulkuväline. Turvallinen ja EU-asetusten mukainen sähkö avusteinen polkupyörä. Ei 
vaadi ajokorttia tai rekisteröintiä. Verk.com/52988

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

Pedelec

929,90
83,86 / kk (12 kk)

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

GoZero-MTB-sähköpyörä, 29”

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

Mad Croc Fatbike, mattamusta

Kesän hittituote! 7 vaihdetta tekee tästä fatbikesta kevyen ajaa, jopa haastavassa 
maastossa. Ajat niin kaupungissa kuin maastopoluilla mukavasti rullaillen. Sopii myös 
hyvin pehmeälle alustalle kuten hiekalle tai lumelle. Verk.com/37253

Muumi-pyöräilykypärät, 49–55 cm

19,90

Kypärä on säädettävä, helppo pukea ja riisua. Turvallinen leukahihnan lukko. 
Koko 49–55 cm. CE EN 1078 -hyväksytty.
Haisuli, musta 
Verk.com/7095

Haisuli, valkoinen 
Verk.com/8901

Pikku Myy, pinkki 
Verk.com/9133

Pikku Myy, valk. 
Verk.com/10440

Topeak Hexus II -taskutyökalu

Kätevä ja helposti mukana 
kulkeva taskutyökalu 
säätämiseen ja pieniin 
korjauksiin. Ergonominen 
komposiittirunko. 
Verk.com/39067

Voimakas sähkömoottori

Toimintamatka jopa 40 km

29-tuumaiset renkaat

Nopea kaupungissa

Made in Finland

250 watin sähkömoottori

250 watin sähkömoottori

Kesän hittituote

Toimintamatka jopa 50 km

Toimintamatka jopa 50 km

Rengasleveys 4 tuumaa

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

18,90
”Helppo laittaa 
päähän ja säätää. 
Kivannäköinen ja 
edullinen.  
Suosittelen.”  
–Nannu, 13.6.2015
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Säädettävä koko

Baana 24” -polkupyörä

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

Kokoontaitettava

GoZero- ja GoZero Stealth Black  
-pedelec-sähköpyörät, 20”

Verkkokauppa.comista kaikki pyöräilytarvikkeet helposti ja halvalla!

GoZero-UTB-sähköpyörä, 28”

Pieneen tilaan taittuva sähköpyörä, jossa on voimakas 
sähkömoottori ja jota on helppo ja hauska ajaa. 
Pedelec 599,90 € Verk.com/15658
Stealth Black 649,90 € Verk.com/35509

"Retkeilyauton 68 cm 
korkuiseen tavaratilaan 
sopiva pyörä." –Retkeily-
autoilija, 26.4.2015

Kesän 2015 hittituote! 1 vaihde, jalkajarru, lokasuojat, seisontatuki ja tavarateline 
kuuluvat jokaisen Baanan vakiovarustukseen. Tyyliä uhkuvan pyörän saa kahdessa 
värissä. Takuu 24 kuukautta, rungolla 5 vuotta.

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

Täysimittainen GoZero-sähköpyörä on kaupungin nopein, hauskin ja käytännöllisin 
kulkuväline. Turvallinen ja EU-asetusten mukainen sähkö avusteinen polkupyörä. Ei 
vaadi ajokorttia tai rekisteröintiä. Verk.com/52988

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

Pedelec

929,90
83,86 / kk (12 kk)

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

GoZero-MTB-sähköpyörä, 29”

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

Mad Croc Fatbike, mattamusta

Kesän hittituote! 7 vaihdetta tekee tästä fatbikesta kevyen ajaa, jopa haastavassa 
maastossa. Ajat niin kaupungissa kuin maastopoluilla mukavasti rullaillen. Sopii myös 
hyvin pehmeälle alustalle kuten hiekalle tai lumelle. Verk.com/37253

Muumi-pyöräilykypärät, 49–55 cm

19,90

Kypärä on säädettävä, helppo pukea ja riisua. Turvallinen leukahihnan lukko. 
Koko 49–55 cm. CE EN 1078 -hyväksytty.
Haisuli, musta 
Verk.com/7095

Haisuli, valkoinen 
Verk.com/8901

Pikku Myy, pinkki 
Verk.com/9133

Pikku Myy, valk. 
Verk.com/10440

Topeak Hexus II -taskutyökalu

Kätevä ja helposti mukana 
kulkeva taskutyökalu 
säätämiseen ja pieniin 
korjauksiin. Ergonominen 
komposiittirunko. 
Verk.com/39067

Voimakas sähkömoottori

Toimintamatka jopa 40 km

29-tuumaiset renkaat

Nopea kaupungissa

Made in Finland

250 watin sähkömoottori

250 watin sähkömoottori

Kesän hittituote

Toimintamatka jopa 50 km

Toimintamatka jopa 50 km

Rengasleveys 4 tuumaa

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

18,90
”Helppo laittaa 
päähän ja säätää. 
Kivannäköinen ja 
edullinen.  
Suosittelen.”  
–Nannu, 13.6.2015
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”Yllättävän tehokas akkutrimeri ja nopea 
akun lataus. Parempi kuin Boschin 
vastaavat. Ainut pienoinen puute on 
hiukan lyhyt varsi. Tarjouksessa loistava 
hinta/laatu suhde.” –jutson, 16.9.2014

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

Kärcher K4 Compact -painepesuri

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

Jopa 130 barin paine

Vesijäähdytteinen

Kärcher K5 Premium -painepesuri

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

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

Jopa 145 baarin paine

Pitkä kelautuva letku

Vesijäähdytteinen

Erityisesti auton pesuun

Laadukas, tehokas ja 
ketterä pystymallinen 
painepesuri  kodin 
pesutöihin. Mukana 
pesuharja, vaahtosuutin 
ja autoshampootiiviste. 
Verk.com/33929

Jopa 110 baarin paine

Vesijäähdytteinen

Kärcher K2 Car -painepesuri

Green Cyclone GreenCut 
-johdoton pensasleikkuri

79,90

Kevyt ja ladattava Green Cyclone GreenCut 
18V -pensasleikkuri sopii erinomaisesti 

matalien pensaiden leikkaamiseen. Ergono-
minen kädensija istuu mukavasti käteen. 

Tehokas ja voimakas moottori takaa 
sujuvan leikkaamisen kerralla ilman 

hankalia tukoksia ja keskeytyksiä. 
Verk.com/5192

Ergonominen muoto

Tehokas 18 V:n akku

Jopa 30 min käyttöä

234,90
25,94 / kk (12 kk)

Green Cyclone LM6 BS-EX 
-vetävä ruohonleikkuri

B&S-ekomoottori

Vetävät pyörät

Ruohonkeräyssäiliö

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

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

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

Green Cyclone AD2000 1600 W 
-aggregaatti

Hiljainen

Pieni ja kevyt

Jopa 2000 W:n teho

Benzin BR460 -ruohonleikkuri
Teräsrunkoinen ruohonleikkuri, jolla saat kätevästi 
ajettua keskikokoisen nurmikon hetkessä. Kätevästi 
yhdestä kahvasta säädettävä leikkuukorkeus. Toimii 
sekä keräävänä ruohonleikkurina että ns. bioruohonleik-
kurina. Verk.com/56770

Osta samalla ruoholeikkurin käynnistyssarjan, joka 
sisältää öljyä, öljyimurin ja 5 litran kanisterin. 
Verk.com/45280 (19,90 €)

155,90
19,36 / kk (12 kk)2,5 kW:n nelitahtimoottori

Ruohonkeräyssäiliö

Green Cyclone GT18V -akkuruohotrimmeri

79,90

98,90

Viimeistele nurmikon reunat ja kulmat 
tehokkaasti tällä akkukäyttöisellä 
ruohotrimmerillä. Tehokas 18 V:n 
Lithium-akku mahdollistaa pitkän käytön 
ja nopean latauksen. Suuri 30 cm:n 
leikkuuala ja moottorin suuri kierrosluku 
jouduttaa työtä entisestään. 
Verk.com/11043

30 cm:n leikkuuala

25 min käyttöaikaa
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159,90
19,69 / kk (12 kk)

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

Delsey Vavin Sécurité -matkalaukut

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

55 cm

Delsey U-lite Classic -matkalaukut

Kevyet ja ergonomiset 
matkalaukut kestä-
västä polyeste ristä. 
Malleina laajennettava 
Expendable, ohut 
Slim ja perinteinen 
Classic. Värivaihtoehdot 
sininen, punainen 
ja musta. Eri kokoja 
55–78 cm. Hinnat 
119,90–159,90 €. 
Hae mallisto haulla 
delsey u-lite

Turvallinen ja luotettava 
matkalaukku, jossa 
on vahvistettu runko 
ja kaksoislukitus. 
Molemmat lukot lukitaan 
TSA-numerokoodilla. Neljä 
kaksirenkaista pyörää. 
Värivaihtoehdot punainen, 
harmaa ja hopea. 
Koot 55, 66 ja 77 cm. 
Hinnat 199,90, 249,90 ja 
299,90 €. Hae mallisto 
haulla delsey vavin

Golla Original Slim Sleeve 
-suojatasku läppärille, 14” tai 16”

Feru Snaefell -läppärilaukku, 15,6”Eastpak Wister -läppärilaukku, 14”

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

55 cm

39,90 74,90 19,90
Puhtaita linjoja, kirkkaita värejä ja minimalistista 
designiä yhdistellen muotoiltu suojatasku on läppärin 
täydellinen kumppani. Kaksi kokovaihtoehtoa: 14 ja 16 
tuumaa. Hae tuotteet haulla golla original slim sleeve

Kompakti mutta tilava laukku enintään 14-tuumaiselle 
kannettavalle tietokoneelle. Laukussa on myös peh-
mustetun tietokoneosion lisäksi oma osionsa tabletille. 
Verk.com/31627

Käytännöllinen ja kevyt, irrotettavalla kantohihnalla 
varustettu laukku enintään 15,6-tuumaiselle kannetta-
valle tietokoneelle. Etu- ja takapuolella tilavat taskut 
pientavaroille. Verk.com/43815

TUOTTEEN TAKAISINVETO
Power Bank 16000 mAh ja 32000 mAh

tuotenumerot 25267 ja 25268

Opticam 3G -riista- ja valvontakamerassa käytetyissä 
lisäakuissa on todettu mahdollisia turvallisuus-

puutteita. Joissakin tapauksissa akku voi ylikuumentua 
ja aiheuttaa palovaaran. Lisäakkujen käyttö tulee 

lopettaa välittömästi, ja akut tulee palauttaa Verkko-
kauppa.comin huoltoon tai myymälään. Hyvitämme 

tuotteen hankintahinnan myös ilman ostokuittia. 
Kameroissa itsessään ei ole virhettä.

Casio ClassPad fx-CP400 -symbolinen grafiikkalaskin
Monipuolinen 
grafiikkalaskin lukioon, 
ammatillisiin opintoihin 
ja korkeakouluihin. 
Suuri kosketus-
näyttö, kattava 
sovellusvalikoima ja 
helposti omaksuttava 
käyttöjärjestelmä. 
Verk.com/27773

4,8 tuuman kosketusnäyttö



49,90
Parrot Jumping Sumo 
+ lisäakku
Oho, mikä hinta! Myynti alkaa torstaina 2.7. 
kello 9.00. 1 kpl per asiakas. 35 kpl webissä 
ja 5 kpl per myymälä. 

Pieni älylaitteilla ohjattava robotti, jonka tallenta-
van videokameran kuvan näet jatkuvasti puhe-
limesi tai tablettisi ruudulla. Pompputoiminnon 
ansiosta teet jopa 80 senttiä korkeita pomppuja! 
Mukana tulee lisäakku. Verk.com/61324

Paikalle rullaa veikeän näköinen pieni robotti. 
Etupaneelissa loistaa kaksi ajovaloa, ja isot renkaat luovat harmittoman 

vaikutelman. Yhtäkkiä robotti pomppaa pöydälle ja alkaa pyyhkiä tava-
roita lattialle – aivan kuin puikoissa olisi esimurrosikäinen kiusankappale. 

”Juipille arestia!” ajattelet ensin, mutta muutat mielesi 
kun pääset itse kokeilemaan Jumping Sumoa.


