
99,90

WhiteWash WM3115 -pyykinpesukone

Oho, mikä hinta! Myynti alkaa lauantaina 4.4. kello 9.00. 
1 kpl per asiakas. Yhteensä 250 kpl. 50 kpl per myymälä, 
webissä 100 kpl.

Helppokäyttöinen pesukone, jossa on selkeä suomenkielinen 
ohjauspaneeli. Valittavissa kahdeksan pesuohjelmaa, joiden 
pesulämpötila on 20–90 °C. Koneessa on myös 16 minuutin 
pikapesuohjelma. Mitat (K × L × S): 845 × 595 × 530 mm. 
Verk.com/4750



Haibike-pyörät Verkkokauppa.comista

TODENNÄKÖISESTI AINA HALVEMPI

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

Merida Ride 300
-maantiepyörän
Arvomme yhteensä kolme maantiepyörää.

Meridan Ride 300 on edullinen ja erittäin laadukas 
maantiepyörä. Sopii hyvin ensimmäiseksi 
maantiefillariksi. Löydät kaikki koot hakusanalla 
merida ride 300

Kampanja on voimassa 10.5.2015 asti.
Palkinnon arvo on 899,90 €.

Lue ohjeet osoitteessa
www.verkkokauppa.com/arvostelejavoita

ARVOSTELE  
& VOITA

ARVOSTELE  
& VOITA



Muista kotiinkuljetus! Matkahuollon jakopaketilla 
tämän television toimitus kotiisi 11,90 €

alk.14,90
16 Gt

Transcend UHS-I microSDHC 
-muistikortti

Transcend StoreJet 500 -SSD-levy, 
USB 3.0 ja Thunderbolt

TCL L48S4604F Full HD LED-TV, 48”, 100 Hz

Hinnat ja tarjoukset voimassa 30.3.–5.4.2015 ellei toisin mainita. Verk.com/katalogi

Hyvää pääsiäistä!
Näin palvelemme 
viikonvaihteessa
torstai  2.4. klo 9–21
perjantai  3.4. suljettu
lauantai 4.4. klo 9–18
sunnuntai 5.4. suljettu
maanantai  6.4. suljettu
tiistai 7.4.  klo 9–21

Helsingin 24 h kioski aina auki

333,30
34,14 / kk (12 kk)

Oho, mikä hinta! Myynti alkaa torstaina 2.4. kello 9.00. 1 kpl per asiakas. 
Rajoitettu erä: 110 kpl webissä ja 30 kpl per myymälä.

Hyvä 48-tuumainen Full HD -perustelevisio, jossa on ohuet reunat ja 
teräväpiirtolähetyksiä vastaanottavat DVB-T2- ja DVB-C HD -digivirittimet. 
100 hertsin CMI-kuvanparannus ja megadynaaminen kontrasti. USB-median-
toisto muistitikulta tai ulkoiselta kovalevyltä. CI+-liitäntä maksu-tv-kortteja 
varten. Energialuokka A+. Verk.com/34204

Ohuet reunat

Full HD -resoluutio

USB-mediantoisto

DVB-T2 ja DVB-C HD

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 %.

Jokamiehen ja -naisen roisketiivis puhelin, jossa on 
4,5-tuumainen näyttö. Mattapintainen takakuori ja 
kompakti koko helpottaa käyttöä yhdellä kädellä. 
5 megapikselin kameralla otetut kuvat voit tallentaa 
8 Gt:n sisäisen muistin lisäksi microSD-muistikortille 
(hankittava erikseen). Hae värit haulla moto e lte

Motorola Moto E LTE (2015)

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

Roisketiivis

4G LTE -yhteys

Android 5.0

Huippunopea
microSDHC-
kortti sopii erin-
omaisesti uusiin 
älypuhelimiin ja digikameroihin. Mukana SDHC-adapteri. 
16 Gt 14,90 € Verk.com/31776
32 Gt 34,90 € Verk.com/31778
64 Gt 79,90 € Verk.com/6419

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

256 Gt

Nopea SSD-levy, jossa on USB 3.0- ja Thunderbolt-liitän-
nät. Tyylikäs metallinen design. 
256 Gt 289,90 € Verk.com/9212
512 Gt 469,90 € Verk.com/0477
1024 Gt 849,90 € Verk.com/5092

Huawei E5377s-32 -LTE-modeemi ja 
WiFi-tukiasema

99,90
Mainio koko perheen nettimodeemi sopii myös 
työkäyttöön, sillä se tarjoaa huippunopean netin jopa 
kymmenelle käyttäjälle yhtä aikaa. Voit liittää kodin 
tietokoneet, tabletit, älypuhelimet ja pelikonsolit 
huippunopeaan 4G-verkkoon.

Musta Verk.com/34730
Valkoinen Verk.com/27658

150 Mbps

Verkkokauppa.com-lahjakortti

alk.10,00

Anna lahjaksi lahjakortti! Halutessasi 
toimitamme sen suoraan lahjan 
saajalle. Lahjakortti on voimassa 
12 kuukauden ajan sekä myy-
mälöissämme että verkossa. 
Verk.com/48000



Täyttömäärä 9 kg

Samsung WD806P4SAW -kuivaava pesukone

Pesukapasiteetti 8 kg ja kuivaus 5 kg. Energiaystävällinen ja tehokas pesukone Eco 
Bubble -tekniikalla ja hiiliharjattomalla moottorilla. Diamond Drum -rumpu takaa 
hellävaraisen pesun ja kuivauksen. Verk.com/33370

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

”Erinomainen pesutulos ja kuivaus!
Aiemmin käyttänyt erillisiä pesukoneita ja 
kuivausrumpuja, mutta pieneen talouteen 
tämä on aivan erinomainen laite! --”  
–tunp, 11.10.2014

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

Täyttömäärä 9 kg. Höyryohjelmat, 1600 rpm:n linkous ja hiiliharjaton Inverter-moot-
tori pesevät pyykin tehokkaasti ja hiljaisesti. OptiSense säätää energian- ja vedenkulu-
tuksen ja pesuajan pyykkimäärän mukaan. Digitaalinäyttö ja ajastin. Verk.com/50559

AEG LM95699F -pesukone, valkoinen

Energialuokka A+++ -20%Kuivaava pesukone

Täyttömäärä 9 kg

Hiiliharjaton Inverter-moottoriLinkousnopeus 1400 rpm

Linkousnopeus 1600 rpmEnergialuokka A+ 

Höyryohjelmat ja suihkupesuInverter-moottori (10 v takuu)

Norm. 899,90 €

Edestä täytettävä A++ -energialuokan pyykinpesukone 
6 kg:n täyttömäärällä. 6th SENSE -sensoritekniikka 
optimoi veden ja sähkön kulutuksen ohjelmien aikana. 
Clean+ -tahranpoistotoiminto puhdistaa pinttyneetkin 
tahrat jo alhaisissa lämpötiloissa. Verk.com/15776

Energialuokka A++

Linkousnopeus 1400 rpm

Näyttö ja ajastin

Whirlpool AWO/D6114 Bosch WAP24367SNElectrolux EWP1474TDW

Energiapihi edestä täytettävä pyykin pesukone. 
Tyylikkäällä ja informatiivisella näytöllä voit seurata 
jäljellä olevaa pesuaikaa sekä ajastaa pesuohjelmat. Time 
Managerin avulla voit säätää pesuaikaa ajankäytön ja 
pyykin likaisuuden mukaan sopivaksi. Verk.com/28621

Energialuokka A++ 

Time Manager

Näyttö ja ajastin

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

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

Erittäin energiatehokas ja hiljainen EcoSilence Drive 
-kone 10 vuoden moottoritakuulla. WaveDrum-rumpu-
rakenne on hellävarainen tekstiileille ja AllergiaPlus-tek-
niikka on kehitetty erityisesti allergikkoja varten. 
LED-näyttö ja ajastin. Verk.com/57424

Linkousnopeus 1200 rpm

Energialuokka A+++ -20 %

EcoSilenceDrive-hiiliharjaton moottori

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

Norm. 549,90 €

"Pesutulos loistava ja ohjelmia riittää. Höyrystä 
plussaa, saa puvut ja pikkutakit raikkaaksi ilman 
pesulaa." –Miko40, Espoo, 19.11.2014

Energialuokka A+++

Linkous 1400 rpm

Linkous 1600 rpm

6th SENSE -tekniikka

Whirlpool-pesutorni, 9 kg AEG-pesutorni, 8 kg Bosch-pesutorni, 9kg

Pesutorni, jossa A+++ -energialuokan hiljaisella, hiilihar-
jattomalla Inverter-moottorilla varustettu pesukone. 
Energiatehokas A -50 % -energialuokan lämpöpumppu-
kuivausrumpu elektronisella kosteudentunnistuksella.  
Verk.com/10418

Lämpöpumpputekniikka

Hiiliharjaton moottori

10 vuoden moottoritakuu

Pesukone höyrytoiminnolla, suurella täyttömäärällä ja 
tehokkaalla lingolla. Energiatehokas lämpöpumpputek-
niikalla varustettu kuivausrumpu. Elektroninen kosteu-
dentunnistus lopettaa automaattisesti kuivaamisen. 
Verk.com/51419

Energialuokka A++

Lämpöpumpputekniikka

Hiiliharjaton moottori

Energialuokka A+++ -20 %

Hiiliharjaton moottori

Höyryohjelmat ja suihkupesu

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

1599,90
139,69 / kk (12 kk)

Norm. 1368,70 € + 50 € hyvitys*

Huippuluokan Bosch-pesutorni 9 kg:n täyttömäärillä ja 
1600 rpm:n linkouksella. Pesukoneessa automaattinen 
pesuaineen annostelu. Kuivausrumpu lämpöpumppu-
tekniikalla ja  A++ energialuokalla. Verk.com/45522

Linkous 1600 rpm

Energialuokka A+++ -30% 

Hiiliharjaton moottori

i-DOS -pesuaineen annostelu

1899,90
164,69 / kk (12 kk)

* Saat 50 euron hyvityksen 
ostohinnasta, kun ostat nämä 
kampanjatuotteet yhdessä. 
Hyvitysohjeet tuotekuvauksen 
yhteydessä netissä.

Energialuokka A++

Lämpöpumpputekniikka

Hiiliharjaton moottori

SelfCleaning condenser



Energialuokka A+

Äänitaso 42 dB

Energialuokka A+

Äänitaso 39 dB

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

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

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

Midea HD-698WEN 

• Energialuokka A+
• Jääkaappi 345 l
• Pakastin 192 l
• NoFrost
• MultiFlow
• LCD-näyttö
• Mitat (KxLxS): 

1760 x 902 x 750 mm
• Verk.com/36557

Midea HC-670WEN Midea HC-670WEN

• Energialuokka A+
• Jääkaappi 340 l
• Pakastin 175 l 
• NoFrost, MultiFlow
• Jääpala-automaatti
• LCD-näyttö
• Mitat (KxLxS): 

1760 x 902 x 750 mm
• Verk.com/36560

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

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

Whirlpool WBE3114W

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

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

AEG:n valkoiset 1-oviset kylmälaitteet

Samsung RZ27H62007F 
-kaappipakastin
• Energialuokka A+
• Äänitaso: 42 dB
• Huurtumaton NoFrost
• Multiflow
• Digital Inverter
• Verk.com/13497

Samsung RR34H62207F 
-jääkaappi
• Energialuokka A+
• Äänitaso 42 dB
• NoFrost
• Multiflow
• Tehoviilennys
• Digital Inverter
• Verk.com/12457

Whirlpool WBE3321A+NFW

NoFrost-automaattisulatus

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

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

/ kpl

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

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

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

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

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

Energialuokka A++

Tyylikkäät lasihyllyt

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

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

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

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

• Energialuokka A+
• Jääkaappi 361 l
• Pakastin 171 l
• Twin Cooling,  

MultiFlow, NoFrost
• Isot lokerot ja LED-näyttö
• Mitat (KxLxS):  

1789 x 912 x 754 mm
• Verk.com/21907

AEG S44000KDW1  
-jääviileäkaappi 
• Energialuokka A+
• Äänitaso 39 dB
• Tilavuus 395 l
• Automaattisulatus
• Dynaaminen kylmennys
• Mitat (KxLxS):  

1850 x 595 x 658 mm
• Verk.com/33391

AEG A42800GSW0 
-kaappipakastin
• Energialuokka A+
• Äänitaso 40 dB
• Kolme Maxi-laatikkoa
• MItat (KxLxS):  

1850 x 595 x 668 mm
• Verk.com/52469

Samsungin teräksenväriset 1-oviset kylmälaitteet

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

/ kpl



Äänitaso 69 dB

Pölyjäämäluokka A

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

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

Electrolux EAP450 -ilmanpuhdistin

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

Tilasuositus max. 103 m2 

Pestävä HEPA 13 -suodatin

Pestävä antibakteerinen esisuodatin

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

Electrolux EAP150 -ilmanpuhdistin Electrolux EAP300 -ilmanpuhdistin

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

Tilasuositus max. 32 m2 

Ilmanlaadun tunnistin

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

Tilasuositus max. 70 m2 

Ilmanlaadun tunnistin

HEPA 13 -suodatin HEPA 13 -suodatin

Domesto ActiveAir 50 - ilmanpuhdistin

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

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

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

Vaivaako siitepölyallergia ja huono ilmanlaatu 
kotona? Hanki kerralla tehokkaampi ja laadukkaampi 
ilmanpuhdistin. ActiveAir käyttää nelinkertaista 
suodatusteknologiaa joka puhdistaa ilmasta 
pienimmätkin hiukkauset. Verk.com/1934

Tilasuositus max. 50 m2 

Pahan hajun tunnistin

Nelinkertainen suodatus

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

Elixair E400 -ilmapuhdistin, leppä

Markkinoiden paras ilmanpuhdistuskyky, 
suomalaiseen kotiin soveltuvaan väri ja vankka 
rakenne. Elixair E400 imee ilman sisään etuosas-
taan ja puhaltaa puhtaan ilman ulos takaosan 
tuulettimesta. Kaksi tehoaluetta, suunniteltu 
ympärivuorokautiseen käyttöön. Verk.com/49960

Teho: 26 / 35 W

Äänitaso: 33 / 46 dB 

Kolmitehoinen puhdistus

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

Äänitaso 65 dB

Pölyjäämäluokka A

Electrolux UltraSilencer All Floor -pölynimuri

Kovan lattian puhdistuskyky A

Electrolux UltraOne Origin -pölynimuri

AeroPro Extreme -suulake ja automaattinen 
tehonsäätö. Hiljainen, vain 69 dB(A). Allergy 
PlusTM -suodatin puhdistaa poistoilman 
pienimmätkin hiukkaset. Erinomainen 
liikkuvuus ja käsiteltävyys. Mukana erikois-
suulake koville lattiapinnoille.                              
Verk.com/37139

Portaattomasti säädettävä imuteho ja imuputken 
pituussäätö helpottavat työskentelyä. Hygieniasuodatin 
varmistaa puhtaan poistoilman. 2in1-rako- ja tekstiili-
suulake. Verk.com/13768

49,90

Volta Equipt UEQ11 Samsung VCC54Q0V3G

Pientä ja kätevää pölyn imuria on helppo käyttää, siirtää 
ja säilyttää. Imurissa on erinomainen 240 W:n imuteho 
sekä kestävä lukkoputki. A-luokan pölynpoistokyky 
kovilta lattiapinnoilta. Verk.com/12901

99,90

• Pölypussiton
• Portaaton tehonsäätö 

varren kädensijassa
• Teho 1800 W

Green Cyclone Professional

• HEPA-suodatin
• 2,5 litran pölysäiliö
• Verk.com/9530

Kovan lattian puhdistuskyky A

79,90

Erikoiserä!

Norm. 199,90 €



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

Tyylikäs ja kompakti

Upea mattamusta väri

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

29,90

           Dolce Gusto Piccolo -kapselikahvinkeitin ja Dolce Gusto -kapselit

Dolce Gusto Piccolo
-kapselikahvinkeitin, musta
Pieni mutta tehokas Piccolo on suunniteltu 
intohimoisille kahvin ystäville. Kätevän  
muotoilun ansiosta kone vie vain vähän tilaa.  
Verk.com/43970

Irrotettava vesisäiliö 0,7 l

Mekaaninen vipu ja säätöpainike

15 baarin automaattinen paineensäätö

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

4,90

SodaStream-hiilihapotuspullot, 3 x 1 l
Pakkauksessa valkoinen, musta ja harmaa 
pullo, jotka on helppo puhdistaa haalealla 
vedellä ja pienellä määrällä astianpesu-
ainetta. Verk.com/40997

Norm. 14,90 €

9,90

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

3,90 39,90
K741 AO -mallissa on automaattinen 
virrankatkaisu. Kaksi erillistä 
vastusta takaavat optimaalisen 
suodatus- ja säilytyslämpötilan. 
Keittää 10 kupillista kahvia. Lämpö-
levyn tehonsäätökytkin lisää 
käyttömukavuutta. Verk.com/3407

Moccamaster K741 Moccamaster KB741 

KB741 AO -mallissa on automaattinen 
virrankatkaisu. Kaksi erillistä vastusta 
takaavat optimaalisen suodatus- ja säi-
lytyslämpötilan. Keittää 10 kupillista 
kahvia. Suodatinteline, mekaaninen 
tippalukko, sekoittava aromikansi sekä 
lämpölevyn tehonsäätökytkin lisäävät 
käyttömukavuutta. Verk.com/26974

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

59,90

OBH Nordica  
6638 Pro Crush -tehosekoitin

79,90

Helppo käyttää, purkaa ja puhdistaa. 
Erilliset jäämurska-, smoothie-,  
pulssi- ja puhdistustoiminnot.
Verk.com/7043

”Tämä hoitaa hyvin hommansa, 
smoothiet ovat tasaisia ja suurem-
pikaan määrä jäätä ei ole ongelma. 
Lasikannu kätevä käyttää ja puhdistaa. 
Ääntähän tuosta lähtee, mutta ei 
nyt liiallisuuksiin saakka.” -Huikka78, 
Lappeenranta, 10.7.2014

Wilfa BL-1200 -tehosekoitin, musta

19,90

Ströme Sport Blender

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

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

SodaStream Genesis Black Matte -hiilihapotuslaite ja SodaStream-tarvikkeet

SodaStream Genesis  
Black Matte -hiilihapotuslaite
Moderni ja sulavalinjainen hiilihapotus-
laite näyttää kauniilta kaikissa keittiöissä. 
Kompaktisti suunniteltu laite ei vie paljoa 
tilaa pienessäkään keittiössä. Ei sisällä 
hiilidioksidipulloa. Verk.com/32919

"Toimiva tehosekoitin. Postimaksuineen yli 
30% edullisempi kun Kuopion edullisin hinta!
Suosittelen!" –karsmanni, Kuopio, 27.11.2014



79,90

Alcometrix Fuel Cell LED 
-tarkkuusalkometri

12,90

39,90

Netwjork NEO WiFi Power Socket 
-etäohjattava pistorasia

PowerLed Copenhagen -LED-pöytävalaisin

Pohjoismaista estetiikkaa henkivä pöytävalaisin jonka minimalistinen 
ulkomuoto miellyttää silmää ja tarjoaa samalla erinomaisen tasaisen 
valaistuksen työpöydälle. Hipaisukytkimellä toimiva ja portaattomasti 
säädettävä valotehon himmennin. Verk.com/25008

Fujlight Classica E27 
-LED-lamppu, 6 W

Belkin WeMo LED Lighting 
-aloituspakkaus

Fuj:tech DIY Clock -seinäkellot

Vanhan ajan hehkulampun 
näköinen LED-lamppu miellyttävän 
lämpimän valkoisella valolla. Jopa 
25 000 tunnin käyttöikä. 
Verk.com/46504

11,90

Älykkäät E27-kantaiset, 
etäohjattavat LED-lamput, joita 
voi ohjata mistä vain omaa 
WiFi-verkkoa tai puhelimen 
mobiliiverkkoa käyttäen. Yhteen 
WeMo-verkkoon voidaan liittää 
jopa 50 WeMo-älyvaloa. 
Verk.com/51821

99,90

Helposti asennettava ja tehokas LED-nau-
havalaisin keittiön välitilaan, kaappeihin, 
vitriineihin, verhovalaisimeksi ja lukuisiin 
muihin paikkoihin. Verk.com/37320

39,90

Ecolight LEDFlex Active 
-valonauha, 5 m

29,90
Lämmin valkoinen valo

Taipuisa joutsenkaula

Himmennettävä valo

Etäohjattava WiFi-pistorasia, joka on suunniteltu 
sähkölaitteiden käynnistämiseen ja poiskytkemiseen. 
Power Socketin ohjaamaa verkkovirta saadaan kytkettyä 
matkapuhelimesta joko kodin WiFi-verkossa tai etänä 
internetin välityksellä. Verk.com/20220

T-Mode LM-201A 
-häkävaroitin digitaalinäytöllä

Luo oma, persoonallinen seinäkello! 
Näissä tyylikässä kelloseteissä 
tulee mukana erillinen koneisto ja 
tarrakiinnitteiset numerot, joten 
voit asentaa kellon suoraan seinälle, 
kattoon tai halutessasi vaikkapa 
lattialle!

Roma, Verk.com/33134
Classica, Verk.com/32669

Laadukas EN 50291-sertifioitu häkävaroitin 
tarjoaa turvallisen ja energiatehokkaan tavan 
käyttää puulämmitystä. Voit seurata huoneil-
man häkäpitoisuutta erittäin tarkasti suoraan 
varoittimen digitaalinäytöltä – ei arvailuja 
hälyttääkö mittari vai ei. Verk.com/24232

”Uunilämmitteisessä talossa toiminut niin kuin pitääkin. Ei 
liian innokas hälyyttämään, mutta piippaa kun on tarvetta. 
Numeronäyttö antaa suuntaa tulevasta jo ennen kuin 
hälyyttää. Yhtä hyvä kuin aiempi tuplasti kalliimpi tuote. 
Pieni miinus kömpelöstä ulkoasusta.” 
–marles, Sipoo, 29.1.201524,90

Elektrokemialliseen reaktioon ja polttokennosensoriin 
perustuva huipputarkka Alcometrix-tarkkuusalkometri 
mittaa veren alkoholipitoisuuden erittäin tarkasti. 
Mukana toimitetaan kolme pestävää ja uudelleenkäytet-
tävää puhallusosaa. Verk.com/49885

Tarkka ja nopea

Helppolukuinen ja selkeä



Muurikka-sähkösavustin, 1100 W

99,90

Sopii  
parvekkeelle

Weber Genesis E-330 GBS -kaasugrilli Weber Q3200 -kaasugrilli

Weber Q1400 -sähkögrilli

Ströme Kitchen & BBQ 
-paistomittari

Anton Oliver Pizza Boss 
-pizzasetti

Muurikka Kesäkeittiö Sähkö

1098,90
97,94 / kk (12 kk)

E-330:ssä on Genesis-sarjan 
monipuolisimmat ruoan-
laitto-ominaisuudet kuten 
sivukeitin ja valmius Weber 
Original Gourmet BBQ 
-järjestelmän tuotteille 
valurautapannusta 
broileritelineeseen. 
Verk.com/46987

Täysiverisellä BBQ-smokerilla voit valmistaa miedolla 
lämmöllä pitkään savustuvia ja suussa sulavia 
BBQ-herkkuja kuten brisketiä, pulled porkia, ribsejä tai 
vaikka kokonaisen kalkkunan. Erittäin suuri kapasiteetti 
kahden päällekkäisen 57 cm:n grilliritilän ansiosta. 
Verk.com/4148

Tyylikäs, moderni 
kaasu grilli, jossa on 
kaikki olennaiset grillaus-
ominaisuudet. Kaksi 
polttimoa, posliiniemaloitu 
valurautaritilä, 65×46 cm:n 
grillauspinta-ala ja 
kokoontaittuvat työtasot. 
Riittää erinomaisesti koko 
perheen arkigrillaukseen 
ja pieniin grillijuhliin. 
Verk.com/38807

Kolme polttimoa

Sivukeitin

Ruskistuspoltin

10 vuoden takuu

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

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

218,90
24,60 / kk (12 kk)

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

Kaksi polttimoa

Tyylikäs

5 vuoden takuu

Weber Smokey Mountain Cooker 57 cm

”Pitää lämpötilan todella tasaisena 
pitkään. 2,5kg brikettisatsilla pystyi 
helposti savustamaan 5h ribsejä. 
Mainio peli! ” –ribsikone, 29.7.2013

Kapasiteetti 
yli 12 kiloa

Kaksi 57 cm:n 
grilliritilää

Testivoittaja 12/2013

Erittäin helppokäyttöinen  
sähkögrilli, jossa on 42 cm:n 
grilliritilä ja 48 cm:n Muurikka-
pannu. Grillata voi ritilällä tai 
pannulla kannen kanssa tai ilman. 
Lämpötilan säätö portaattomasta 
termostaatista. Verk.com/45055

Monipuoliset 
mahdollisuudet

Lihalämpömittarilla seuraat tarkasti 
ruoan kypsymistä ja valmistat paistin, 
lampaanviulun, linnut tai muut pitkään 
kypsyvät ruoat mehevään ja juuri oikeaan 
kypsyysasteeseen. Verk.com/15105

Rapeapohjaista kiviuunipizzaa helposti 
ja turvallisesti tavallisesta uunista tai 
grillistä! Turvallisesta kordieriitistä 
valmistettu pizzakivi jakaa lämmön kuten 
luonnonkivi. Verk.com/43048

14,90 19,90

Aito Red Cup -muki 
on paljon enemmän 
kuin kertakäyttömuki. 
Legendaariset punaiset 
muovimukit ovat syno-
nyymi hauskanpidolle, ja 
löydät ne takuuvarmasti 
amerikkalaisista grillijuh-
lista ja opiskelijabileistä, 
teinikomedioista 
puhumattakaan. Red Solo 
Cup on huomattavasti 
normaalia kertakäyt-
tömukia kestävämpi.  
Verk.com/29076

Red Solo Cups -kertakäyttömukit, 50 kpl

11,90

Aidosti 
amerikkalainen

Tilavuus 
473 millilitraa

Ruostumattomasta teräksestä valmistetulla 
sähkösavustimella saat aitoa savustettua ruokaa 
ilman avotulta. Verk.com/9166 
Katso myös 1200-wattinen kahden ritilän malli, 
129,90 €. Verk.com/57618

Helppokäyttöinen

Heti käyttövalmis

Mukana suojahuppu

Moderni sähkögrilli, joka tarjoaa 
parhaat grillausominaisuu-
det mitä sähkögrilli voi 
tarjota. Portaattomasti 
säädettävä lämpötila, 
posliiniemaloitu 
valurautaritilä, 42,5 x 
32 cm:n grillauspinta-ala 
ja erittäin tasainen 
lämpötila. Verk.com/38797

Erinomainen parvekegrilli



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

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

SELF Xtreme PWO, 250 g

SELF Amino Fusion Intra, 500 g

SELF Xtreme BCAA:PAC, 500 g

SELF Essential Amino Dessert, 250 g

SELF Xtreme EAA:PAC, 500 g

SELF Amino Recovery, 800 g

26,90

29,90

34,90

26,90 16,90

21,90 26,90

12,90

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

Testosteronitasoja nosta- 
va uuden sukupolven  
treenijuoma kovaan har- 
joitteluun. Sisältää vält- 
tämättömät aminohapot 
(EAA), L-glutamiinia sekä 
D-asparagiinihappoa.   
Cherry  Verk.com/15268
Watermelon Verk.com/20089

Nykyaikainen amino- 
happopohjainen palau- 
tusjuoma sisältää nopeita
hiilihydraatteja sekä run-
saasti aminohappoja 
katkaisemaan treenin 
aikaansaaman katabolian.
Ei rasvaa eikä laktoosia.
Blueberry  Verk.com/4280

Sisältää 8 välttämätöntä 
aminohappoa (EAA), jotka 
keho tarvitsee kehitykseen
ja palautumiseen. Käyttö 
aamuisin, aterioiden välissä,
ennen treeniä, treenin 
aikana ja treenin jälkeen. 
Tropical Blizz  Verk.com/15739
Pear Smash Verk.com/0255

Maksimaaliseen lihaskas- 
vuun pyrkiville kehitetty 
aminohappojuomajauhe. 
Käyttö treenatessa ja 
ennen ja jälkeen treenin.
Tropical Blizz  Verk.com/3523
Pear Smash Verk.com/0472
Muscle Cola Verk.com/1908
Peach Passion Verk.com/2220

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

Helkama Velotar -klassikkopyöräTopeak-etukori

Topeak 
JoeBlow Sport II

Topeak Hexus II 
-taskutyökalu

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

Aitoa 1920- luvun henkeä ja nykypäivän keveyttä yhdistelevä 3-vaihteinen Velotar on 
tyylitietoisen fillaroitsijan valinta. Rengaskoko 28 tuumaa, rungon korkeus 44 cm. 
Värivaihtoehdot fuksia ja vaaleansininen. Hae mallit haulla helkama velotar

Fuksia tai vaaleansininen

Aitoa 1920-luvun henkeä

Nexus-3-vaihteet

28-tuumaiset renkaat

Garmin Edge 500 Neutral Garmin Edge 510 Samsung AN900 
-aktiivisuusranneke

Garmin Edge Touring Plus

Virtaviivainen, pieni ja kevyt pyöräily- 
GPS-uutuus mittaa mm. matkaa, 
no peutta ja korkeutta sekä tallentaa 
kuljetun reitin treenien ja kilpailuiden 
aikana. ANT+ -yhteensopiva. Toimin-
ta-aika jopa 18 tuntia. Verk.com/20833

Tarkoitettu kilpapyöräilijälle, joka haluaa 
saada tarkat ja kattavat ajotiedot. 
Älypuhelimen kautta saatavilla esimer-
kiksi reaaliaikainen jäljitys, säätiedot ja 
yhteisösivustoilla jakaminen. Toimin-
ta-aika jopa 20 tuntia. Verk.com/11432

Toimii kuin auton GPS-navigaattori, 
mutta kartat ja ominaisuudet on suun-
niteltu pyöräilyyn. Kartta päivitettävissä 
kaksi kertaa vuodessa. Näytön lävistäjä 
6,6 cm. Toiminta-aika jopa 15 tuntia. 
Verk.com/19083

Rajoitettu loppuerä. Tyylikäs ja huomaa-
maton aktiivisuusranneke. Yhteensopiva 
useimpien Samsungin Android-puhelin-
ten kanssa. Voidaan pitää joko ranteessa 
tai vyöllä. Valmius- aika noin 5 vrk. 
Verk.com/51498

169,90
18,86 / kk (12 kk) 39,90

Norm. 69,90 €

Laadukas pikakiinnitteinen 
etukori, jossa on kantokahva. 
Fixer 3 -kiinnike ja QuickClick- 
pikakiinnike. Koko 35 × 25 × 
26 cm. Maksimikuorma 5 kiloa. 
Verk.com/6982

Kestävä teräsrunko ja 
-jalusta. Mukavuutta pump-
paukseen pehmustettujen 
kädensijojen avulla. Maksi-
mipaine 11 baaria. Yhteen-
sopiva P/S/D-venttiilien 
kanssa. Verk.com/34952

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

23,90



Kokoontaitettava

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

TomTom Runner 
Limited Edition 
-GPS-urheilukello

99,90

TomTom Runner -GPS-urheilukellojen 
erikoisversio on kevyt ja ohut isonäyttöinen 
GPS-juoksukello, joka on suunniteltu aktii-
visia juoksijoita varten. Näet juoksutiedot 
reaaliajassa yhdellä silmäyksellä. Urheilukello 
on kevyt, kestävä ja näyttö naarmuuntuma-
ton. Voit juosta joka säällä kellon vesitiiviyden 
ja säänkestävyyden ansiosta. 

Vihreä/sininen Verk.com/23031
Turkoosin vihreä Verk.com/22456

Juoksijan urheilukello

Bluetooth Smart -teknologia

Sisä- ja ulkokäyttöön

GoZero -pedelec-sähköpyörä taittuvalla rungolla GoZero Stealth Black -pedelec-sähköpyörä

Helkama Kaunotar, 3 tai 7 vaihdetta Helkama Kulkuri, 3 tai 7 vaihdetta

Helkama Kaunotar on klassisen kaunis pyörä, jota on ilo katsella ja vielä mukavampi 
ajaa. Shimano-vaihteet ja kevyesti rullaavat renkaat vievät sinut sinne minne haluat, 
helposti ja turvallisesti. 7-vaihteisena 479,90 €. Hae versiot haulla helkama kaunotar

Kulkuri on kevyt ajaa ja käsitellä – taattua Helkama-laatua edulliseen hintaan. Maiseman 
vaihto kohti uusia avenueita sujuu tahtosi ja kolmen tai seitsemän vaihteen voimalla. 
7-vaihteisena hinta 479,90 €. Hae versiot haulla helkama kulkuri

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

Klassisen tyylikäs

3 tai 7 vaihdetta

Takana jalkajarru

Kaksi eri runkokokoa

Helkama-laatua

3 tai 7 vaihdetta

Takana jalkajarru

Kaksi eri runkokokoa

alk. 379,90 alk. 379,90

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

Pieneen tilaan taittuva 
sähköpyörä, jossa on voimakas 
sähkömoottori. Pyörän toimin-
tamatka yhdellä latauksella jopa 
40 km. Pyörä voidaan muuttaa 
kaasukahvalla toimivaksi mukana 
tulevalla lisävarusteella (ei 
sallittua Suomen julkisilla teillä). 
Verk.com/15658

Voimakas sähkömoottori

Toimintamatka jopa 40 km

”Todella hyvin kiihtyvä kaupunkipyörä 
tehokkaalla moottorilla, lähtee varmasti 
painavakin henkilö liikkeelle nopeasti.” 
–Wito9945, Helsinki, 17.3.2015

Vieressä esiteltävän 
pikkuveljensä tavoin 
taittuvalla rungolla 
ja voimakkaalla 
sähkömoottorilla 
varustetun 
Stealth Black 
-mallin toimintamatka on 
noin 40 kilometriä. Tässä 
mallissa on lisäksi tavarate-
line ja säilytyslaukku sekä 
älylaitteiden lataamista 
varten USB-pistoke 
(enintään 2,1 A). Turvallinen 
ja EU-asetusten mukainen 
sähköavusteinen polku-
pyörä ei vaadi ajokorttia tai 
rekisteröintiä, vaan ajaa voi 
pyöräteillä aivan kuten 
tavallisella polkupyö-
rällä. Pyörän paino noin 
20 kiloa. Ajajan paino 
enintään 100 kiloa. 
Verk.com/35509

Kokoontaitettava

Tarakka ja säilytyslaukku

USB-pistoke älylaitteille



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

LG G3 -Android-puhelin, 32 Gt LG G Watch R -älykelloLG G2 -Android-puhelin, 32 Gt

LG G3 sisältää markkinoiden ensimmäisenä puhelimena 
Quad HD -näytön. Puhelimessa on upea kuvanlaatu ja 
ylellinen metallisävytteinen muotoilu. Kehittyneessä 13 
megapikselin kamerassa on optinen kuvanvakautus ja 
huippunopea laserautomaattitarkennus. Knock Code 
-ominaisuuden avulla avaat puhelimesi lukituksesta 
omalla napautuskoodilla ilman näytön aktivointia.

Musta, Verk.com/26509
Kulta, Verk.com/26821
Valkoinen, Verk.com/26672

”tila ei lopu pitkään aikaan. todella kätevä, ja mukavan tuntuinen. 
näyttökin on mukavan iso ja hyvä resoluutio :).” 
–RamboPoika, 26.2.2015

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

Yli 30  

arvostelua

4,9
keskiarvo

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

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

Yli 30  

arvostelua

4,7
keskiarvo

”Olen muutaman viikon käytön perusteella erittäin tyytyväinen 
ostokseeni. Näyttö on omaan käteeni aivan sopiva kokonsa puolesta, 
tästä isompaa en enää ottaisi. Akunkesto on erinomainen ja kamera 
myös yllättävän hyvä. Näyttö on myöskin erittäin tarkka. Näytön 
herätys kaksoisnäpäytyksellä on kätevä toiminto, sillä virtanapin 
sijainti on hieman epäkäytännöllinen. Kaiken kaikkiaan suosittelen 
lämpimästi” –GeeKaksi, Joensuu, 27.10.2014

Täysin pyöreä 1,3” OLED-näyttö ja ruostumattomasta 
teräksestä valmistettu Android Wear -älykello. Ulkonä-
östä huokuu laadukkuus, joten voit käyttää kelloa niin 
vapaa-ajalla kuin tärkeimmissä business-tapaamisissa. 
Käyttöjärjestelmänä toimii Googlen kehittelemä 
Android Wear -käyttöjärjestelmä. Verk.com/48452

”Juuri sopivan kokoinen (ainakin normaaliranteiselle miehelle), 
laadukas pyöreä näyttö ja laitteessa toimii uusin Android Wear 5.0.1 
Lollipop. Kannattaa huomata, että näytön ympärillä oleva minuutti-
numeroin merkitty rengas on kiinteä koriste, ja ainoa liikkuva osa on 
oikean reunan painonappi, jota painamalla voi palata Android Wearin 
alkunäkymään.” –Kennu, Helsinki, 17.1.2015

Nokia Lumia 930 Nokia Lumia 530 Dual-SIM

69,90

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

Neliydinsuoritin

Tehokkaat
viestisovellukset

Nokia Lumia 735 

  Langaton lataus

5 megapikselin etukamera ja laajakulmalinssi takaavat onnistuneet selfie-kuvat. 15 Gt 
ilmaista OneDrive-tallennustilaa ja ilmaiset Skype-videopuhelut. Myyntipakkauksessa 
langaton latauskuori. Löydät kaikki värit hakusanalla nokia lumia 735

5 megapikselin selfiekamera

Mukana DC-50-varavirtalähde

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

384,90
38,44 / kk (12 kk)

Kompakti tehopaketti! 20 megapikselin kamera ZEISS-optiikalla ja optisella kuvanva-
kaimella. Nokia Rich Recording -tekniikalla videoihin saadaan tallennettua säröytymät-
tömät äänet. Viiden tuuman Full HD -näyttö antaa huikean käyttökokemuksen. Löydät 
kaikki värit hakusanalla Lumia 930 puhelin

20 Mpx:n PureView-kamera

5” Full HD -näyttö

Alumiinirunko

”Tämä on just se puhelin jonka hankin lähinnä sähköpostia ja ajoittaista netin vilkaisua harjoittavalle ihmiselle, 
jolle android ja iphone ovat liian sekavia ja monimutkaisia alustoja. Lumia / Windows Phone ei tee yhtä paljon, 
mutta se tekee sen mitä osaa paljon helpommin ja käyttäjäystävällisemmin. Se tietää oman paikkansa ja 
suoriutuu siitä. Laitteiden joukossa 930 on hinta/laatusuhteeltaan pätevä ja kamera erinomaisen käytettävä.” 
–Bob Nokia, Tampere, 23.2.2015



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. Kestävä 
lasipinta antaa hologrammin kaltaista syvyyttä myös 
takapuolelle.

Ennakkotilaa jo tänään –  myynti alkaa 11.4. Samsung Galaxy S6 ja S6 Edge ovat esillä kaikissa myymälöissämme, tervetuloa tutustumaan!
Löydät kaikki mallit ja värit netistä hakusanalla s6edge

Puhelimen monet käyttäjäystävälliset toiminnot 
ihastuttavat, kuten salamannopea kamera joka 
vangitsee suosikkikohteesi huipputarkkuudella, 10 
minuutin pikalataus jolla saat kaksi tuntia elokuvan 
katseluaikaa ja tehokas suoritin. Lisäksi puhelimessa 
on langaton latausvalmius. 

Next is now. Koe uusi Galaxy S6



1979,90
171,36 / kk (12 kk)

55”

295,00
30,95 / kk (12 kk)

Philips 32PHT4319 LED TV, 32”, 100 Hz

Panasonic TX-47AS650E  
3D Smart LED TV, 47”, 1200 Hz

Älykäs TV, johon voit luoda eri perheenjäsenille omat 
aloitusvalikot. Touch Pad -kaukosäätimen kautta voit antaa 
TV:lle äänikomentoja. Monipuolisiin ominaisuuksiin kuuluu 
mm. TV Anywhere, jonka avulla voit katsoa TV-lähetyksiä 
tabletilla tai älypuhelimella. IPS-paneeli ja 1200 Hz:n 
kuvanparannus mahdollistavat upean tarkat kuvat, korkean 
kontrastin ja luonnolliset värit. Verk.com/43214

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

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

my Home Screen -valikko

WiFi ja TV Anywhere

Touch Pad -kaukosäädin

DVB-T2 ja DVB-C HD

      Kolmen
    vuoden takuu
        televisioille

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

Älykäs tallentava HD-digiboksi antenni- ja kaapelitalouksiin. Helppo-
käyttöisen digiboksin 500 Gt:n kovalevylle mahtuu 250 tuntia tallen-
teita, ja boksiin voi liittää ulkoisen kovalevyn lisätallennustilaksi. 
Liittämällä laitteen kotiverkkoon voit esimerkiksi vuokrata elokuvia 
Headweb-palvelusta tai katsella YouTube-videoita. Valmius erikseen 
ostettavalle WiFi-adapterille. Verk.com/5258

HDThunder HD6500 Smart 
-HD-yhdistelmäboksi, 500 Gt

6 elokuvavuokrausta Makuunista

6 kk:n käyttöoikeus Watsoniin

Kaupan päälle

Ohuilla reunoilla ja hyvällä kuvanlaadulla varustettu HD Ready -LED-televisio. Voit tallentaa ohjelmia 
USB-levylle ja toistaa mediatiedostot helposti USB:n kautta. Energialuokka A. Verk.com/56477

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 esimerkiksi 1000 euron ostoksesta 12 kk:n maksuajalla on 14,72 %.

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

Ohuet reunat

USB-tallennus ja -toisto

DVB-T2 ja DVB-C HD

Tallenna kolmea 
– katso neljättä

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

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

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

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

muuntamalla perinteisen 2D-sisällön 3D-muotoon 
• TV:n mukana tulee kahdet aktiiviset 3D-lasit
• Kahdet DVB-T2-, DVB-C HD- ja DVB-S2-digivirittimet
• Energialuokka B
 
55” UE55HU8505 1979,90 € Verk.com/44508
65” UE65HU8505 2989,90 € Verk.com/44518

Samsung HU8505 -sarjan  
4K Ultra HD LED Smart TV

4K Ultra HD -resoluutio

Kaareva muotoilu

Samsung Smart Hub

1200 Hz CMR -liiketoisto

Kahdet HD-digivirittimet
Lue lisää samsung.fi , valitse Tuki 

ja sieltä Takuutiedot

HU8505

5 8-sarja

VUODEN  
TAKUU

8-sarja



Muista kotiinkuljetus!
Matkahuollon jakopaketilla tällä 

aukeamalla esiteltyjen televisioiden 
kotiinkuljetukset alkaen 11,90 €

Teho 320 W

Bluetooth

LG NB3540 2.1 Soundbar
Ultraohuesti muotoiltu 
tehokas äänijärjestelmä. 
Helposti sijoitettava 
langaton subwoofer. 
Voit toistaa musiikkia 
Bluetoothin välityksellä. 
Verk.com/14238

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

Langaton subwoofer

LG 42LB580V 42” Smart LED TV, 100 Hz

100 Hz MCI -kuvanparannus

DVB-T2/C HD/S2 -virittimet

WiFi Miracast

IPS-paneeli

LG:n älytelevisiossa on sisäänrakennettu WiFi ja Miracast langattomaan mediansiirtoon. TV-sovellus-
valikkoon kuuluvat muun muassa Netflix, Headweb ja Viaplay. 100 hertsin natiivilla virkistystaajuu-
della varustettu IPS-paneeli tarjoaa kirkkaat värit ja hyvät katselukulmat. Teräväpiirtokanavia tukevat 
DVB-T2-, DVB-C HD- ja DVB-S2 -digivirittimet. Energialuokka A+. Verk.com/46158

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

Upea 4K-resoluutioinen kaareva 
televisio, jonka avulla näet kuvasta 
kaikki yksityiskohdat. Samsung 
Smart HUB -valikosta löydät hurjan 
määrän sovelluksia. 

• DVB-T-, DVB-C HD- ja DVB-S2- 
digivirittimet

• Energialuokka A

55” UE55HU7100
1299,90 € (Verk.com/21033)

65” UE65HU7100
1979,90 € (Verk.com/2115)

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

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

55”

4K Ultra HD -resoluutio

800 Hz:n CMR-kuvanparannus

Neliydinprosessori

Sony KDL-55W828 3D Full HD LED  
Smart TV, 55”, 800 Hz

Sonyn parhaalla XR800 Motionflow -liiketoistolla ja  
X-Reality Pro -kuvanparannuksella varustettu upea älytelevisio, 
jonka avulla voi katsoa videoita, valokuvia ja muuta sisältöä 
myös puhelimellasi. Sisäänrakennetut bassorefleksikaiuttimet.  
Verk.com/43888

• WiFi Miracast ja verkkoselain
• TV Side View -puhelinsovellus
• Yle Areena, Netflix ja YouTube
• Live-jalkapallotila
• One Flick Remote -yhteensopiva
• DVB-T2-, DVB-C HD- ja DVB-S2- 

digivirittimet
• Energialuokka A++

Alumiininen kehys ja jalusta

XR 800 Hz Motionflow

WiFi Miracast

Sony Entertainment Network

DVB-T2/C HD/S2 -virittimet

989,90
88,78 / kk (12 kk)”Muutaman viikon käyttökokemuksella erittäin hyvä telkku. Kuvanlaatu ja  

muotoilu ovat parasta antia.” –kessi, Helsinki, 29.1.2015

Yli 90  arvostelua

98 %
arvostelijoista suosittelee

      Kolmen
    vuoden takuu
        televisioille

Ei koske Samsungin eikä 
Procasterin tuotteita.

verk.com/kolmevuotta

79,90
3D-elokuvia toistava Blu-ray-soitin. Soittimessa on LAN-verkkoliitäntä 
ja esiasennettuja sovelluksia. DLNA:n avulla voit toistaa mediatiedostot 
suoraan kotiverkosta. Soittimessa on myös USB-liitäntä, eli voit toistaa 
mediatiedostot muistitikulta tai ulkoiselta kovalevyltä. Verk.com/46729

Samsung BD-H5500 Smart 3D -Blu-ray-soitin

”Edelliseen BR-soittimeen verrattuna 
hämmästyttävän nopea toiminta levyn 
latauksesta elokuvan katseluun.” 
–Tappis, Hämeenlinna, 25.2.2015

DLNA ja USB



15 Hz - 20 kHz 

49,90

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

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

1879,90
163,03 / kk (12 kk)

Pittsburgh Modular System 10.1
System 10.1 -syntetisaattori tarjoaa suoraan paketista 
laajan skaalan mahtavan kuuloisia analogisoundeja 
ilman kytkentäkaapeleita. Soundiltaan System 10.1 on 
todella tanakka ja äärimmäisen monipuolinen. Soittimen 
filtteriosio on suorastaan vihainen eikä menetä bassoa 
vaikka resonanssi olisi täysillä – toisaalta tässä vaiheessa 
saattaa tukka tippua päästä. Verk.com/42913

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

Laajennettava

MIDI3-moduuli

Vicoustic Multifusor DC2 
-akustiikkapaneeli, 6 kpl

39,90

Rentoon musiikinkuunteluun ei ole tätä helpompaa 
ratkaisua. Yhdistä puhelimesi langattomasti helpolla 
NFC-parituksella. Kaiutin ladataan MicroUSB-liitännästä, 
joten lataus onnistuu myös useimmilla matkapuhelinla-
tureilla. 

Musta, Verk.com/10918 
Keltainen, Verk.com/10166

Urbanears Plattan 2.0 -kuulokkeet ASUS Xonar Essence STU USB DAC 
+ Genelec G Two 

Sennheiser Momentum Around-Ear
-kuulokkeet

ProCaster BeachBox  
-Bluetooth-kaiutin

AKG K 273 Pro -studiokuulokkeetAudio-Technica ATH-M20x 
-studiomonitorikuulokkeet

RME Fireface UFX 
-USB-Firewire-äänikortti

Waldorf Rocket -syntetisaattori

Roland INTEGRA-7 -syntikkamoduli

Polystyreenimuovista valmistetut 60 x 60 x 15 cm:n 
akustiikkapaneelit. Kiinnitetään polystyreenille sopivalla 
rakennusliimalla. Verk.com/30741

Aktiivinen kaksitiekaiutin 
7” elementillä ja ribbon 
tweeterillä. Pienestä koosta 
huolimatta monitori on 
tehokas ja toistoltaan tarkka. 
Verk.com/14663

Pieni ja pippurinen desktop-syntetisaattori, joka erottuu 
massasta mahtavan kuuloisella analogisella multimo-
de-filtterillä. Yksikertainen mutta tehokas paneeli. 
Tehokkaalla LFO- ja arpeggiaattoriosiolla voit tehdä 
rytmikkäitä soundeja, jotka tarvittaessa synkronoituvat 
MIDI-kellon kanssa. Boost-yliajopiirillä saat lisää löylyä 
soundeihin. Verk.com/13361

SuperNatural-äänigenerointiteknologiaan pohjautuva 
INTEGRA-7 on 16-osainen tehopakkaus täynnä viimei-
sintä SuperNATURAL-soundimaailmaa. INTEGRA-7-rack 
on legendaarisista Roland-syntikoista ja V-Drums-mo-
duleista koostuva ”greatest hits” -kokoelma. Lisäksi 
mukana on himoittu SRX-laajennuskorttisarja kokonai-
suudessaan (12 laajennuskorttia). Uutta on 17-partin 
Motion Sound -prosessointi, joka mahdollistaa jokaisen 
osan yksilöllisen sijoittamisen 360 asteen äänimaise-
maan. Verk.com/4149

RME UFX on ammattilaisten suosima äänikortti sen 
luotettavuuden ja äärimmäisen laadukkaiden kompo-
nenttien ansiosta. UFX tarjoaa korkeintaan 30 sisään- ja 
30 ulostuloa broadcast-tason muuntimilla. 
Verk.com/3916

60 kanavaa

24 bit / 192 kHz

EVE Audio SC207 
-aktiivinen 2-tiestudiomonitori

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

Yli 40  arvostelua

4,6
keskiarvo

K 273 Pro -kuulokkeissa yhdistyvät ulkopuolisia aääniä 
vähentävä rakenne, tasokas ääni sekä muotoilu, joka 
on korvaa myötäilevä ja samettipehmusteiden ansiosta 
hyvin miellyttävä käyttää pidempiäkin aikoja. 
Verk.com/7491

Mukautuva panta

Tarkka ja puhdas ääni

3 m irroitettava johto

”hyvä ääni ja äänenpainetta yllin 
kyllin. Koko päivänkään käyttö ei 
paina päätä. Äänen automaattinen 
mykistys on mukava lisätoiminto. 
–Teemu1975, 13.10.2014

NFC-paritus

MicroUSB-lataus

Langaton Bluetooth

Yli 89 
arvostelua

4,6
keskiarvo

ATH-M20x tarjoaa erinomaista 
äänenlaatua edullisessa 
hintaluokassa. Suuret kuulo-
ke-elementit, eristävät kupit 
ja erittäin kestävä rakenne 
tekevät M20x-studio-
monitoreista loistavan 
valinnan niin musiikin 
kuunteluun kuin 
miksaukseen. 
Verk.com/29212

47 ohmin impedanssi

Laadukkaista materiaaleista vamistettu ja uskomatto-
malla äänellä varustettu Momentum Around-Ear on 
kuulokkeiden kärkikastia. Saatavana langallisena tai 
langattoma. Löydät kaikki mallit hakusanalla sennheiser 
momentum around

16 Hz - 22 kHz 

Kokoontaittuva

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

Ammattilaistason DA-muunnin ja kuulokevahvistin 
sekä Genelec G Two -aktiivikaiuttimet nyt edulliseen 
yhteishintaan! 

Valkoisilla kaiuttimilla, Verk.com/52532
Mustilla kaiuttimilla, Verk.com/51014

Säästä 299,80 €

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

Klassisen tyylipuhtaat kuulokkeet silmiä hivelevissä 
väreissä. Suurten laadukkaiden kuuloke-elementtien 
ansiosta Plattan 2.0 kuulostaa juuri yhtä hyvältä kuin 
näyttääkin. Useita eri värejä, löydät kaikki hakusanalla 
urbanears plattan 2.0

39,90

1555,90
136,03 / 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 %.

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



Samsung Galaxy Tab S -tabletin Super AMOLED -näytön terävämpi värintoisto ja korkeampi kontrasti tarjoaa upeita 
elokuva- ja pelielämyksiä. Se yllättää myös jännittävillä innovaatioillaan ja uudella tekniikallaan. Super AMOLED -näyttö 
mukautuu sekä ympäristön valo-olosuhteisiin että näytön näkymän mukaan. Samsung Galaxy Tab S optimoi kuvanlaa-
dun automaattisesti esimerkiksi katsoessasi elokuvaa tai pelatessasi pelejä. Samsung Galaxy Tab S:n sisäänrakennettu 
tekniikka yhdistettynä tabletin selkeään muotoiluun tekee siitä hyvän valinnan niin hyöty- kuin viihdekäyttöönkin.

Tämä sinun täytyy nähdä.

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

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

10,5” WiFi – 399,90 €: 
Titaani, Verk.com/48159
Valkoinen, Verk.com/48160

10,5” WiFi + 4G – 499,90 €:
Titaani, Verk.com/47896
Valkoinen, Verk.com/47895

alk. 349,90
WiFi

alk. 449,90
4G

Samsung SL-C460W NFC  
-A4-värilasermonitoimitulostin

Samsung SL-C410W NFC 
-A4-värilasertulostin

Samsung SL-M2070W NFC 
-monitoimitulostin

Tulostus-, skannaus- ja kopiointitoiminnoilla varustettu 
Samsung SL-C460W on suunniteltu kotien ja pienten toi-
mistojen käyttöön. Clean Page -renderoija takaa ammat-
tilaistason tulostuksen siistillä tekstillä ja skarpeilla kuvilla. 
249,90 €. Verk.com/20675

Suunniteltu kotien ja pienten toimistojen käyttöön. 
Tulostamisen kuluja on helppo seurata Samsungin Easy 
Eco Driverin avulla. Tulostimessa on ekoasetus, joka 
jättää turhat tekstit ja kuvat tulostamatta.  
169.90 €. Verk.com/18483

Langaton mustavalkolaser kotiin ja pieneen toimistoon. 
Langattoman Wi-Fi-yhteyden luominen tulostimeen mat-
kapuhelimesta on tavattoman helppoa NFC-yhteyden an-
siosta: aseta vain puhelimesi tulostimen viereen ja tulosta. 
129,90 €. Verk.com/42001



alk. 99,90

119,90

69,90

PlayStation 4, 500 Gt + peli
PS4 merkitsee pelejä ilman rajoja – unohtumattomia kokemuksia yksin tai jaettaviksi ystävien 
kanssa. Voit myös nauttia elokuvista, TV-ohjelmista ja musiikista kaikkialla.

PS4 + NHL 15: Verk.com/18218
PS4 + FIFA 15: Verk.com/20463
PS4 + GTA V: Verk.com/37565
PS4 + Bloodborne: Verk.com/36026
PS4 + Battlefield – Hardline: Verk.com/15092

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

SteelSeries Siberia v3 + pipo SteelSeries Siberia v2 Heat Orange
+ Kana v2 -pelihiiri

SteelSeries Siberia v2
+ iron.lady-hiirimatto

Siberia v3:ssa on edistyksellinen rakenne, jossa 
yhdistyvät joustavuus ja kestävyys sekä legendaarinen 
käyttömukavuus. 

• Suljettu rakenne
• Ulosvedettävä mikrofoni
• 3,5 mm:n ääniliitin ja jatkojohto.
• Valkoiset kuulokkeet, Verk.com/29872 • 99,90 €
• Mustat kuulokkeet, Verk.com/29797 • 99,90 €
• Siberia v3 Prism, Verk.com/29154 • 139,90 €

Kevytrakenteinen kuulokemikrofoni, jossa on laajat 
korvakupit ja tukeva pääpanta. 50 mm:n elementit on 
suunniteltu toistamaan pelin äänet tarkasti, huomioiden 
niin korkeiden ja matalien taajuuksien vaihtelut.

• Suljettu rakenne
• Ulosvedettävä mikrofoni
• 3,5 mm:n ääniliitin ja jatkojohto.
• Kaupan päälle kangaspäällystetty QcK iron.lady 

-pelihiirimatto kumisella pohjalla. Arvo 9,90 €.
• Verk.com/57108

SteelSeries Kana v2 -pelihiiressä on kehittnyt optinen 
sensori ja turnaustason kytkimet. SteelSeries Engine 
-ohjelmistolla voit luoda makroja ja säätää hiiren 
herkkyyttä. Tyylikäs valaistu rulla kertoo mikä profiili on 
käytössä.

• 4000 dpi:n optinen sensori
• 1000 Hz:n polling
• Kuusi painiketta
• Oikea- ja vasenkätisille
• Verk.com/29488

Blackstorm Alpha A120 Blackstorm Gamma GX310

Kompakti ja tehokas pelitietokone Intelin Core 
i5-4460 3,2 GHz -suorittimella, NVIDIAn tehok-
kaalla GeForce GTX960 -näytönohjaimella sekä 
Windows 7:lla.

• Intel Core i5-4460 3,2 GHz -suoritin
• 8 Gt 1600 MHz DDR3-muistia
• NVIDIA GeForce GTX960 -näytönohjain
• 1 Tt:n kiintolevy
• Verk.com/56753

Blackstorm Gamma -pelikoneet tarjoavat 
huikean pelisuorituskyvyn sekä hyvät 
laajennus- ja päivitysmahdollisuudet.

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

1949,90
168,86 / kk (12 kk)

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

Säästä 50 €

Säästä 15 €

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 %.



Windows 8.1

Acer Aspire Switch 11 -kannettava, 11,6”

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

Acer Aspire XC-703

Acer Aspire ES1-711 -kannettava, 17,3”

Acer Aspire V3-112P -kannettava, 11,6”

Intel Atom -neliydinsuoritin

11,6” IPS-kosketusnäyttö

Akun kesto jopa 7½ tuntia

Acer Aspire E5-551 -kannettava, 15,6”

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

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

AMD-neliydinsuoritin

120 gigatavun SSD-levy

Keskusmuisti 4 Gt
Koko kodin kannettavassa 
riittää puhtia kevyeen 
viihdekäyttöön. Järeä 
AMD A8-7100M -neliydin-
suoritin, neljä gigatavua 
keskusmuistia ja äärimmäi-
sen luotettava 120 Gt:n 

SSD-levy varmistavat 
sujuvan käytön. 

Verk.com/54630

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

17,3” HD+ -LED-näyttö

Akun kesto jopa 6 h

Intel-tuplaydinsuoritin
Kannettava jokapäiväisiin 
askareisiin. Sujuvan 
käytön varmistavat Intel 
Celeron N2840 -tuplaydinsuo-
ritin, 4 Gt:n keskusmuisti sekä 
500 Gt:n kovalevy. Mainio 
liitäntävalikoima helpottaa 
lisälaitteiden kytkemistä. 

Verk.com/6556

Kompakti ja näppärä pöytäkone kotiin ja 
toimistoon! Intel Celeron J1900 -neli-
ydinsuoritin, 4 Gt:n keskusmuisti sekä 
500 Gt:n kovalevy. Kotelon etuosaan 
integroidulla kortinlukijalla luet 
kätevästi yleisimmät muistikorttityypit. 
Integroitu Intel HD Graphics -ohjain 
soveltuu kevyeen pelailuun, ja etuosan 
kortinlukijalla luet kätevästi yleisimmät 
muistikorttityypit. Windows 8.1 -käyttö-
järjestelmä. Verk.com/54558

Intel-neliydinsuoritin

Keskusmuisti 4 Gt

Kovalevy 500 Gt

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

Intel-neliydinsuoritin

11,6” kosketusnäyttö

Akun kesto jopa 7 h
Näppärä, pienikokoinen ja 
pirteä kannettava, joka kulkee 
mukanasi kaikkialle. Tehokas 
Intel Pentium N3540 -neliydin-
suoritin, 4 Gt:n keskusmuisti 
ja 500 Gt:n kovalevy. Koske-
tusnäytöllä saat kaiken irti 

Windows 8:n toiminnoista. 
Verk.com/46914

      Kolmen
    vuoden takuu
      tietokoneille

verk.com/kolmevuotta

Kätevä tietokone yhdistää 
kannettavan ja tabletin parhaat 
puolet. Neljä erilaista käyttötilaa 
varmistavaa, että voit käyttää 
laitetta juuri haluamassasi asen-
nossa. Jopa 7,5 tunnin akun-
kestolla varustettu Switch 11 
painaa vain reilun kilon verran 
ja kulkee näppärästi mukanasi 
kaikkialle. Harjattu alumiininen 
viimeistely luo laitteelle 
elegantin ulkomuodon, ja järeä 
kiinnitysmekanismi takaa, että 
tablet kiinnittyy näppäimistöön 
tukevasti ja käyttötilan vaihto 
on sujuvaa. 178 asteen katselu-
kulmilla varustettu 11,6 tuuman 
HD IPS -näyttö toistaa värit 
eläväisinä. Käyttöjärjestelmänä 
Windows 8.1. Verk.com/28853



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

59,90

Brother DCP-L2500D -monitoimilaite Brother MFC-L2700DW 
-monitoimilaite

Brother DCP-9020CDW 
-LED-värimonitoimilaite

DCP-9020CDW on nopea ja suorituskykyinen monitoimilaite, joka sisältää 
lukuisia innovatiivisia toimintoja. Automaattinen 2-puoleinen tulostus 
auttaa vähentämään paperinkulutusta. Voit yhdistää laitteen kiinteään tai 
langattomaan verkkoon valintasi mukaan.

• Tulostaa jopa 18 sivua minuutissa.
• 9,3 cm leveä kosketusnäyttö.
• 35 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite.
• 250 arkin paperikapasiteetti.
• Mobiilitulostus ja -skannaus.
• 3 vuoden takuu, josta SWAP-laitevaihtotakuu ensimmäisen vuoden 

ajan.
• Tuote rekisteröitävä 60 päivän kuluessa ostopäivästä (www.brother.fi). 

Muuten takuu 2 vuotta.
• Verk.com/2391

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

Kustannustehokas ja nopea lasermonitoimilaite, jolla tulostat jopa 26 sivua minuutissa. 
• Tulostaa jopa 26 sivua minuutissa
• 2-rivinen LCD-näyttö
• Verk.com/52227

Kompakti MFC-L2700DW tulostaa, kopioi, skannaa 
ja faksaa sekä kiinteässä että langattomassa verkossa. 

• Tulostaa jopa 26 sivua minuutissa ja ensimmäinen tuloste on valmis jop 8,5  sekun-
nissa!

• iPrint&Scan-sovelluksella voit tulostaa suoraan mobiililaitteista!
• Verk.com/52784

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

USB, WiFi

Jopa 26 s/min

Brother HL-1110 -lasertulostin

”Lyhyellä kokemukselle laite on todellakin hintasa väärtti. Laitteessa oli kaikki ne ominaisuudet mitä hain perus 
värilaseri, wlan, lan sekä automaattinen kaksipuolnen tulostus ja kaikki nämä toimii OK.” –MakeJ,  27.2.2015

Luotettava ja yksinkertainen tulostusratkaisu kotiin ja pientoimistoon. 
• Tulostaa jopa 20 sivua minuutissa ja ensimmäinen tuloste on valmis alle 10  

sekunnissa.
• Verk.com/40767

USB-liitäntä

Jopa 20 s/min

A4-mustavalkolaser

 Kopioi, skannaa, 
tulostaa, faksaa

Tulostaa, kopioi, skannaa

USB-liitäntä

Jopa 26 s/min

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 %.

Brother DCP1510 -monitoimilaite

Loistava tulostusratkaisu 
kiireisille kotitoimistoille 
edullisesti.
• Tulostaa jopa 20 sivua minuutissa ja ensimmäinen tuloste on valmis alle 10  

sekunnissa.
• Helposti vaihdettava 1000 sivun värikasetti ja erillinen rumpuyksikkö.
• Verk.com/25205

99,90

Tulostaa, kopioi, skannaa

Jopa 20 s/min

A4-mustavalkolaser



359,00
36,28 / kk (12 kk)

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

Opticam -tallentava valvontapaketti sisäkäyttöön        Opticam IBCAM 810 -vauva-valvontakamera

Milesight -tallentava valvontapaketti yrityskäyttöön

Huawei E3372 LTE/4G/3G  
-USB-modeemi

Buffalo TeraStation 4400r 
-verkkolevypalvelin

ASUS 4G-N12 -LTE
-modeemi ja WiFi-tukiasema

Kapasiteetti 1 Tt

NVR-tallennin ja kaksi kameraa

Maksuton Android- ja iOS -sovellus

Norm. 433,30 €. Tällä valvontapaketilla suojaat helposti kodin tai pienyrityksen tilat. Sisäl-
tää NRV-tallentimen, kaksi kameraa, tallentavan kovalevyn ja hiiren. Verk.com/57986

Norm. 1683,70 €. Kaikki tarvittava pienyrityksen 
tilojen valvontaan. Neljä kameraa (2 sisä- ja 2 ulko-
käyttöön) tallentavat tarkkaa videokuvaa pienelle 
NVR-tallentimelle. Liittämällä NVR- tallentimen 
erikseen hankittavan näytön tai television 
HDMI-liitäntään voit seurata kaikkien kameroiden 
tapahtumia yhdeltä ruudulta. Verk.com/27991

69,90

79,90

Tässä on nerokkaan yksinkertainen ja toimiva ratkaisu lasten-
huoneeseen! Nyt pidät helposti silmällä rakkaintasi puhelimella 
tai tabletilla samalla kun nautit rauhassa kupin kahvia sohvalla. 
Verk.com/41564

Kaksisuuntainen ääni

Soittaa tuutulaulua

Maksuton Android-  
ja iOS-sovellus

Norm. 89,90 €

Surffaa huippunopeassa 4G-verkossa. Edullinen 
mokkula Windows- tai Mac-tietokoneelle huolehtii, 
että käytössäsi on aina nopein mahdollinen verkko. 
Mikäli olet 4G-verkon ulkopuolella, laite käyttää 
automaattisesti 3G-verkkoa. Verk.com/50430

Automaattinen asennus

Nopeus jopa 150/50 Mbps

Ulkoisen antennin liitäntämahdollisuus

Intel Atom -tuplaydinprosessori takaa 
suurten tiedostojen nopean tiedonsiir-
ron useista lähteistä samanaikaisesti. 
Huippuluokan ominaisuudet ja helppo 
käytettävyys. Verk.com/19508

Pieni ja monipuolinen reititin tukee myös 
3G/2G-yhteyksiä sekä kaikkia Suomessa 
käytettäviä taajuusalueita.  
Verk.com/2878

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

Säästä 74,30 €

Neljä kameraa

NVR-tallennin

2 TB kapasiteetti

PoE-kytkin virransyöttöön

Langaton näppäimistö hallintaan

1289,90
113,86 / kk (12 kk)

Säästä 393,80 €

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

Thule Vectros -kova suojakotelo

TITAN Xenon -matkalaukut, korkeus 67 cm Tucano Colore Second Skin -suojalaukut

Exentri-lompakko
Thule Vectros on todella ohut polykarbonaatista 
valmistettu suoja, jonka iskunkestävä rakenne suojaa 
tietokonettasi pieniltä iskuilta ja naarmuilta. Mallit 
MacBook Pro Retinalle ja Macbook Airille. Hae kaikki 
hakusanalla thule vectros

Colore Second Skin on värikäs sarja suojakoteloita 11"-17" kannettaville tietokoneille. 
Kokonaan pehmustettu laukku suojaa laitettasi naarmuilta, iskuilta ja putoamiselta. 
Ideaalinen, kun kuljetat laitettasi repussa, matkalaukussa, kassissa tai käsissäsi. Hinnat 
14,90–25,90 €. Eri värejä ja kokoja, hae kaikki hakusanalla tucano colore second skin

alk. 14,90

Minimalistinen ja ergonominen reppu paljon liikkeellä 
olevalle. Toimiva muotoilu takaa helpon pääsyn kan-
nettavaan ja muihin tarvikkeisiin. Vahvat, pehmustetut 
olkaimet ja suuret, helppokäyttöiset vetoketjusul-
jentaiset taskut helpottavat käyttöä. Hae kaikki värit 
hakusanalla Côte&Ciel Laptop Rucksack

Erittäin kevyestä ja kestävästä polykarbonaatista valmistettu matkalaukku vaativalle 
maailmanmatkaajalle. Hiljaiset, helposti rullaavat 360° astetta kääntyvät pyörät ja 
säädettävä vetokahva takaavat käyttömukavuuden. Roiskekestävä vetoketju sekä TSA 
-numerokoodilukko pitävät matkatavarasi turvassa. Hae kaikki hakusanalla titan xenon 67

Kevyt

Neljä pyörää

TSA-numerokoodilukko

Eri värejä ja kokoja

Kokonaan pehmustettu

Suojaa tehokkaasti

Côte&Ciel Laptop Rucksack 17”

Tyylikkäin, tukevin ja kätevin luottokorttilompakko! 
Se kestää kovaa käyttöä ja vie vähemmän tilaa kuin 
perinteiset lompakot. Sisätasku seteleitä ja kuitteja 
varten. Hae kaikki värit hakusanalla exentri lompakko

29,90 79,9039,90

Rajoitettu poistoerä 

erikoishintaan



Verkkokauppa.comin joustavien 
maksutapojen ansiosta voit tehdä 
hankintasi silloin kun itse haluat. 
Esimerkiksi Klarna Erämaksu ja Klarna 
Tili tarjoavat sinulle 24 kuukautta aikaa 
maksaa ostoksesi pienissä erissä. 
Lue lisää ehdoista: 
verk.com/maksutavat

Osta nyt, 
maksa myöhemmin.

» Kameroille
» Tableteille

» Tietokoneille
» Televisioille

1 2 3VALITSE TUOTE

Lisää ostoskoriin haluamasi televisio, 
tietokone, tablet tai kamera sekä takuun 
tuotekoodi 15413. Suosittelemme rekiste-
röitymistä, jotta kuitti säilyy helposti.

TEE OSTOS

Kun olet valinnut ostoksesi sekä maksutto-
man lisätakuun, valitse toimitus- ja maksu-
tapa. Voit noutaa ostoksesi myymälästä tai 
tilata sen vaikka kotiovellesi.

JOS JOTAIN SATTUU...

Jos tuotteessa ilmenee vika, tarkista 
osoitteessa verk.com/kolmevuotta takuun 
ehdot ja ota yhteyttä huoltoomme joko 
sähköpostitse tai myymälässä. 

Verk.com/
kolmevuotta

3 VUODEN
TAKUU
3 VUODEN
TAKUU

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

Texas Instruments TI-Nspire CX CAS 
-kämmenlaite

Mr. Muskelknutte  
Air Duster 400ml

Casio ClassPad  fx-CP400 -symbolinen 
grafiikkalaskin

Contour Design RollerMouse Free2, valkoinen / mustaDymo LabelWriter 450 -tarratulostin + 3 teippirullaa

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

309,90
32,19 / kk (12 kk)69,90

4,90

Markkinoiden edistyksellisin 
symbolinen laskin. Tarkalla 
taustavalaistulla värinäy-
töllä, ladattavalla sisäisellä 
akulla ja suomenkielisellä 
käyttöjärjestelmällä 
varustettu kämmenlaite 
ja PC/Mac-matematiik-
kaohjelma muodostavat 
tehokkaan kokonaisuuden 
lukio- ja jatko-opintoihin. 
Verk.com/50693

Yli 60  arvostelua

98 %
arvostelijoista suosittelee

”Lukion pitkän matematiikan 
lukijalle erittäin hyvä 
laskin!” –Päivi212, Ylöjärvi, 
20.2.2014

”Selkeä laskin lukion 
pitkään matematiikkaan 
ja yliopistoon.” –karrika, 
Espoo, 15.12.2014

Monipuolinen grafiikka
laskin sopii lukioon, 
ammatillisiin opintoihin 
ja korkeakouluihin. Suuri 
kosketusnäyttö, kattava 
sovellusvalikoima ja 
intuitiivinen ja helposti 
omaksuttava käyttöjärjes-
telmä. Verk.com/27773

"Näin vanhana lukiolaisena käy 
kateeksi työlle ostamani laskin. 
Se on kuin matematiikkatieto-
kone suurine näyttöineen ja 
valtavine laskentamahdollisuuk-
sineen." –Jaakko1959, Helsinki, 
14.10.2014

Tasavallan halvin 
painepuhallin pölyn ja 
irtolian poistoon ATK- 
ja konttorikoneista, 
rahanlajittelulaitteista 
sekä kameroista ja fil-
meistä. Erinomainen 
tietokoneen, näppäi-
mistön ja digikameran 
puhdistamiseen.  
Verk.com/32299

"Edullinen ja varmatoiminen 
paineilmapuhallus. Tölkki 
kylmenee aika paljon mutta 
niin tekevät monet muutkin 
vastaavat tuotteet."  
–Lars40, Helsinki, 1.1.2015

Tulosta tarroja kaikessa 
rauhassa DYMO LabelWriter 
450 -tarratulostimella. 
Merkitse, lähetä postia ja 
arkistoi kätevästi patentoidun 
DYMO Label v.8 -ohjelmiston 
avulla. Pakkaus sisältää kolme 
teippirullaa. Verk.com/7813

Kolmannen sukupolven RollerMouse Free2 
-tietokonehiiren ominaisuuksia ja parannuksia 
on lisätty sekä käyttäjiä että työterveysasian-
tuntijoita kuullen.  Se ehkäisee hiirikäsiongel-
mia erittäin tehokkaasti. Verk.com/32772



Tyynenmerenkatu 11, Jätkäsaari – myös 24 h kioski! Saapastie 2, Pirkkala Kaakkurinkulma 4, Oulu

Pirkkala Oulu

YDIN-
KESKUSTA

RATIKKA 6

RATIKKA 6 JA 9

RATIKKA 9

RATIKKA 9

Kätevää – tilaa netistä, nouda myymälästä!

Helsinki

      Lainaa
    peräkärry
        ilmaiseksi

Ostosten yhteydessä

Hyvää pääsiäistä!
Näin palvelemme 
viikonvaihteessa
torstai  2.4. klo 9–21
perjantai  3.4. suljettu
lauantai 4.4. klo 9–18
sunnuntai 5.4. suljettu
maanantai  6.4. suljettu
tiistai 7.4.  klo 9–21

Helsingin 24 h kioski aina auki

alk. 26,90

Tilaa valokuvastasi erittäin laadukkaalle ja 
kestävälle, luonnonvalkoiselle canvakselle 
tulostettu taulu. Materiaali Standard tai Premium 
Satin Canvas. Standard-taulujen kehys on 2 cm:n 
paksuinen kiilapuukehys ja Premium Satin -tau-
lujen 4 cm:n jykevä liimapuukehys. Hae kaikki 
vaihtoehdot ja hinnat haulla canvas-taulu

Verkkokauppa.comin  
canvas-taulut

Koot
35 × 35 cm
35 × 50 cm
70 × 35 cm
100 × 35 cm

50 × 50 cm
50 × 70 cm
100 × 50 cm
70 × 70 cm

70 × 100 cm
100 × 100 cm
150 × 70 cm

ALE –10 %

kaikista canvas-tauluista

Normaalisti 29,90 – 216,90 € 

         saat
   kaupan päälle
   €-hintaturva-
vakuutuksen    
     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja
vain €-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com

€Verkkokauppa.comin
        ja 400 muun
    nettikaupan sekä
  300 partnerin
         etuohjelma

€

    saat €-kortin
       helposti!

  lisää tuote 46136
          tilaukseesi tai
    nouda kortti 
         myymälästä.

€



 Ei hätää. Avasimme 
 uudet mobiilisivut. 


