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

/ kpl

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 pakastin-
kaappi, jossa on erittäin suuri 
248 litran tilavuus. Verk.com/29617

Rosenlewin valkoiset 1-oviset kylmälaitteet

ILMAINEN 

kuljetus!

REHKIMÄTTÄ KOTIIN 
kylmälaitteiden valituille huippumerkeille ilmainen kotiinkuljetus
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199,90
23,03 / kk (12 kk)

Kärcher K4 -painepesuri

Laadukas, tehokas ja ketterä 
pystymallinen painepesuri, jonka 
ainutlaatuinen vesijäähdytteinen 
oikosulkumoottori on talou-
dellinen, hiljainen, pitkäikäinen 
ja tehokas. Työpaine enintään 
130 baaria. Vesimäärä 420 litraa 
tunnissa. Verk.com/33972

Vesijäähdytteinen moottori

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

Jopa 110 baarin paine Jopa 130 baarin paine

Kärcher K2 Car -painepesuri

Kela paineletkulle

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

Kärcher K5 Premium -painepesuri

Kätevällä letkukelalla varustettu 
pystymallinen painepesuri. Pitkän 
kelautuvan paineletkun ansiosta 
pesurilla on hyvä ulottuvuus, ja 
se on kuitenkin vaivaton käyttää 
ja säilyttää. Työpaine enintään 
145 baaria. Vesimäärä 500 litraa 
tunnissa. Verk.com/33973

Myös paineeton syöttövesi

Erityisesti auton pesuun

98,90

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

B&S-ekomoottori Akun kesto yli 30 min

Vetävät pyörät Ergonominen muotoilu

Ruohonkeräyssäiliö Jopa 16 mm:n oksille

Green Cyclone GreenCut 18V -johdoton pensasleikkuri

79,90

Leikkaa ja trimmaa pensaat ilman perässä vedettäviä häiritseviä virtajohtoja. 
GreenCut 18V käyttää viimeisintä Lithium-akkuteknologiaa, mikä takaa erinomaisen 
tehon ja työskentelyajan. Tämä leikkuri pystyy leikkaamaan jopa 16 mm paksuja oksia. 
Verk.com/5192

Green Cyclone LM6 BS-EX -vetävä ruohonleikkuri

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

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

Ecolight SolarSec SPOT

Aurinkokennolla ja liiketunnistimella 
varustettu, omavarainen ulkovalaisin 
kapealla valokeilalla. Verk.com/34289

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

Ecoboxx Solar Power System
-aurinkokennojärjestelmä

Laadukas aurinkokennojärjestelmä, jolla 
tuotat valoa kesämökille, telttaan tai 
veneeseen sekä virtaa esim. älylaitteille. 
Kätevästi siirrettävä ja kevyt, painoa vain 
4 kiloa. Akkua voi myös ladata 
verkkovirtalähteestä. 
Verk.com/4139

12,8 V, 1500 mAh 

Paino vain 4 kg

Ecolight LEDFlex Active 
-valonauha, 5 m

39,90

Helposti asennettava ja tehokas 
LED-nauhavalaisin esim. keittiön 
välitilaan, kaappeihin, vitriineihin, 
verhovalaisimeksi. Lyhennettävissä 
kotitaloussaksilla. Verk.com/37320

Pienikokoinen ja kevyt

Hiljainen nelitahtiaggregaatti

28,90



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

Hinnat ja tarjoukset voimassa 27.7.–2.8.2015 ellei toisin mainita. Verk.com/katalogi

Asus T100CHI 10,1” Touch, Win 8.1

Candy AQUA 1041D1 -pesukone

Panasonic TX-42AS600EW 42” Full HD -LED-televisio

Uuden sukupolven ASUS Transformer Book T100 Chi jatkaa siitä, mihin sen huippu-
suosittu edeltäjä Transformer Book T100 jäi. Se on hämmästyttävän 
kompakti ja yksityiskohtaisesti viimeistelty 
10,1” Windows 8.1 –hybridikannet-
tava, joka tarjoaa tabletin ja kan-
nettavan parhaat puolet samoissa 
kuorissa. Väri tummansininen. 
Verk.com/58439

Paino vain 1,07 kg

10,1” 1920 x 1200 kosketusnäyttö

Microsoft Office 365, vuoden lisenssi

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

Kaunis valkoinen Smart TV upealla Full HD -kuvanlaadulla. 42-tuumai-
sessa TV:ssä on sisäänrakennettu WiFi-liitäntä, verkkoselain ja TV-sovel-
luksia. Siinä on tavallinen DVB-T-digiviritin ja teräväpiirtokanavia tukeva 
DVB-C HD -digiviritin. Energialuokka A+. Verk.com/33678

Domesto Party Cooler 
-tynnyrijääkaappi, 50 l

Bileet alkavat, kun Party Cooler on täynnä juotavaa! 
Tyylikkään mustan jääkaapin kapasiteetti on 50 
litraa ja lämpötila 2–10°C. Halkaisija 442 mm, 
korkeus 955 mm. Energialuokka B. Verk.com/56173

169,90
20,53 / kk (12 kk) 34,90

Domesto Gliding Grille -tornituuletin

Tehokas ja hiljainen tornituuletin kauko-ohjaimella. Patentoitu 
kääntymisliike laajalla 115 asteen kulmalla. Kolme tuuletus-
nopeutta ja käynnistysajastin. Verk.com/16401

3 nopeutta

Kompakti koko

Tehokas ja hiljainen

MyFoneKit Selfie-Stick

alk. 19,90

Helposti lisäpituutta selfie kuvien ottoon. Laukaise 
kamera langattomasti integroidulla Bluetooth-napilla. 
Paino vain 200 g, pituus 23–105 cm. Tarkasta värien 
saatavuus ja hae kaikki hakusanalla myfonekit selfie

iOS/Android-yhteensopiva

Langaton Bluetooth-laukaisu

”Todella tehokas ja 
monipuolinen laite isompaan 
ja pienempään helteeseen!” 
–Malino, Vantaa, 10.6.2015

”Tehoa riittää ja tuulettaa 
hyvin koko kämppää, koska 
tuulettimen kääntösäde 
on suuri. Tuuletin vie 
vähän tilaa.” –Freedcape, 
Hyvinkää, 4.7.2015

”Tuote toimii mukavasti ja 
hinta-laatusuhde on hyvä.” 
–Iiba, 17.6.2015

Tilavuus 50 litraa

Muista kotiinkuljetus! 
Matkahuollon jakopaketilla 

kotiinkuljetukset alkaen 11,90 €

Tilaystävällinen edestä täytettävä A-energialuokan 
pyykinpesukone. Täyttömäärä 4 kg ja linkousnopeus 
1000 rpm. Kompakti koko pitää huolen, että pyykin-
pesu onnistuu myös ahtaimissa tiloissa. Tuotteen 
mitat (KxLxS): 695 x 510 x 440 mm. Verk.com/2673

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

"Todella pieneen tilaan mahtuva 
pesukone, jossa on erilaisia pesu-
ohjelmia varmasti jokaiselle pyykille." 
–Jexter77, Helsinki, 18.7.2014

"Suosittelen lämpimästi." 
–PeterE, Haapavesi, 4.8.2014

Full HD Smart TV

DVB-T ja DVB-C HD

Sisäänrakennettu WiFi
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Ilmainen kotiinkuljetus kesän parhaille kylmälaitteille 2.8. saakka!
Kampanjassa laatumerkit AEG, Electrolux, Rosenlew, Samsung ja Whirlpool.

Whirlpoolin valkoiset 1-oviset kylmälaitteet

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

/ kpl

Whirlpool WME3612W -jääviileäkaappi 
Helposti sijoitettava energia tehokas 
jääviileäkaappi (A+). ExcellentFit-muotoilu 
– asennusmahdollisuudet ovat rajattomat. 
Äänitaso 38 dB. Verk.com/46525

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. Elintarvikkeet 
jäähtyvät nopeammin ja säilyvät pidem-
pään tuoreina. Inverter-kompressori 10 
vuoden takuulla. 
Verk.com/48415

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-kompres-
sori, jolla on 10 vuoden takuu. 
Verk.com/12457 

Whirlpoolin teräksenväriset 1-oviset kylmälaitteet

489,90
47,19 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

/ kpl

Whirlpool WME3612X -jääviileäkaappi 
Helposti sijoitettava energia tehokas 
jääviileä kaappi (A+). ExcellentFit -muotoilu 
– asennu smahdollisuudet ovat rajattomat. 
Äänitaso 38 dB. Verk.com/52065

NoFrost-pakastin

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

Whirlpool WBE3114W

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

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

Electrolux EN3601JOW Samsung RB31FERNCWW/EF

A+ -energialuokan 
jääppipakastin, jonka osien 
ilmankierto on täydellisesti 
eriytetty toisistaan. 
Pakastimen kylmää ja kuivaa 
ilmaa ei johdeta jääkaapin 
sisälle, mikä aiheuttaisi 
ruokatarvikkeiden ennen-
aikaista pilaantumista. 
Twin Tech pitää ruokatar-
vikkeet ensiluokkaisina 
ja tuoreina pidempään. 
Verk.com/43599

Tyylikäs A++ -energialuokan 
jääkaappipakastin, jossa 
on tehokas digitaalinen 
inverterkompressori 
sekä huurtumaton 
NoFrost-pakastin, jota ei 
tarvitse sulattaa. Multi Flow 
-järjestelmä pitää jääkaapin 
lämpötilan erittäin 
tasaisena koko kaapissa. 
Tukevien kahvojen ansiosta 
kaapin ovien avaaminen on 
helppoa. Verk.com/46899

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

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

Energialuokka A+ Energialuokka A+ Energialuokka A++

Tilavuus 194 ja 113 litraa Tilavuus 226 ja 111 litraa Tilavuus 206 ja 98 litraa

Korkeus 175 senttimetriä Äänitaso 40 desibeliä

Energialuokka A+Energialuokka A+

Energialuokka A+ Energialuokka A+

NoFrost-pakastinNoFrost-pakastin

NoFrost-pakastin NoFrost-pakastin

MultiFlow-ilmakiertoMultiFlow-ilmakierto

Helppo asentaa Helppo asentaa

Tilavuus 350 ja 277 litraaTilavuus 350 ja 277 litraa

Tilavuus 369 ja 260 litraa Tilavuus 369 ja 260 litraa

Samsung RZ27H62007F -kaappipakastin  
NoFrost-pakastinta ei tarvitse sulattaa. 
Multiflow-tekniikka ja LED-valaistus. 
Tehokkaalla Inverter-kompressorilla on  
10 vuoden takuu. Verk.com/13497

Samsung RZ27H6200WW -kaappipakastin
Tilavaa NoFrost-pakastinta ei tarvitse sulat-
taa. Multiflow ylläpitää tasaista lämpötilaa. 
Inverter-kompressori  10 vuoden takuulla. 
Verk.com/48421

Whirlpool WVE2652NFW -kaappipakastin
Huurtumaton NoFrost- pakastin, jonka 
6th Sense -sensorit havaitsevat lämpöti-
lamuutokset ja palauttavat optimaalisen 
lämpötilan elintarvikkeiden pakastuttua. 
Verk.com/46611

Whirlpool WVE2652NFX -kaappipakastin 
Huurtumaton NoFrost-pakastin, jonka 
6th Sense -sensorit havaitsevat lämpöti-
lamuutokset ja palauttavat optimaalisen 
lämpötilan. Verk.com/52067
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269,90
28,86 / kk (12 kk)

Electrolux EWP1274TDW -pesukone

A++-energialuokan pesukone 
seitsemän kilon täyttömäärällä 
linkoaa tehokkaasti 1200 kierrosta 
minuutissa. Time Managerin avulla 
voit säätää pesuaikaa pyykin 
likaisuuden mukaan sopivaksi. 
Ajastimella voit asettaa pesuohjel-
man käynnistymään haluamanasi 
ajankohtana. Verk.com/51200

Energialuokka A++

Täyttömäärä 7 kg

Linkousnopeus 1200 rpm

Norm. 349,90 €

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

Bosch WAP24367SN -pyykinpesukone

Täyttömäärä 7 kg

Linkousnopeus 1200 rpm

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

Energialuokka A+++ -20 %

EcoSilenceDrive-hiiliharjaton moottori

Säästä 

150 €!

Bosch SMU40D12SK

Helppokäyttöiseen astianpesukoneeseen mahtuu 12 
astiastoa. Neljä pesuohjelmaa. Ainut laatuinen pesuai-
neenannostelija. Verk.com/12522

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

Energialuokka A+

Äänitaso 52 dB

Bosch SMU58L22SK

3-tasoinen astianpesukone, jossa on 5 tehokasta pesu- 
ohjelmaa. Vario Speed-toiminto lyhentää pesuaikaa jopa 
50 %. Verk.com/50360

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

Energialuokka A++

Äänitaso 46 dB

Bosch SMU40L22SK

Energiatehokas astianpesukone, jossa on automaatti-
ohjelma ja pesu ajan näyttö. Kestävä hiili harjaton 
moottori ja VarioSpeed-ohjelma. Verk.com/16103

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

Energialuokka A+

Äänitaso 48 dB

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

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

Energialuokka A++ Energialuokka A++

Tilavuus 100 litraa Tilavuus 200 litraa

Midea HS-130CN -pakastin Midea HS-261CN

Energiatehokas A++ -energialuokan säiliö-
pakastin. Lämpötilan säätö ja merkkivalot 
kätevästi etuosassa. Tilavuus 100 litraa. 
Sisällä yksi kori. Käyntiääni vain 42 dB. 
Verk.com/42968

200-litrainen A++ -energialuokan 
säiliöpakastin on kompakti ja 
energiatehokas. Pakastusteho 
9 kg vuorokaudessa. Käyntiääni 
45 dB. Verk.com/42971

Rosenlew RSP220A -säiliöpakastinWhirlpool WHS2122 -säiliöpakastin Electrolux EC2230AOW -pakastin

Säiliöpakastin, jonka koko säiliön sisällön näet helposti. 
Sisävalo ja tasapainotettu kansi. Tilavuus 210 litraa. 
Energialuokka A+. Verk.com/19197

Low Frost -tekniikan ansiosta viisi kertaa normaalia 
pidempi sulatusväli. Sisävalo ja tasapainotettu kansi. 
Tilavuus 210 litraa. Energialuokka A+. Verk.com/41108

297,90
31,19 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

Tilavuus 210 litraa

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

Low Frost -tekniikka

Tehokas säiliöpakastin suurella tilavuudella ja 
pakastusteholla, sähkökatkon sattuessa pakastimen 
lämmönnousuaika on jopa 45 tuntia. Pikapakastus 
kytkee pakastimen täydelle teholle. Verk.com/60849

269,90
28,86 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

Energialuokka A+
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Moccamaster H931 AO Moccamaster HBG961 AOMoccamaster HB951 AO

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, automaattinen 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)

Ströme-tehosekoitin

19,90 49,90

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

Punainen
Musta
Hopea  

Ströme BL-185B Monolith

Domesto Smart Fan

Tyylikäs ritilätön pöytätuuletin kotiin tai 
toimistoon! Kumilapainen tuuletin on 
turvallinen käyttää. Verk.com/4321

6 nopeutta ja pulssitoiminto

Tehokas ja tyylikäs Teho 1250 W

Kaksi nopeutta

Planetaarinen sekoitusliike

Lihamylly ja tehosekoitin

Ströme-yleiskone Domesto ArctiCube -jääpalakone

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

Tehokas yleiskone, jonka mukana tulee liha-
mylly ja tehosekoitin. Elektroninen tehon-
säätö ja helppo puhdistus. Verk.com/7641

9 jääpalaa 5–10 minuutissa

Jopa 100 jääpalaa tunnissa

12–15 kiloa jäätä päivässä

99,90 99,90
Säästä 

30 €
Säästä 

30 €
Norm. 129,90 € Norm. 129,90 €

19,90 19,90 19,90

Anton Oliver -jäätelokone Avec A021 -vohvelirauta Electrolux EHM1250

Näppärä pienikokoinen 
jäätelökone. Kapa-
siteetti jopa 0,7 
litraa valmista 
jäätelöä. 
Verk.com/ 
32214

Tarttumattomaksi käsitellyillä 
paistopinnoilla varustettu vohvelirauta, 
jossa on merkkivalot ja automaattinen 
virrankatkaisu. Verk.com/55278

Leipomiseen loistavasti sopiva sähkö-
vatkain, jossa on viisi nopeutta sekä 
turbotoiminto. Verk.com/14704

Braun Vitality ProWhite Braun Oral-B PRO600 Braun Oral-B PRO2000

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

18,90 39,90 69,90

Braun Oral-B PRO5000 

Oral-B-3D-puhdistusjärjestelmä 
poistaa jopa 100 % enemmän 
plakkia kuin tavallinen 
hammasharja. Mukana Smart-
Guide-näyttö. Verk.com/10155

109,90

Oral-B 3D-puhdistusjärjestelmä 
värähtelee, pyörii ja sykkii poistaen 
jopa 100 % enemmän plakkia kuin 
tavallinen hammasharja. Päivit-
täinen puhdistus -asetus sekä 
mekaaninen paineentunnistin.  
Verk.com/8683

Oral-B 3D-puhdistusjärjestelmä 
poistaa jopa 100 % enemmän plak-
kia kuin tavallinen hammasharja. 
Oral-B -hammasharja tarjoaa kaksi 
toimintoa: päivittäinen puhdistus 
näkyvällä paineentunnistimella ja 
ikenien hoito. Verk.com/9999

 ”Smoothien 
valmistamiseen 

testin paras.”
HS.fi, 14.7.2015
Testissä alle 50 €:n 

tehosekoittimet.

9,90

Erittäin tehokas 1250 W:n teho
sekoitin valmistaa herkulliset 
juomat, maittavat keitot ja murskaa 
vaivatta jääpalat. Tehosekoittimen 
vankka runko ja  lasinen kannu 
takaavat kestävyyden kovassakin 
käytössä. Verk.com/14396

Portaaton tehonsäätö

Verk.com/21071
Verk.com/21109
Verk.com/21136
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Puhdistus A/C

Suodatus A

Electrolux UltraSilencer All Floor+ 

Energiatehokkuus A

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

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

Vain 61 desibelin äänitason tuottava imuri, jonka laadukas 
ja pestävä Allergy Plus -poistoilmansuodatin ja tiivistetty 
ilmavirtaus estää hiukkasvuodot: kaikki imuroitu 
lika pysyy siellä missä pitääkin. AeroPro-
järjestelmän erinomainen puhdistustulos. 
Verk.com/19000

Dyson DC33C Origin

DC33c on täysikokoinen Dyson imuri Ball™ 
-teknologialla. Se kääntyy helposti paikoillaan ja 
seuraa paremmin käyttäjän perässä keskitetyn 
ohjausjärjestelmänsä ansiosta. Dyson-syklonit 
nappaavat enemmän likaa kuin mitkään muut 
syklonit. Verk.com/57040

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

Portaattomasti säädettävä imuteho 
ja imuputken pituussäätö helpottavat 

työskentelyä. Hygieniasuodatin varmis-
taa puhtaan poistoilman. 2 in 1 -rako- 
ja tekstiilisuulake. Verk.com/13768

Volta Equipt UEQ11 Electroluxin hiljaiset imurit

Electrolux ClassicSilence
Hiljainen, tehokas ja näppärä. Pölyn-

poistokyky kovalta lattialta A-luokkaa. 
Pestävä E12-suodatin poistaa pienim-
mätkin hiukkaset. Verk.com/54387

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

Electrolux UltraSilencer Origin
Äänitaso vain 61 dB. Erinomainen puhdis-

tustulos AeroPro-järjestelmällä – kaikki 
osat on optimoitu tarkkaan ja nopeaan 

pölynpoistoon. Verk.com/27613

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

Electrolux UltraSilencer Deluxe+
LED-näytöllä sekä kädensijaan sijoitetulla 
tehonsäädöllä varustettu tehopakkaus, 

äänitaso vain 61 dB. Allergy Plus ja 
AeroPro. Verk.com/45122

49,90 99,90

"Todella hiljainen ja tehokas imuri. – – erittäin 
hieno ja kevyt liikutella. Kätevä kantokahva 
jonka saa "piiloon" tarvittaessa. – – hetkeä-
kään en kadu että ostin kyseisen imurin." 
–Sam the man87, Pirkkala, 6.6.2015

Suodatus A

Puhdistus A/D

Äänitaso 84 dB

Energiatehokkuus A

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

Kärcher Home Line SE 6.100 -tekstiilipesuri

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

Pesee, imuroi ja  
kuivaa samanaikaisesti

Kärcher  WV 2- ja WV 5 Premium -ikkunanpesurit Kärcher SC1 -höyrypuhdistin

     Vax 6131 -tekstiilipesuri

58,90 89,90

Kärcher  WV 2 Premium 
Akkukäyttöinen imevä 
ikkunankuivain, joka kuivaa 
puhdistetun pinnan jälkiä 
jättämättä. Kompakti, 
kevyt ja helppokäyttöinen. 
Ei häiritsevää sähköjohtoa 
tai imuletkua. Käyttö yhdellä 
latauksella 25 min. / 75 m2. 
Verk.com/54750

Kärcher  WV 5 Premium 
Kuin WV 2 -malli, mutta käyttö 
kerralla 35 min. / 105 m2. 
Verk.com/54753

Pieni ja kätevä kädessäpidettävä 
höyrypuhdistin. Tehokas lämmitin 
tuottaa kolmen baarin paineen, ja 
lämmitysaika on vain kolme minuuttia. 
Kätevä jokapäiväiseen pikasiivoukseen. 
Verk.com/54730

59,90

Puhdista helposti ja nopeasti esimerkiksi 
huonekalut, auton verhoilu, matot ja muut 
kodin huonekalutekstiilit. Laitteella puhdis-
tat suuretkin alueet yhtäjaksoisesti isojen 
vesisäiliöiden ansiosta. Mukana kuusi erilaista 
suulaketta. Verk.com/61643

Teho 1300 W

Mikrokuitusuodatin

"Todella tehokas ja käytännölli-
nen auton verhoilun puhdistuk-
seen. Vanhemmastakin autosta 
tuli sisältä uuden veroinen 
pesun jäljiltä." –Puzzi -71, 
Savonlinna, 30.6.2015

"Tuote täytti erinomaisesti 
asettamani odotukset. Käytän 
tuotetta pääasiallisesti omakoti-
talon ikkunanpesuun, sekä auton 
ikkunoissa, ulko ja sisäpuolella." 
–TaikaJim, Kouvola, 19.5.2015

Klarnan Erämaksu on aina koroton, mikäli maksuaika on 12 kk tai lyhy-
empi. 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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Philips 32PHT4100 32” HD Ready LED TV

LG 65UF675V 65” 
4K Ultra HD LED TV

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

Langaton subwoofer

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

Pienikokoinen HDMI-liitäntään sijoitettava 
tikku, jonka avulla saat Netflix- ja YouTube-
sisällön helposti TV-ruudulle. Voit myös jakaa 
tietokoneen Chrome-nettiselaimen sisällön 
TV-ruudulle. Verk.com/38362

Teho 320 W

Bluetooth

Samsung J6202 -sarjan 
Full HD Smart LED -televisio 499,90

48,03 / kk (12 kk)

40”

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

48”

Natiivi 100 Hz:n paneeli

Picture Quality Index 600

Uusittu Tizen-järjestelmä

Mustalla metallisella kehyksellä varustettu 4K 
Ultra HD -resoluutioinen televisio. UHD-reso-
luutio tarjoaa sinulle neljä kertaa Full HD:ta 
enemmän yksityiskohtia. 65-tuumaisen TV:n 
IPS-paneeli on Edge LED -taustavaistu. Televisio 
soveltuu kaikkiin kotitalouksiin, sillä siinä on 
teräväpiirtokanavia tukevat DVB-T2, DVB-C HD 
ja DVB-S2 -digivirittimet. Energialuokka A+. 
Verk.com/60913

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

      Kolmen
    vuoden takuu
        televisioille

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

4K Ultra HD -resoluutio

USB-tallennus ja toisto

DVB-T2/S2/C

35,00
Google Chromecast

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

40”  499,90 € Verk.com/53258
48”  699,90 € Verk.com/53698

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

Hyvällä kuvanlaadulla varustettu HD Ready -resoluutioinen LED-televisio teräväpiir-
tokanavia tukevilla DVB-T2 ja DVB-C HD -digivirittimillä. Philipsin Digital Crystal Clear 
-tekniikan ansiosta kuva näyttää luonnolliselta mistä tahansa lähteestä. USB-liitännän 
kautta voit helposti toistaa video-, kuva- ja musiikkitiedostot. Halutessasi voit tallentaa 
suosikkiohjelmasi liittämällä televisioon ulkoisen USB-kovalevyn. Energialuokka A+. 
Verk.com/60625

USB-tallennus ja toisto

DVB-T2/C HD

Digital Crystal Clear

Sony S8505C -sarjan Smart Android 4K Ultra HD Curved LED -televisio
Mahtava 4K Ultra HD -resoluution älytelevisio, jossa on Googlen kehittämä Android TV 
-käyttö järjestelmä. 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” 2599,00 € Verk.com/61729
65” 3699,00 € Verk.com/59263

Tämän television 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/

2599,00
475,16 / kk (6 kk)

55”

Finnsat FH1-HD -digiboksi antenniin ja kaapeliin

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

Panasonic TX-55AS650E 
Full HD Smart LED TV, 1200 Hz

Älykäs TV, johon voit luoda eri perheenjäsenille omat 
aloitusvalikot. Touch Pad -kaukosäätimen kautta voit 
antaa TV:lle äänikomentoja. Monipuolisiin ominaisuuk-
siin 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. DVB-T2- 
ja C HD -digivirittimet. Energialuokka A++. 

47” 599,90 €  Verk.com/43214
50” 749,90 €  Verk.com/8859
55” 799,90 €  Verk.com/5675

799,90
73,03 / 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

59,90

Samsung BD-H8000N -sarjan 
4K Ultra HD Smart Blu-ray -soitin

259,00
27,95 / kk (12 kk)

H8500

Älykäs digiboksi, jossa on sisäänrakennettu kovalevy ja 3D Blu-ray-toisto, sisäänraken-
nettu WiFi-yhteys sekä valikoiden sekä sovellusten käyttöä nopeuttava tuplaydinpro-
sessori. DVB-T2/C HD -digivirittimet.

H8500 500 Gt:n kovalevyllä 259,00 €  Verk.com/18287
H8900 1 Tt:n kovalevyllä 299,90 €  Verk.com/18318

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 %.

55”
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Sony S8505C -sarjan Smart Android 4K Ultra HD Curved LED -televisio
Mahtava 4K Ultra HD -resoluution älytelevisio, jossa on Googlen kehittämä Android TV 
-käyttö järjestelmä. 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” 2599,00 € Verk.com/61729
65” 3699,00 € Verk.com/59263

Tämän television 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/

2599,00
475,16 / kk (6 kk)

55”

Finnsat FH1-HD -digiboksi antenniin ja kaapeliin

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

Panasonic TX-55AS650E 
Full HD Smart LED TV, 1200 Hz

Älykäs TV, johon voit luoda eri perheenjäsenille omat 
aloitusvalikot. Touch Pad -kaukosäätimen kautta voit 
antaa TV:lle äänikomentoja. Monipuolisiin ominaisuuk-
siin 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. DVB-T2- 
ja C HD -digivirittimet. Energialuokka A++. 

47” 599,90 €  Verk.com/43214
50” 749,90 €  Verk.com/8859
55” 799,90 €  Verk.com/5675

799,90
73,03 / 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

59,90

Samsung BD-H8000N -sarjan 
4K Ultra HD Smart Blu-ray -soitin

259,00
27,95 / kk (12 kk)

H8500

Älykäs digiboksi, jossa on sisäänrakennettu kovalevy ja 3D Blu-ray-toisto, sisäänraken-
nettu WiFi-yhteys sekä valikoiden sekä sovellusten käyttöä nopeuttava tuplaydinpro-
sessori. DVB-T2/C HD -digivirittimet.

H8500 500 Gt:n kovalevyllä 259,00 €  Verk.com/18287
H8900 1 Tt:n kovalevyllä 299,90 €  Verk.com/18318

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 %.

55”
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Baana 24” -polkupyörä

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

Kokoontaitettava

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

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! Yksi 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

Voimakas sähkömoottori

Toimintamatka jopa 40 km

29-tuumaiset renkaat

Nopea kaupungissa

250 watin sähkömoottori

250 watin sähkömoottori

Toimintamatka jopa 50 km

Toimintamatka jopa 50 km

Verkkokauppa.comista kaikki pyöräilytarvikkeet helposti ja halvalla!

Polar V650 -pyöräily-
tietokone sykevyöllä

Garmin Edge 500 Neutral, 
pyöräily-GPS/-tietokone

Virtaviivainen, pieni ja kevyt Edge 
500 mittaa mm. matkaa, nopeutta ja 
korkeutta sekä tallentaa kuljetun reitin 
treenien ja kilpailuiden aikana. Erittäin 
herkkä GPS-vastaanotin. 
Verk.com/20833

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

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

Selkeää suurta kosketusnäyttöä on 
helppo käyttää. Integroitu tarkka 
GPS-vastaanotin. Smart Coaching  
auttaa ammattilaisia ja aloittelijoita. 
Tarkka sykesensori. Verk.com/1020

Interlock turvaa koko pyöräsi ja tekee myös pika-
lukolla varustetun satulan anastamisen vaikeaksi. 
Satulaputken halkaisija 27,2 mm. Verk.com/38626

49,90
Interlock-satulaputkilukko

"Erinomainen polkupyörä 
kaupunkiolosuhteisiin 
tällä rahalla." –leprikon, 
3.6.2015

Merida Ride 300 -maantiepyörä

Hinnaltaan edullinen erittäin laadukas 
maantiepyörä esimerkiksi kuntoilijan 
ensimmäiseksi maantiefillariksi. 
Alumiinirunko, hiilikuituhaarukka ja 
Shimano Tiagra -osasarja muodostavat 
luotettavan yhdistelmän. Hae kaikki 
koot haulla merida ride 300

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

47, 50, 52, 54 ja 56 cm

Shimano Tiagra -osat

Alumiinirunko

Hiilikuituhaarukka

2 hengen teltta

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

Hannah Falcon 2 -silikonipinnoitettu teltta

Halti XPD Finland 3 -teltta

Ultrakevyt 2 hengen vedenpitävä nylon-vaellus-
teltta 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

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

makuualustan, teltan, 
makuupussin ja vaellus-
sauvan. Avattavissa 
ylhäältä ja sivusta.

Violetti  
Verk.com/46776

Musta  
Verk.com/23735

Silikonikäsitelty ulkopinta 89,90
Paino vain 1,9 kg

Sisäänrakennettu pumppu

Kevyt kuljettaa

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

Kesämakuupussi

Sisällä tasku

34,90

74,9036,90

Ticket to the Moon Double Hammock

Laskuvarjokankaasta valmistettu korkealaatuinen riippu-
matto on kuuman kesäpäivän paras rentoutumisväline! 
Sopii jopa kahdelle henkilölle. Hae kaikki värit haulla 
double hammock

Kevyt ja kestävä tunneliteltta, jossa on 
tuultahalkova kiilamainen ja vakaa rakenne. 
Kolmen vuodenajan vaellusteltta soveltuu 
hyvin kevät-, kesä- ja syyskäyttöön. 
Verk.com/14421

3 hengen teltta

Kevyt ja kestävä

Silikonikäsitelty ulkopinta

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

Camelbak-juomapullot, 0,6 l

Camelbak-juomapullot liikkuvat siellä missä 
sinäkin: töissä, luonnossa ja pyörälenkillä. 
Useita eri vaihtoehtoja, hae kaikki mallit haulla 
camelbak juomapullo

alk. 14,90

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

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: banaanisuk-
laa 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. 4 kg. 8,73 €/kg. Verkkokauppa.comin 
SmartShake-sekoituspullossa on kaksi lokeroa jauheille, vitamiineille, avaimille tai 
koruille. Iso koko, 800 millilitraa!

49,90
4 kg

49,90
4 kg

34,90
4 kg

Kesän 

KUUMAT
hinnat

Milk Chocolate Verk.com/59430 American Strawberry Verk.com/60477

"Hyvin maistuu ja ajaa asian! Saa alas 
helposti, menee pahemmassakin 
darrassa." –Jaska1637495
Maku: Milk Chocolate
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Baana 24” -polkupyörä

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

Kokoontaitettava

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

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! Yksi 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

Voimakas sähkömoottori

Toimintamatka jopa 40 km

29-tuumaiset renkaat

Nopea kaupungissa

250 watin sähkömoottori

250 watin sähkömoottori

Toimintamatka jopa 50 km

Toimintamatka jopa 50 km

Verkkokauppa.comista kaikki pyöräilytarvikkeet helposti ja halvalla!

Polar V650 -pyöräily-
tietokone sykevyöllä

Garmin Edge 500 Neutral, 
pyöräily-GPS/-tietokone

Virtaviivainen, pieni ja kevyt Edge 
500 mittaa mm. matkaa, nopeutta ja 
korkeutta sekä tallentaa kuljetun reitin 
treenien ja kilpailuiden aikana. Erittäin 
herkkä GPS-vastaanotin. 
Verk.com/20833

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

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

Selkeää suurta kosketusnäyttöä on 
helppo käyttää. Integroitu tarkka 
GPS-vastaanotin. Smart Coaching  
auttaa ammattilaisia ja aloittelijoita. 
Tarkka sykesensori. Verk.com/1020

Interlock turvaa koko pyöräsi ja tekee myös pika-
lukolla varustetun satulan anastamisen vaikeaksi. 
Satulaputken halkaisija 27,2 mm. Verk.com/38626

49,90
Interlock-satulaputkilukko

"Erinomainen polkupyörä 
kaupunkiolosuhteisiin 
tällä rahalla." –leprikon, 
3.6.2015

Merida Ride 300 -maantiepyörä

Hinnaltaan edullinen erittäin laadukas 
maantiepyörä esimerkiksi kuntoilijan 
ensimmäiseksi maantiefillariksi. 
Alumiinirunko, hiilikuituhaarukka ja 
Shimano Tiagra -osasarja muodostavat 
luotettavan yhdistelmän. Hae kaikki 
koot haulla merida ride 300

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

47, 50, 52, 54 ja 56 cm

Shimano Tiagra -osat

Alumiinirunko

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

IP67-luokitus

4G/LTE-yhteys4G/LTE-yhteys

Tehokas akkuVesi- ja pölytiivis

Samsung Galaxy J1 Android Samsung Galaxy J5 Android

Huawei P8 Android Huawei P8 Lite Android

Äärimmäisen kestävään Unibody-runkoon 
rakennettu tehopakkaus. 13 megapikselin 
kamera nelivärisellä RGBW-kennolla tekee 
kuvista entistä luonnollisempia. Kameran 
erittäin tehokas optinen kuvanvakain sekä 
valovoimainen (f 2.0) optiikka helpottavat 
kuvaamista myös hämärässä.  

488,90
47,11 / kk (12 kk)

Huawei P8 Lite on isoveljensä P8:n 
tavoin äärimmäisen ohut ja laaduk-
kaista materiaaleista valmistettu 
tehopakkaus. Puhelimen nopealla 
13 megapikselin takakameralla 
otat tarkkoja kuvia tilanteista kuin 
tilanteista. 

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

Samsung Galaxy Xcover 3  Samsung Galaxy GS5 mini

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

228,90
25,44 / kk (12 kk)

Motorola Google Nexus 6 

Motorolan Googlelle valmistama todellinen huippuluokan 
Android-puhelin, jossa on lähes 6-tuumainen näyttö (resoluutio 
2560×1440), 13 megapikselin kamera (4K-videokuvaus) ja pöly- ja 
roisketiivis runko. Käyttöjärjestelmänä puhdas Android 5.0 Lollipop. 

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

32 Gt

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

64 Gt

32 Gt Valkoinen Verk.com/37024
32 Gt Sininen Verk.com/32860
64 Gt Valkoinen Verk.com/51886
64 Gt Sininen Verk.com/51885

"Hyvä kohtuuhintainen 
kokonaisuus. Toimii ripeästi 
eikä jumita vaikka olisi reilusti 
sovelluksia käytössä. Jos 
kestää vielä kolhut ja vedet 
luvatunlaisesti niin erittäin 
hyvä kokonaisuus." 
--TM--, Vantaa, 6.7.2015

Valkoinen Verk.com/44059
Musta  Verk.com/51673

Valkoinen Verk.com/58874
Musta  Verk.com/15386

Motorola Moto E LTE (2015)

Puhelimen rakenne on roisketiivis 
ja näyttöä suojaa Gorilla Glass 3 
  -lasipinnoite. Mattapintainen 
takakuori ja kompakti koko hel-
pottavat laitteen käyttöä yhdellä 
kädellä. Moto E:n viiden mega-
pikselin kameralla otetut kuvat 
voit tallentaa neljän gigan sisäisen 
muistin lisäksi microSD-muisti-
kortille (hankittava erikseen).

Gorilla Glass 3 -pinnoite

4G/LTE-yhteys

Roisketiivis rakenne

Verk.com/41663
Verk.com/29228

Musta
Valkoinen

Helppokäyttöinen älypuhelin 
terävällä näytöllä. Viiden 
megapikselin kameralla otat 
tarkkoja kuvia. Kompakti puhelin 
sopii hyvin käteen.

Valkoinen
Musta

Verk.com/30304
Verk.com/20065

Valkoinen
Musta
Kulta

Verk.com/35499 
Verk.com/59691
Verk.com/59563

Valkoinen
Musta
Kulta
Sininen

Verk.com/21557 
Verk.com/13805
Verk.com/14271
Verk.com/22882

89,90

Galaxy J5 on edullinen 
puhelin erityisesti kuvaajille. 
13 megapikselin takakamera 
ja 5 megapikselin etukamera 
takaavat terävät maisema- ja 
selfiekuvat. Uudistunut muotoilu 
on miellyttävän pyöreätä ja istuu 
erinomaisesti käteen.

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

Ääriolosuhteita kestävä vesi- ja pölytiivis 
Samsung Galaxy S5 mini  mahtuu jokai-
sen taskuun. Nopeat  4G LTE -nettiyh-
teydet. Tarkka kahdeksan megapikselin 
kamera, joka pysyy tiukimmissakin 
kuvaustilanteissa ajan tasalla.

298,90
31,28 / kk (12 kk)



13

  Honor 4X Dual-SIM    Honor Holly Dual-SIM

Edullinen Dual-SIM Android-puhelin 
täynnä toimintoja. 5 megapikselin 
kamera ja 16 Gt tallennustilaa. Helppo-
käyttöinen ja selkeä Emotion Lite UI 2.0 
-käyttöliittymä.  

Honor 6Honor 6 Plus Dual-SIM

Todella monipuolinen ja tehokas Android 4.4 -älypuhelin. 
Erittäin tarkka 13 megapikselin kamera. Tehokas kahdeksan-
ytiminen prosessori. Nopeat 4G/LTE-verkkoyhteydet.

4G/LTE-yhteys4G/LTE-yhteys

5” Full HD -näyttö5” Full HD -näyttö

13 mpx kameraTakana tuplakamera

298,90
31,28 / kk (12 kk)

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

Valkoinen    Verk.com/52796
Musta       Verk.com/52794

138,90
17,94 / kk (12 kk)

5 tuuman HD IPS -näyttö 5 tuuman HD IPS -näyttö

Android 4.4 KitKat Android 4.4 KitKat

Valkoinen Verk.com/22961
Musta  Verk.com/29329

Erittäin tehokas Android-puhelin on 
varustettu isolla 5,5 tuuman FullHD- 
näytöllä. Dual-takakameralla otat 
hienoja kuvia ja 4G/LTE-yhteys toimii 
jopa 300 Mbps:n nopeudella! 
3 600 mAh:n akku yhdistettynä Honorin 
virransäästöominaisuuteen takaa pitkät 
käyttöajat. Verk.com/51701

     LG G3, 32 Gt

         LG Leon

           LG  G4 Stylus
LG  G4c

Nopeat LTE/4G-yhteydet. Android 
Lollipop -käyttöjärjestelmä pitää 
huolen, että puhelimen käyttöön-
ottaminen ja arkiasioiden hoitami-
nen on nopeaa ja yksinkertaista.

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

”Hyvä ja toimiva puhelin. Loistava 
ja tarkka suurikokoinen näyttö.” 
–kaitsu64, Kemi, 8.6.2015

Upea kuvanlaatu ja ylellinen metallisävytteinen 
muotoilu. 13 megapikselin kamerassa on 
optinen kuvanvakautus ja huippunopea 
laserautomaatti tarkennus. Knock Code – avaat 
lukituksen napautuskoodilla. 

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

40 
arvostelua

4,9
keskiarvo

5,5” Quad HD -näyttö

Nopeat 4G/LTE-yhteydet

Knock Code -lukitus

4K-videokamera

13 megapikselin kamera

LG Spirit

Hintaluokassaan loistava Android Lollipop 
-puhelin 4,7 tuuman HD IPS-näytöllä. 
Virtanäppäin ja äänenvoimakkuusnäppäi-
met ovat puhelimen takaosassa, joten 
käyttö onnistuu vaikka yhdellä kädellä. 
Nopea 4G-tuki ja neliydinsuoritin. 178,90

22,11 / kk (12 kk)
Tyylikäs ja ohut

Nopeat 4G-yhteydet

4,7 tuuman 720p-näyttö

Titaani Verk.com/31463 
Kulta Verk.com/10641

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

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

228,90
25,44 / kk (12 kk)

LG G4 Stylus pitää sisällään nimensä mukaisesti 
stylus-kynän, jolla voit tehdä nopeasti muistiin-
panoja, ottaa ruutukaappauksia ja hahmotella 
piirroksia. Verk.com/61116

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 %.

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

Titaani  Verk.com/60315
Valkoinen Verk.com/59482

Hieman kaarevan muotoilun ansiosta 
puhelin istuu luontevasti käteen. Viiden 
tuuman näyttö on selkeä ja kirkas. Knock 
Code -turvalukituksella avaat puhelimesi 
napautussarjalla. Nopeat 4G/LTE-yhteydet 
ja neliydinprosessori.

4G/LTE-yhteys

Neliydinprosessori

Knock Code -turvalukitus

Uutuus!

Edullinen mutta monipuolinen 
Android-puhelin. 13 megapikselin tarkka 
kamera. Nopeat LTE-verkkoyhteydet. Lisä-
tilaa muistikortilla. Dual-SIM – voit käyttää  
kahta eri liittymää samanaikaisesti.

Musta  Verk.com/47679
Valkoinen  Verk.com/46204

Verk.com/26672 
Verk.com/26821
Verk.com/26509

Kulta
Valkoinen
Musta 
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Upouusi 

HP Color LaserJet  
Pro M277dw
Tyylikäs ja pienikokoinen, pk-yrityksille suunniteltu monitoimi-
tulostin, jossa on luokkansa nopein ensimmäisen sivun tulostus.

•	 Tulostus,	kopionti,	skannaus,	faksi
•	 HP	ePrint,	Apple	AirPrint,	NFC	

mobiilitulostukseen
•	 Tulostusnopeus	(mustavalko/väri)	

jopa	18	s/min
•	 Suositeltu	sivumäärä	kuukaudessa:	

250	-	2	500	arkkia
• Tuotenro. 58273

HP	LaserJet	-tulostinperhe	on	saanut	uusia	jäseniä.	Teimme	kyselyn,	
jonka	tulosten	pohjalta	lähdimme	kehittämään	tuotteitamme	
vastaamaan	entistä	paremmin	asiakkaidemme	tarpeita.	Syntyi	täysin	
uudenlainen	HP	LaserJet	-mallisto.	Lue lisää : http://urly.fi/rm6

Uusi HP Color LaserJet Pro 200 -sarja,

Hinta	nyt	(sis.	ALV)

319,90 €

mukana HP JetAdvantage Private Print.
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iPhone 6
Alkaen 684,90 €

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 684,90 €. 

iPhone 6 Plus alkaen 769,90 €.

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.

Apple iPad Air Smart Cover kansi asettuu tiiviisti 
iPad Airin päälle, herättää sen avattaessa ja toimii 
jalustana katselemista ja kirjoittamista varten. Se 

on monella tapaa älykäs. Valmistettu pehmeästä ja 
kestävästä polyuretaanista.

iPad Air 
Smart Cover

38,90 €
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0,90

4,904,90

Belkin -neljän pistorasian 
maadoitettu jatkopistorasia, 2 m

24,90

Belkin Surgecube 
-ylivirta-/ukkossuoja + 2 x USB
Belkin Surgecube on kätevä 
yhden pistokkeen ylijännite
suoja, johon voit kytkeä 
myös ladattavaksi kaksi 
USByhteensopivaa laitetta. 
Verk.com/7370

Laitevakuutus jopa 
15 000 euroon asti

Ylijännitesuoja 
mm. ukkosta vastaan

14,90

34,90

29,90

Kuusi ylijännitesuojattua 
pistorasiaa. Kahdella USBportilla 
lataat kätevästi esimerkiksi 
tabletit sekä muut mobiililaitteet. 
USB porteissa 2,4 A:n jaettu 
kapasiteetti. Verk.com/31725

Kuin viereinen malli, mutta neljällä 
ylijännitesuojatulla pistorasialla. 
Verk.com/31659

Kuusi pistorasiaa Neljä pistorasiaa

Virtakytkin Virtakytkin

"Toimivan ja laadukkaan 
tuntuinen jatkojohto kytkimellä ja 
2 USB pistokkeella. Toimii itsellä 
laitteiden latausasemana." 
–Pasi 37, Helsinki, 31.3.2015

Belkin -kuuden pistorasian 
maadoitettu jatkopistorasia, 2 m

Casio ClassPad fx-CP400 -symbolinen 
grafiikkalaskin ja ohjelmistolisenssi

Casio ClassWiz FX-991EXHP Home & Office -A4-paperi

    Elfen Premium -kartonkimappi, 
    A4 / 75mm, marmorikuvioitu

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

Lukioon, ammatillisiin opintoihin ja korkea
kouluihin. Suuri kosketusnäyttö, kattava 
sovellusvalikoima sekä intuitiivinen ja helposti 
omaksuttava käyttöjärjestelmä. Suuri 4,8” 
värillinen kosketusnäyttö. Verk.com/58503

Mukana ohjelmistolisenssi

Suomenkielinen käyttöjärjestelmä

Suuri 4,8 tuuman värikosketusnäyttö

Tehokas ja monipuolinen 
funktiolaskin opiskelijalle. Uusi, 
nopeampi prosessori ja kaksin
kertainen määrä muistia. Laski
men näytön resoluutio on 192x63 
pikseliä. Helppokäyttöinen 
ikonipohjainen valikkorakenne. 
Verk.com/42894

552 toimintoa

Taulukkolaskenta

Natural Textbook Display -esitystapa

Yleistulostuspaperi valmistetaan ColorLokteknolo
gialla. Asiakirjat kuivuvat jopa kolme kertaa nopeammin 
kuin tavallisilla papereilla. Mustat ovat jopa 40 % 
voimakkaampia ja värit 10 % kirkkaampia. 500 arkkia. 
Verk.com/1268

Syvät värit ja kirkas valkoinen

Täydellinen mustesuihkutulostimille

500
arkkia

Musta marmorikuvioitu kartonkimappi! Kaikki 
paperit järjestykseen edullisella standardikokoisella 
A4kartonki mapilla. Selässä paikka etiketille sekä 
sormikolo. Verk.com/36248

"Hyvä mappi naurettavan halpaan 
hintaan. Tukeva ja toimiva lukituskin." 
–Timo74, Lempäälä, 5.12.2015

Huh huh, 

kun on 

halpa!

Mr. Muskelknutte Air Duster, 400 ml

Tasavallan halvin paineilmapurkki! 
Tämä on painepuhallin pölyn ja irtolian 
poistoon ATK ja konttorikoneista, 
rahanlajittelulaitteista sekä kameroista 
ja filmeistä. Erinomainen tietokoneen, 
näppäimistön ja digikameran puhdista
miseen. Verk.com/32299

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

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

Kampanja on voimassa 9.8.2015 asti.

Lue hakuohjeet ja hae: 
facebook.com/verkkokauppacom

Garmin nüviCam LMT -navigaattori 
arvo 349,90 €

Korkealaatuinen autonavigaattori, jossa on ajotallennin, 
kaistavahti ja törmäysvaroitin. Ajotallennin kuvaa jatkuvasti 
ajoa ja tallentaa automaattisesti tapahtumia koskevat osuudet 
GPS-tietojen kanssa. Kuljettajan ajonaikaista huomiokykyä parantavat ominaisuudet 
auttavat pysymään aina tilanteen herrana. Myös iOS ja Android-tuki. Verk.com/25683

HAUSSA 2
TESTAAJAA
HAUSSA 2
TESTAAJAA
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Lenovo G50-sarjan kannettavat tietokoneet, 15,6”

Lenovo Flex 2 -sarjan kannettavat tietokoneet, 14–15,6”

G50-30   299,90 €
Edullinen, kestävä ja tehokas 
kannettava, jossa on LED-taus-
tavalaistu HD-näyttö, Intel 
Celeron -suoritin, 4 gigatavun 
keskusmuisti ja 1000 gigatavun 
kovalevy. Lisäksi koneessa 
on muun muassa USB 3.0 
-liitäntä sekä DVD-asema. 
Verk.com/24780

G50-45   389,90 €
AMD A8 -neliydinsuorittimella 
varustettu kestävä ja pikkusisa-
rustaan tehokkaampi kannet-
tava, jossa on 500 gigatavun 
kovalevy. AMD Radeon R5 
-näytönohjain. Verk.com/30264

G50-80   399,90 €
Intel i3 -sarjan suoritin pitää 
huolta tehoista, ja tiedot tallen-
tuvat 500 gigatavun kovalevylle. 
Intel HD Graphics 4400 -näytön-
ohjain. Verk.com/54588

G50-80   499,90 €
Tehokas Intel i5 -sarjan suoritin 
sekä Intel HD Graphics 5500 
-näytönohjain tekevät tästä 
vauhdikkaan pelin kotikäyttäjille. 
500 gigatavun kovalevy. 
Verk.com/27768

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

G50-30

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

Flex 2 14D

Flex 2 14D E1-6010 349,90 € 
Näppärä ja käytännöllinen, kosketus-
näytöllinen 14 tuuman kannettava 
edulliseen hintaan. Se on suunniteltu 
tavalliseen kotikäyttöön tai opis-
kelijalle.  4 Gt muistia ja Radeon R2 
series -näytönohjain. Verk.com/0159

Flex 2 14D A8-6410 549,90 €
Yllä olevan mallin tehokkaampi versio 
on varustettu 4-ytimisellä AMD 
A8-641 -suorittimella, 8 Gt:n muistilla 
ja AMD Radeon R5 Series -näytön-
ohjaimella. Verk.com/45469

Flex 2 14  449,90 €
Varustettu kaksiytimisellä Intel Pentium 
-suorittimella sekä 8 Gt:lla nopeaa 
DDR3-muistilla. 1 Tt:n kovalevylle 
mahtuu mukavasti kuvia, dokumentteja 
ja muita tiedostoja. Verk.com/10975

Flex 2 15D   399,90 €     
Lenovo Flex2 15D on varustettu 
kaksiytimisellä AMD E1-6010 
-suorittimella sekä 4 Gt:lla nopeaa 
DDR3-muistia. 500 Gt:n kovalevylle 
mahtuu mukavasti kuvia, dokument-
teja ja muita tiedostoja. 15,6 tuuman 
näyttö. Verk.com/34785

Flex 2 Pro 15   799,90 €     
Varustettu 5. sukupolven (Broadwell) 
Intel Core i5 -suorittimella sekä 
8 Gt:lla nopeaa DDR3-muistilla. 
256 Gt:n salamannopealle SSD- 
kovalevylle mahtuu mukavasti kuvia, 
dokumentteja ja muita tiedostoja. 
Verk.com/9214

Lenovo Yoga Tablet 2, 10,1”Lenovo Y50-70 15,6” -kannettava, Win 8.1 64-bit

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

Uusi ja kaikin puolin paranneltu Lenovo Yoga Tablet 2 
on tukijalallinen Android-tabletti, joka taipuu 
kolmeen eri käyttötilaan. Erittäin terävä IPS-näyttö 
ja pitkä akun kesto. Se loistaa myös akunkestollaan 
tarjoten jopa 18 tunnin käyttöajan kerralla.

WiFi   299,90 €  Verk.com/18575
WiFi + 4G     349,90 €  Verk.com/51606

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

WiFi

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

WiFi + 4G

Lenovo Y50-70 on pitkään odotettu tehokas pelikannettava. Graafista suorituskykyä 
löytyy tarvittaessa, kun käytettävissä on NVIDIA GeForce GTX860M -näytönohjain 
omalla 2 Gt:n muistilla. Neljännen sukupolven Intel Core i5 -tuplaydinsuorittimella, 
8 Gt:n nopealla DDR3-keskusmuistilla sekä 256 Gt SSD -levyllä on suorituskyky aivan 
uudella tasolla. Verk.com/45951

”Tarvitsin vähän tehokkaamman myllyn 
datan pyörittelyyn. Hyvää on että voin 
tarvittaessa lisätä itse 8Gt:n muistin 
kasvattaa 16Gt:aan. – – Käyttökokemus 
tähän mennessä erinomainen.” –Ilkka 
ICT, Järvenpää, 16.7.2015
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69,90

3899,90

Canon EOS 6D -runko Canon EOS 5DS -runko

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

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

36 × 24 mm:n kenno

20 megapikseliä

WiFi ja GPS

Vakavalle harrastajalle

Yli 140  
arvostelua

4,6
keskiarvo

      Kolmen

    vuoden takuu

        kameroille
Ei koske Samsungin eikä  

ProCasterin tuotteita.

verk.com/kolmevuotta

Canon PowerShot G16

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

Monipuolinen vaativan harrastajan kompaktikamera f/1,8 - 2,8 valovoiman objektiivilla 
ja 9,5 mm:n, 12 megapikselin kennolla. Verk.com/12383

12 megapikseliä

Valovoima f/1,8–2,8

Korkean resoluution järjestelmäkamera, jonka tuottaman kuvan voit tulostaa 
n. 1,5 x 1 m koossa 150 dpi:n tarkkuudella tai tarvittaessa rajata kuvaa reilusti ja silti 
saada julkaisukelpoista jälkeä. Erinomainen työkalu esim. studio- ja maisemakuvaajalle. 
Verk.com/24364

150 000 pikselin RGB-sensori

50 megapikseliä

Korkealaatuinen intervallivideo

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

Canon imageFORMULA P-208II -asiakirjaskanneri

Pienikokoinen mobiiliskanneri on hyvä valinta 
liikkuvaan työntekoon ja kotikäyttäjille. 10 arkin 
automaattinen asiakirjansyöttölaite ja nopea 
kaksi puolinen skannaus. 3 vuoden takuukampanja 
– lue lisää Canon.fi/kampanjat. Verk.com/14587

vuoden
takuukampanja

Canon PIXMA MG7550 
-mustesuihkutulostin

Ammattitasoista valokuvajälkeä tulostava muste-
suihkutulostin, jossa myös skannaus ja kopiointi. 
PIXMA Touch & Print mahdollistaa nopean tulos-
tamisen mobiililaitteesta NFC:n avulla. 

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

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

Canon i-SENSYS LBP600 -mustavalkotulostin

A4-mustavalkolaser

18 sivua minuutissa

600 x 600 dpi:n tarkkuus

Musta  Verk.com/53126  
Valkoinen Verk.com/39263

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

NFC-tulostus

Ammattitason kuva

Riittoisat XL-kasetitMustekasetit 18,90 € / kpl. 
Löydät kaikki haulla canon cli551
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Tyynenmerenkatu 11, Jätkäsaari – myös 24 h kioski! Saapastie 2, Pirkkala Kaakkurinkulma 4, Oulu

Pirkkala Oulu

YDIN-
KESKUSTA

RATIKKA 6

RATIKKA 6 JA 9

RATIKKA 9

RATIKKA 9

Kätevää – tilaa netistä, nouda myymälästä!

Helsinki

      Lainaa
    peräkärry
        ilmaiseksi

Ostosten yhteydessä

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

53 cm

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

alk. 39,90
iPad Mini

alk. 69,90
iPad Mini

Thule Gauntlet -suojataskut ja -kotelot Applen tuotteille

TITAN Xenon 53 cm
-tietokonesalkku

Golla Air snap folder 
-suojakotelo Apple iPadeille

Mujjo Slim Fit Sleeve -suojataskut

TITAN Royal -matkalaukut

Ohuen suojakotelon pinta on kestävää nahkajäljitelmää ja 
sisäosa pehmeää naarmuja estävää materiaalia. Kotelon 
saa asetettua moneen eri kirjoitus- ja katselukulmaan.

Mallit iPad Air 2:lle ja Minille, 
hae vaihtoehdot haulla 
Golla Air snap folder

Vahvarunkoiset Thule Gauntletit suojaavat laitteitasi 
kaikkialla. Säänkestävyys ja pehmustetut sisäosat pitävät 
huolen siitä, että sisältö säilyy vaurioitumattomana.

Hae kaikki vaihtoehdot haulla thule gauntlet

alk. 29,90

Kestävästä polykarbonaatista 
valmistettu vedettävä tietokone-
salkku enintään 17”-tuumaiselle 
kannettavalle. Helposti rullaavat 
pyörät ja säädettävä vetokahva 
takaavat käyttömukavuuden. 
Roiskekestävä vetoketju sekä 
TSA-numerokoodilukko. 
Verk.com/57528

Kevyt

TSA-numerokoodilukko

Kaksisävyisestä tiheästä nailonista valmistetussa 
tilavassa, kevyessä laukussa on kaikki tarpeellinen. 
Helposti rullaavat pyörät, säädettävä vetokahva, 
vetoketjullinen laajennusosio sekä TSA -numerokoodi-
lukko takaavat käyttömukavuuden 
ja turvallisuuden.

53 cm Verk.com/57567
64 cm Verk.com/57566
74 cm Verk.com/57563

Kevyt

Neljä pyörää

TSA-numerokoodilukko

Kestävä suojatasku on 
taitettu yhdestä nahan 
palasesta ja valmistettu 
laadukkaasta, parkitusta 
nahasta, jonka värisävyä 
on korostettu aniliini-
öljyllä. Ulkotasku.

Mallit iPad Airille ja 
iPad minille, hae kaikki 
haulla mujjo slim ipad

Verkkokauppa.comin
        ja 400 muun
    nettikaupan sekä
  300 partnerin
         etuohjelma

€
hae oma

€-korttisi
myymälästä!
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Tietokone- ja
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