
    tilaa €-kortti
       helposti!

  lisää tuote 46136
          tilaukseesi tai
    nouda kortti 
         myymälästä.

€
         saat
   kaupan päälle
   €-hintaturva-
vakuutuksen    
     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja
vain €-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com

€

ProCaster LE-20F405  
20” LED TV, 12 V, 100 Hz

Oho, mikä hinta! Myynti alkaa torstaina 
20.11. kello 9.00. 1 kpl per asiakas.  
50 kpl per myymälä ja 150 kpl web.

Näppärä 20-tuumainen HD Ready 
-televisio, jossa on USB-tallennus ja 
-mediantoisto. Mukana sekä 12 V:n 
että 230 V:n laturit, joten TV soveltuu 
esimerkiksi mökille tai  asuntoautoon. 
Energiaa säästävässä televisiossa on 
teräväpiirtokanavia tukevat digivirittimet 
sekä antenni- että kaapelitalouksiin. 
Energialuokka A. Verk.com/33627

Samsung UE48H6290 Smart 3D LED-TV,  
48”, 200 Hz

Smart TV, jossa on nopea neliydinprosessori, sisäänrakennettu WiFi 
ja langaton mediantoisto. Samsungin TV-sovellusvalikoimassa ovat 
muiden muassa Netflix, Katsomo ja Spotify. 200 Hz:n CMR-kuvanpa-
rannus tekee liikkuvasta kuvasta pehmeän ja Wide Color Enhancer 
Plus -teknologia väreistä eläväiset. Voit tallentaa suosikkiohjelmasi 
ulkoiselle USB-kovalevylle. Verk.com/52341

• DVB-T-, DVB-C HD- ja DVB-S2 -digivirittimet
• 4 x HDMI, 3 x USB, komposiitti-/kompo- 

nenttihybridi, Ethernet (LAN), kuulokelii- 
täntä, digitaalinen audio ulostulo (optinen),  
SCART

• Energialuokka A+

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

Quad Core -neliydinprosessori

Samsung Smart Hub

DVB-T/C HD/S2-virittimet

WiFi Direct

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

99,90

Mukana 12 V:n laturi

100 Hz:n kuvanparannus

USB-tallennus ja -toisto

Teräväpiirtovirittimet

Verkkokauppa.comin
        ja 400 muun
    nettikaupan sekä
  300 partnerin
         etuohjelma

€



20 megapikselin kenno

Monipuoliset käsisäädöt

Langaton tiedonsiirto

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

XAVC S, 50 Mt/s

Live Streaming

Verk.com/nostalgia-auto

alk. 29,90

Tilaa valokuvastasi erittäin laadukkaalle ja kestä-
välle, luonnonvalkoiselle canvakselle tulostettu 
taulu. Materiaalina joko Standard tai Premium 
Satin Canvas. Standard-taulujen kehys on 2 cm:n 
paksuinen kiilapuukehys ja Premium Satin -taulujen 
4 cm:n paksuinen 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

Takintaskuun mahtuva Canon G7 X on kuvanlaadultaan 
kuin järjestelmäkamera valovoimaisen objektiivin, 
suurikokoisen kuvakennon ja uuden DIGIC 6 -prosessorin 
ansiosta. Kun ostat kameran 15.1.2015 mennessä, 
saat Canonilta Adobe Lightroomin ja Photoshop CC:n 
lisenssit vuodeksi (arvo 146,71 €). Verk.com/49180

Canon PowerShot G7 X -digikamera

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

Sony AS100VR -action-kamera
Vihdoinkin action-kamera, joka tarjoaa oikeasti hyvää 
kuvanlaatua: 50 Mt/s:n XAVC S -tallennusmuodon 
ansiosta kuva ei pikselöidy nopeassakaan liikkeessä. 
Erittäin pienen ilmanvastuksen lisäksi kamera kestää 
vettä, pölyä ja iskuja, kun käytössä on mukana tuleva 
SPK-AS2-kotelo. Verk.com/14804

13 megapikselin kenno

Suorituskykyinen 24 megapikselin CMOS-kenno 
tallentaa yksityiskohdat tarkasti ja mahdollistaa kuvien 
monipuolisen rajaamisen jälkikäteen. Lisävarusteena 
saatavalla WU-1a-sovittimella voit yhdistää kameran 
mobiililaitteeseen ja lähettää kuvat sähköpostilla tai 
jakaa ne vaikkapa Facebookiin. Verk.com/19380

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

24 megapikselin kenno

Uusi 18–55 VR II -objektiivi

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

”Parasta on, että  
objektiivi piirtää 
terävästi täydelläkin 
aukolla, mikä tekee 
G7 X:stä todellisen 
vallitsevan valon 
virtuoosin.”  
–Jebu59, Espoo, 
9.11.2014



Samsung Galaxy  
Trend Plus

Lenovo A10-70 -tablet, 10,1”

Tilavuus 48 l

Lämpötila 2–10 °C

Energialuokka A+

Husky Koff CoolCube  
-baarikaappi

99,90

Hinnat ja tarjoukset voimassa 17.–23.11.2014 ellei toisin mainita. Verk.com/katalogi

Loistava 5-tuumainen Full HD 
-IPS-näyttö tekee Nexus 5:stä upean 
visuaalisen elämyksen, jossa yhdistyvät 
tehokas suorituskyky, monipuoliset 
toiminnot ja monet käyttäjälle koituvat 
hyödyt. Puhelimen taustalla on LG:n 
korkealaatuinen laitteisto-osaaminen 
sekä Googlen parhaat sovellukset ja 
palvelut. Hae kaikki mallit haulla 
nexus 5 puhelin

LG Google Nexus 5 -puhelin, Android-käyttöjärjestelmä

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

Puhdas Android

Upea Full HD -näyttö

Neliydinprosessori

Säästä 100 €
Oho, mikä hinta! Myynti alkaa 
perjantaina 21.11. kello 9.00. 
1 kpl per asiakas. 70 kpl web ja 
30 kpl per myymälä.  
Normaalisti 199,90 €.

Tyylikäs 48 litran kaappi, joka 
pienen kokonsa ansiosta soveltuu 
mainiosti esimerkiksi mökkikaa-
piksi tai toimistoon. Lämpötilan 
säätövara on 2–10 °C. Mitat  
(K x L x S): 515 x 430 x 470 mm. 
Verk.com/56400

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

”Loistavan näköinen ja näppärän kokoinen 
kaappi rantasaunalle. Sauna juomat pysyy 
mukavasti oikean kylminä. Tyylikkään 
ulkokuoren lisäksi laite on hiljainen. Varma 
huomiota herättävä ÄIJÄ tyylin kaappi sopii 
varmasti autotallista aina keittiöön asti :-)” 
–Marrei, 23.7.2013

10-tuumainen Android-tabletti, jossa on resoluu-
tion 1280 x 800 IPS-paneeli ja suorituskykyinen, 
1,3 GHz:n Mediatek MT8121 -neliydinsuoritin. 
Laitteessa on kamerat edessä (2,0 Mpx) ja takana 
(5,0 Mpx) sekä laadukkaat stereokaiuttimet. 
Painaa ainoastaan noin 550 grammaa. Yhteydet: 
3G-mobiilidata, WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 
ja GPS. Käyttöjärjestelmänä tabletissa on 
Android 4.2 (Jelly Bean). Verk.com/8153

10,1” IPS-näyttö (1280 × 800)

3G- ja WiFi-yhteydet

Neliydinsuoritin

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

”Hyvät ominaisuudet. Ei töki eikä takeltele. Näyttö ja 
käytettävyys huippuluokkaa.” –Obiwan74, Raisio, 9.11.2014

”Muutaman kuukauden käytön aikana ei ole tullut vastaan 
ainakaan mitään nyt mieleen muistuvaa ongelmaa. 
Toimii erittäin ripeästi. Harmittaa lähinnä miksi ei tullut 
hankittua kyseistä luuria jo paljon aiemmin. Eriväriset 
ilmoitusledit plussaa. Käytössä sekä töissä että vapaa- 
ajallakin.” –HooPee81, 5.11.2014

”Laite toimii esimerkillisesti! Ainoa miinus tulee sormieni 
lyhyydestä, tai ihan pikkusen liian suuresta näytöstä.”
–Jabloman, Tampere, 23.10.2014

Erittäin edullinen Android-puhelin. 
Tehokas 1,2 GHz:n tuplaydin-
prosessori. Kookas ja näyttävä 
4-tuumainen näyttö. Hae kaikki 
mallit haulla s7580

89,90

5 megapikselin kamera



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

Samsung UE55H6400 Smart 3D LED TV, 400 Hz

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

LG 42LB550V 42” LED TV, 
100 Hz, DVB-T2

Full HD -resoluutiolla varustettu perustele-
visio, jonka LED IPS -paneelin katselukulma 
on laaja ja kirkkaiden värien kontrasti 
hyvä. Voit toistaa mediatiedostot helposti 
suoraan USB-muistilta tai peilata kännykän 
sisällön TV-ruudulle MHL-liitännän avulla. 
Verk.com/47683

• DVB-T2/C HD/S2 -digivirittimet 
• 2 x HDMI, USB, digitaalinen audio ulos 

(optinen), komponentti/komposiitti-hybridi, 
SCART

• Energialuokka A+

LG 55UB950V 55” Smart 4K Ultra HD 3D LED TV

1479,90

4K Ultra HD -televisio, jossa on mahtavan yksityiskohtainen kuva sekä erillisen 
sisäänrakennetun subwooferin ansiosta muhkea ääni. LG:n webOS-käyttöliit-
tymä tekee älyominaisuuksien käytöstä nopeaa ja helppoa. Sisäänrakennettu 
WiFi Miracast mahdollistaa langattoman mediansiirron, ja lisäksi televisiossa 
on mahdollista tallentaa ohjelmia ulkoiselle kovalevylle. Sovellusvalikosta 
löytyy muun muassa Netflix, SF Anytime ja Viaplay.

4K Ultra HD 3840×2160

1250 Hz UCI -kuvanparannus

Virkistystaajuus 200 Hz

webOS-käyttöliittymä

• Edge LED -taustavalaistu  
IPS-paneeli

• 4 x HDMI 2.0, 2 x USB 2.0, USB 
3.0, Ethernet, kuulokeliitäntä, 
digitaalinen audio (optinen)

• DVB-T2/C/S2-HD-digivirittimet
• Energialuokka A
• Verk.com/40892

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 %.

35,00
Google Chromecast  

-langaton mediatoistin

Pienikokoinen, HDMI-liitäntään sijoitettava tikku, 
jonka avulla saat Netflix- ja YouTube-sisällön helposti 

TV-ruudulle. Voit myös jakaa tietokoneen Chrome-netti-
selaimen sisällön TV-ruudulle. Verk.com/38362

Full HD -resoluutio

DVB-T2/C HD/S2-virittimet

USB-tallennus ja -toisto

Energialuokka A+

Samsung Smart Hub -valikosta löydät hurjan paljon sisältöä, jota on helppo 
navigoida mukana tulevan kosketuspinnallisen kaukosäätimen avulla. 
Samsungin sovellusvalikoimaan kuuluvat esimerkiksi Katsomo ja Netflix, kun 
taas WiFi Direct mahdollistaa langattoman mediansiirron mobiililaitteilta. 
Television 400 Hz CMR varmistaa sulavan liiketoiston ja Quad Core -proses-
sori nopeuttaa television valikoiden selausta. Verk.com/12324

• DVB-T2- ja DVB-C HD -teräväpiirtovirittimet
• 4 x HDMI, 3 x USB, komposiitti-/komponenttihybridi, Ethernet (LAN), 

kuulokeliitäntä, digitaalinen audio ulostulo (optinen), SCART
• Energialuokka A+

         saat
   kaupan päälle
   €-hintaturva-
vakuutuksen    
     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja
vain €-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com

€

Quad Core -prosessori

Samsung Smart Hub

DVB-T2 ja DVB-C HD

400 Hz CMR -kuvanparannus

Tyylikäs soundbar-järjestelmä tuo olohuoneeseesi kokonaan uudenlaisen 
äänimaailman. Langaton subwoofer on helppo sijoittaa, ja Bluetooth-yhteyden 
ansiosta voit toistaa musiikkia älypuhelimestasi helposti. Kun yhdistät älypu-
helimesi soundbariin Bluetoothilla, voit käynnistää musiikintoiston suoraan 
puhelimestasi. Verk.com/14775 (hopeanharmaa) ja Verk.com/14649 (musta)

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

Samsung HW-H55 -sarjan 2.1 3D Soundbar



1989,90
65”

Sonyn W955-sarjan Smart LED TV ja  
Sony SWF-BR100 -subwoofer-kaiutin 

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/C/S2-HD-digivirittimet
• Energialuokka B
 
55” UE55HU8505   2239,90 €   (Verk.com/44508)
65” UE65HU8505   3299,90 €   (Verk.com/44518)
78” UE78HU8505   6799,90 €   (Verk.com/44523)

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

2239,90
55”

Samsung HU8505 -television ostajalle 
Samsung HW-H7501 -soundbar ja subwoofer  
puoleen hintaan 374,95 €.  
Normaalisti 749,90 €. Säästä 374,95 €

Lue lisää samsung.fi , valitse Tuki 
ja sieltä Takuutiedot

HU8505

5 8-sarja

VUODEN  
TAKUU

8-sarja

W955-sarjan Full HD -television Wedge-muotoilu sääs-
tää pöytätilaa ja mahdollistaa entistä tehokkaammat 
kaiuttimet. X-tended Dynamic Range -tekniikka tekee 
kuvasta kaksi kertaa tavallista LED-TV:tä kirkkaamman  
ja syventää sen mustia sävyjä. Monipuoliset älyominai-
suudet ja liitännät. Verk.com/26161 (55”) ja  
Verk.com/43844 (65”)

• DVB-T2-, DVB-C HD- ja DVB-S2 -digivirittimet
• 4 x HDMI, MHL, 3 x USB, SCART, Ethernet, kompo-

siitti-/komponenttivideotulo (hybridi), analoginen 
äänitulo, optinen digitaalinen lähtö, kuulokeliitäntä

• Energialuokka A++

1298,00
55”

Tyylikäs Wedge-muotoilu

Tehokkaat kaiuttimet

Kaupan päälle subwoofer

One Flick -kaukosäädin

WiFi Miracast

Kaupan päälle 
langaton, 
aktiivinen Sony 
BRAVIA SWFBR100 
-subwoofer, 
joka yhdistetään 
televisioon 
USB-adapterilla ja joka 
toimii television kauko-
säätimellä. Arvo 329,90 €. 
Värit valkea ja musta.

Säästä 329,90 €

199,00
22,95 / kk (12 kk)

Topfieldin 1400-sarjan digiboksi on mallista riippuen joko 
antenniverkon Antenna Ready HD- tai kaapeliverkon Cable 
Ready HD -hyväksynnällä  varustettu digiboksi, jossa on 
Conax-korttipaikka. Boksissa ei ole mukana kovalevyä, mutta 
sen voi ostaa erikseen. Parhaimmillaan laitteella voi tallentaa 
jopa neljää kanavaa samaan aikaan kun katsoo viidettä. 
Boksilla voi toistaa tiedostoja ja tallentaa ohjelmia myös 
ulkoiselle USB-kovalevylle. Käyttäjää ilahduttaa myös muun 
muassa ajansiirtotoiminto, jolla tv-lähetystä voi kelata taakse- 
ja eteenpäin.

Kaapeliverkkoon Topfield CRC-1400 (Verk.com/18997)
Antenniverkkoon Topfield TRC-1400 (Verk.com/19709)

Topfieldin 1400-sarjan HD-digiboksi, 
jossa paikka kovalevylle

      Kolmen
    vuoden takuu
        televisioille

Ei koske Samsungin eikä  
Procasterin tuotteita.

verk.com/kolmevuotta

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 %.

Antenni- tai kaapelimalli

Sisäinen kovalevypaikka

USB-tallennus ja toisto

4 tallennusta yhtä aikaa

Kovalevy, joka 
sopii Topfieldin 
1400-sarjan 
digiboksiin.

500 Gt 
Verk.com/ 
19769

1000 Gt
Verk.com/
19765

Topfield-plug-in-kovalevy

79,00
500 Gt

99,00
1000 Gt



HAUSSA
TESTAAJA

Hae nyt Verkkokauppa.comin tuotetestaajaksi. 
Onnistuneen testin päätyttyä testaaja saa 
tuotteen omakseen!  

Kampanja on voimassa 23.11.2014 asti.

Lue hakuohjeet ja hae: 
facebook.com/verkkokauppacom

ASUS Transformer Book T200TA -kannettava tietokone, 
11,6” (arvo 499,90 €) 

Saumaton kannettavan tietokoneen ja tabletin risteytys jatkaa 
huippusuositun edeltäjänsä, Transformer Book T100:n, jäljillä. 
Uutuudessa on aiempaa suurempi 11,6-tuumainen HD IPS -näyttö 
sekä Intelin neliydinsuoritin ja Windows 8.1 -käyttöjärjestelmä. 
HDMI-liitäntä sekä kolme USB-liitäntää. Verk.com/23845

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

ASUS X551MA -kannettava, 15,6”
ASUS X -sarjan kannettavat tarjoavat vaikuttavan yhdistel-
män tyyliä ja huippuluokan teknologiaa. Kestävä viimeistely 
säilyttää ulkonäkönsä kovassakin käytössä. X551MA on 
tehokas multimediakannettava kirkkaalla 15,6 tuuman 
HD-kuvaa toistavalla näytöllä, Intel Celeron N2815 1,86 GHz 
-tuplaydinprosessorilla, 4 Gt:n keskusmuistilla sekä 500 Gt:n 
kovalevyllä. Koneen monipuolisia liitäntöjä ovat esimerkiksi 
USB 3.0 ja HDMI. Käyttöjärjestelmänä on 64-bittinen 
Windows 8. Verk.com/44155

LED-taustavalaistu näyttö

4 gigatavun keskusmuisti

500 gigatavun kiintolevy

HDMI-liitäntä

”Erinomainen valinta hintaluokassaan. Koneen fiilis on, että ei ole halvin 
mahdollinen.” –hev1, 4.8.2014

”Kannettava osoittautui erittäin hyväksi hinta/laatusuhteeltaan.”  
–Dege, 16.7.2014

”Täysin tumpelolle sopiva kone. Kaikki on valmiissa paketissa valmiina. Ei 
liikaa mitään ylimääräistä. Helppoa!” –Ritu, Tampere, 2.7.2014

”Kannettava on kevyt ja näppäimistössä on mukava tuntuma. DVD-asemaa 
ei kannettavassa kuitenkaan ole, mutta se lienee nykyaikaa. Suosittelen 
laitetta kaikille, jotka ovat vailla halpaa ja luotettavaa kannettavaa.” 
–MaximusW, 1.7.2014

VAIKEUKSIA PÄÄTTÄÄ?
MEILLÄ ON OIKEA TABLET JUURI SINULLE!

©Lenovo 2014. All rights reserved. Lenovo, the Lenovo logo and For Those Who Do are trademarks or registered trademarks of Lenovo. Intel, Intel logo, Pentium, Core Inside, Intel Core, Intel Inside and Intel Inside logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries. Microso� and 
Windows are registered trademarks of Microso� Corporation in the U.S. and other countries or both. Android is a trademark of Google Inc. Other names and brands may be claimed as property of others.

LENOVO TAB S8

LENOVO MIIX 2 - 8" TABLET

Intel® Atom™ Z3745

Android™ v4.4 KitKat

RAM: 2 Gt, ROM: 16 Gt

Micro SD expandable up to 64 Gt

8" Full HD Infinity Screen

4G LTE

Intel® Atom™ Z3740 Processor

Windows 8.1

2 Gt LPDDR3 memory

Up to 64 Gt eMMC storage

8" HD 1280 x 800 WXGA display 
with IPS technology

MS O�ce

Intel® Atom™ Z3745

Android™ v4.4

2 Gt RAM

32 Gt ROM, 64 Gt expansion via 
Micro SD

Full HD Display

4G LTE

PERFORMANCE FOR WORK & PLAY
WITH INTEL® INSIDETM

LENOVO YOGA TABLET 2

349,90 €

169,90 €

269,90 €

Verk.com/51606

Verk.com/18257 (musta) / 15810 (keltainen)

Verk.com/26375

Lenovo® suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.



Aspire Switch 10
2-in-1-laite, joka yhdistää kannettavan ja tabletin parhaat puolet. Neljän 
erilaisen käyttötilan avulla voit käyttää laitetta juuri haluamassasi asennossa. 

Jopa kahdeksan tunnin akunkestolla varustettu Switch 10 painaa vain reilun 
kilon verran ja kulkee näppärästi mukanasi kaikkialle. Harjattu alumiininen 
viimeistely luo laitteelle elegantin ulkomuodon ja järeä Acer Snap Hinge 
-kiinnitysmekanismi takaa, että kosketusnäyttö kiinnittyy näppäimistöön 
tukevasti. 

10,1 tuuman HD IPS-näyttö toistaa värit rikkaina ja eläväisinä. Intel Atom 
BayTrail -neliydinsuoritin huolehtii siitä, että tehoa riittää kaikkiin arkisiin 
askareisiin. Switch 10:ssä on 32 gigatavua tallennustilaa, jota voi helposti 
laajentaa MicroSD-muistikortilla. Käyttöjärjestelmänä intuitiivinen Microsoft 
Windows 8.1, joka ottaa kaiken irti huipputarkasta kosketusnäytöstä. Mukana 
Microsoft Office Home & Student 2013 -ohjelmistopaketti.  
Verk.com/34706 329,90

33,86 / kk (12 kk)

Viihteeksi, viestintään 
ja surffailuun. Kaikille.
10,1 tuuman Samsung Galaxy Tab 4 on erinomainen laite 
elokuvien katseluun, pelien pelaamiseen ja töiden tekoon. 
Kristallinkirkkaan WXGA-näytön tarkkuus on 1280 × 800 
pikseliä, ja Multi Window -toiminto sekä tehokas 1,2 GHz:n 
Quad Core -prosessori antavat mahdollisuuden käyttää kahta 
ikkunaa vierekkäin. Värivaihtoehdot musta ja valkoinen.  
Hae kaikki mallit haulla tab4

Säästä 29,90 € Galaxy Tab 4 10.1 -tabletti sekä Book Cover -suojakotelo yhteensä 269,90 € (WiFi) 
tai 369,90 € (WiFi + 4G). Erikseen ostettuna 299,80 tai 399,80 €.

alk. 249,90
WiFi

alk. 349,90
4G



USB ja PS/2

199,90

QPAD MK-50 Pro Kailh Red -kytkimillä

ASUS Cerberus -headset on 
suunniteltu tarjoamaan käyttäjille 
parhaan äänentoiston lisäksi 
paras mahdollinen mukavuus 
niin pelitilanteissa, elokuvia 
katsellessa kuin musiikkia 
kuunnellessakin. 
Verk.com/30867

PS4 500 Gt + Far Cry 4 -pelikonsolipaketti

SteelSeries Sensei -pelihiiriLogitech G910 Orion Spark

Huippunopea ja tarkka, ammattilaispelaajien kanssa 
suunniteltu pelihiiri. Seitsemän painiketta. 150+ tuumaa 
sekunnissa ja 30 G:n kiihtyvyys. Verk.com/3813

Tutustu G910-näppäimistöön, jossa on harvinaislaatui-
set Romer-G-kytkimet, älykäs RGB-valaistus ja paljon eri 
vaihtoehtoja värien ja profiilien mukauttamiseen. Orion 
Spark näyttää tietä loistavaan tulevaisuuteen.
Verk.com/10317

ASUS Cerberus Gaming Headset

89,90

69,90

11 400 dpi:n lasersensori

32-bittinen ARM-suoritin

Peli julkaistaan 20.11.

Biowaren eeppinen roolipelisarja ottaa jännittävän loikan 
eteenpäin Frostbite 3 -pelimoottorin avulla. Kauniit 
maisemat ja mahtavat uudet mahdollisuudet odottavat 
sinua. Valmistaudu Dragon Age: Inquisitionin tuloon. 

Tsekkaa Deluxe-version erikoissisältö netistä!

Xbox One, Xbox 360, PS4, PS3. Löydät kaikki versiot 
hakusanalla Dragon Age deluxe

Dragon Age: Inquisitionin normaaliversio on saatavilla 
myös PC:lle. Verk.com/13834 (48,90 €)

Deluxe Edition
alk. 69,90

PS3
Xbox 360

Peli julkaistaan  

18.11.

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

PS4 – Pelejä ilman rajoja, unohtumattomia kokemuksia 
yksin tai jaettaviksi ystävien kanssa.

Mukana uudelle pelisukupolvelle päivitetyn Grand 
Theft Auton V, joka hyödyntää PlayStation 4:n tehoja 
tarjoamalla pelaajille tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa 
grafiikkaa, vilkkaampaa liikennettä, piirtoetäisyyden laa-
jennusta, päivitettyä tekoälyä, uudistunutta villiluontoa, 
kehittyneitä sää-olosuhteita, aidompia vahinkovaikutuksia 
ja täysin uutena ominaisuutena First Person Modea! 
Verk.com/18656

PS4 500 Gt + GTA V -pelikonsolipaketti

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

Far Cry 4 -pelin tarina vie pelaajat 
Kyratiin, henkeäsalpaavaan ja 
vaaralliseen, villiin ympäristöön 
Himalajan vuoriston kupeessa. 
Verk.com/19018

Peli julkaistaan  

18.11.

39,90

Irrotettava mikrofoni

Kaksi 3,5 mm:n liitintä

PC- ja PS4-yhteensopiva

Toisin kuin 
tavallinen 

näppäimistö, joka toimii 
kumikytkimillä, MK-50 Pro 

Gaming Mechanical Keyboard -näp-
päimistön aitojen mekaanisten kytkimien 

tuntuma on täysin verraton. Ei tarvitse enää 
painaa näppäimiä täydellä voimalla, QPAD-
näppäimistö vastaa jokaiseen painallukseen 
välittömästi. Verk.com/9775

Full N-key rollover



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

Acer Iconia W4-820 -tabletti, 8”, 32 Gt, WiFi, Win 8.1

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

Monikäyttöinen ja kevyt tabletti on 
täydellinen liikkuvalle mobiilikäyttäjälle. 
8 tuuman IPS-näyttö tarjoaa rikkaat ja 
eläväiset värit, laajat katselu kulmat ja 
mainion käytettävyyden myös päivän-
valossa. Intel Atom Z3740 -neliydin-
suoritin takaa jouhevan toiminnan ja 
akusta riittää virtaa jopa kymmenen 
tunnin surffailuun. Verk.com/3931

”Netin selailuun sopii hyvin ja akulla pärjää  
päivän.” –Keijo Rovaniemeltä, 6.10.2014

Acer Iconia B1-721 -tabletti, 7” 
16 GB, Wi-Fi+3G, Android 4.2

Kirkas 7”:n näyttö

3G-yhteys

16 Gt:n tallennustila

MicroSD-korttipaikka

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

Edullinen 3G-yhteydellä varustettu tabletti, joka 
kulkee näppärästi mukanasi kaikkialle. Tehokkuus, 
ohut muotoilu ja kapeat reunat tekevät laitteesta 
mainion kumppanin dokumenttien lukemiseen, 
nettiselailuun ja pelien pelaamiseen.  
Verk.com/47750

      Kolmen

    vuoden takuu

      tietokoneille

verk.com/kolmevuotta

Acer Aspire Switch 11 -kannettava, 11,6”, Win 8.1, hopea

Acer Aspire V7-582PG -kannettava, 15,6”, Win 8.1, harmaa

Acer Aspire Switch 11 yhdistää kannettavan  
ja tabletin parhaat puolet. Neljä erilaista käyttötilaa  
varmistavat, että voit käyttää laitetta haluamassasi asennossa.  
Jopa 7,5 tunnin akunkestolla varustettu Switch 11 painaa vain reilun kilon  
ja kulkee näppärästi mukanasi. Käyttöjärjestelmänä Windows 8.1. Verk.com/48629

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

Intel Atom -neliydinsuoritin

11,6” IPS-kosketusnäyttö

Jopa 7,5 tunnin akunkesto

Kompakti ja näppärä pöytäkone 
kotiin ja toimistoon! Tehoa tuo 
Intelin suorituskykyinen Core 
i3-4130 -tuplaydinsuoritin, 8 Gt 
keskusmuistia ja 1 Tt:n kovalevy. 
Integroitu Intel HD Graphics 
4400-ohjain sopii kevyeen 
pelailuun. Käyttöjärjestelmänä 
Windows 8.1. Verk.com/43939

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

”Ihan hyvä peruskone. Tuuletin pitää 
vähän ääntä ja koppa resonoi, mutta ei 
häiritsevästi.” –sanpon, Oulu, 5.10.2014

”Sopiva kone peruskäyttäjälle. Käyttö-
järjestelmä vaatii hieman totuttelua.” 
–Tyttö30, 30.9.2014

1199,90
106,36 / kk (12 kk)

Huippuluokan kevytkannettava. Järeä 
Intel Core i7-4510U -tuplaydinsuoritin, 
8 Gt keskusmuistia ja erittäin nopea 
256 Gt:n SSD-levy varmistavat, että kone 
käynnistyy salaman nopeasti ja tehoa 
riittää. 15,6” Full HD IPS-kosketus - 
näyttö on Windows 8 -yhteensopiva. 
Verk.com/46955

Intel Core i7 -tuplaydinsuoritin

15,6” Full HD -kosketusnäyttö

256 Gt SSD-levy

         saat

   kaupan päälle

   €-hintaturva-

vakuutuksen    

     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja

vain €-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com

€

Acer Aspire XC-605 -pöytäkone, Win 8.1



Riistakamera

Ulkokäyttöön

Opticam-3G-riista- ja valvontakamera

D-Link DWR-921 -LTE-modeemi ja WiFi-tukiasemaASUS DSL-AC68U Dual-band ADSL2+/VDSL -modeemi

99,90

Netwjork PL1000 -Powerline-adapteri, 4 kplOpticam IBCAM 810  
-vauva-valvontakamera

Nerokkaan yksinkertainen ja toimiva ratkaisu 
lastenhuoneeseen. Vauva-valvonkameralla 
pidät helposti silmällä rakkaintasi puhelimella 
tai tabletilla samalla kun nautit rauhassa kupin 
kahvia sohvalla. Infrapunavalolla yönäön 
etäisyys jopa 10 metriä. Laite on todella 
yksikertainen ottaa käyttöön: 1) Kytke virta. 2) 
Lataa sovellus. 3) Yhdistä puhelin tai tabletti 
kameran automaattisesti luomaan verkkoon. 
4) Skannaa kameran viivakoodi sovelluksella. 
5) Valmista! Verk.com/41564

Langaton sisäkamera

Helppo ottaa käyttöön

Kaksisuuntainen ääni

Soittaa tuutulaulua

99,90

Laajenna lähiverkkoasi sähkökaape-
lointiin. 128-bittinen AES-suojaus 
salaa verkkoliikenteen ulkopuolisilta 
napin painalluksella. Erinomainen 
ratkaisu 3D/HD-videon siirtoon. Toimii 
ZyXELin, D-Linkin, ASUSin, TP-Linkin ynnä 
muiden HomePlug AV/AV2 -standardia 
käyttävien sovittimien kanssa. 
Verk.com/27524

Nopeus jopa 1000 Mbps

Gigabit Ethernet -portti

Testimenestyjä!

Helppo asennus

199,90

Ammattilaistason 802.11ac-standardin 
modeemin ja langattoman reitittimen 
yhdistelmä. Laite kykenee jopa 
1300 Mbps:n tiedonsiirtonopeuksiin 
5 GHz:n taajuudella, ja sen sisältämä 
Broadcom TurboQAM -tekniikka 
mahdollistaa jopa 600 Mbps:n nopeu-
det perinteisellä 2,4 GHz:n taajuudella. 
Varustettu kolmella ulkoisella anten-
nilla. Verk.com/49194

WiFi-nopeus jopa 1900 Mbps

Jopa 7 eri WiFi-verkkoa

4 Gigabit Ethernet -porttia

PPTP- ja OpenVPN-palvelin

”Ei ole ilmennyt mitään ongelmia. Laite pursuaa 
erilaisia erikoistoimintoja, mutta niitä en ole vielä 
tarvinnut.” –sinkku Kajaanista, 28.10.2014

”Todella helppo tuote ottaa käyttöön.  
Ei käytännössä vaadi minkäänlaista 
asennusta.”  –Semper-Fidelis,  
Kirkkonummi, 24.10.2014

199,90

Reititin, joka mahdollistaa 4G LTE- ja 3G-mobiililaajakaistayhteyden jakamisen. Verkossa 
voi siirtää dataa, virtauttaa mediatiedostoja ja lähettää tekstiviestejä. Kun asetat 
SIM-/USIM-kortin reitittimeen, voit jakaa 4G LTE- ja 3G-internetyhteyden turvallisesti 
langattoman verkon tai reitittimen neljän Ethernet-portin välityksellä. Reititin on 
suunniteltu takaamaan jatkuva internetyhteys. Verk.com/18819

WiFi-nopeus jopa 150 Mbps

Operaattorivapaa

Neljä Ethernet-porttia

VPN-tuki

Pienikokoinen ja nopea NAS-verkkotallennuslaite, jossa on kaksi etupaneelin kautta 
nopeasti vaihdettavaa kiintolevyä. Varustettu 800 MHz:n suorittimella, jolla jopa 
neljä käyttäjää voivat virtauttaa HD-tasoista kuvaa lähiverkon kautta eri laittelle, eli 
jokainen perheenjäsen voi katsella mieleistään elokuvaa ilman nykimistä. Levy voidaan 
ottaa helposti käyttöön ilman tietokonetta Android-, Windows Phone- ja iOS-laitteille 
saatavilla olevalla Smartphone Navigator -sovelluksella. Verk.com/43860

Buffalo LinkStation 220 -verkkolevypalvelin, 6 Tt

299,90

Jopa viidelle käyttäjälle

Nopeus jopa yli 100 Mt/s

Pilvipalvelu

Tämä akulla varustettu riista- ja 
valvontakamera on erinomainen 
vaihtoehto valvontaan, kun koh-
teessa ei ole sähköä. Sisäisellä akulla 
valmiusaika on jopa kaksi päivää, ja 
erikseen hankittavalla tehoakulla 
päästään jopa kolmeen kuukauteen. 
23 IR-lediä valaisee jopa 10 metrin 
päähän. IP65-suojattu kotelo. 
Tallentaa kuvia microSDHC-muis-
tikortille (enintään 32 Gt). Kuvien 
lähetys mahdollista myös MMS-, 
sähköposti- ja FTP-protokollien 
välityksellä. Mukana seinäkiinni-
tysteline, virtalähde ja käyttöohje. 
Verk.com/22785

299,90

MicroSDHC-korttipaikka



89,90

Epson Expression 
Premium XP-510 

Expression Premium XP-510 on täydellinen 
ratkaisu joustavia tulostusmahdollisuuksia 
tarvitseville käyttäjille. Voit tulostaa, skannata 
ja kopioida laadukkaita valokuvia ja tekstiasia-
kirjoja yhdellä pienikokoisella laitteella. Nopea 
kaksipuolinen tulostus, edestä ladattava 
paperilokero sekä 3,7 cm:n LCD-näyttö 
takaavat, että tämä WiFi-monitoimitulostin 
täyttää kaikki valokuvien ja asiakirjojen 
tulostustarpeesi. Verk.com/40057

”Tulostin tekee loistavaa jälkeä jopa kopiopaperille, kun kyse on väritulosteista. Musta teksti on myös melko hyvää. Laite on mielestäni hyvä 
värikopiokone. Sillä voi kopioida tekstiä ja värikuvia sisältävän sivun ilman tietokonetta. Ja olin tyytyväinen tuloksiin.” –HL100, 22.1.2014

Powerline-adapterilla laajen-
nat nettiyhteytesi kulkemaan asuntosi 
sähkökaapeloinnissa. 128-bittinen AES-suojaus salaa 
verkkoliikenteen ulkopuolisilta napin painalluksella. 
Helppo Plug & Play asennus – tietokonetta ei tarvita 
asennukseen laisinkaan. Verk.com/10643

ZyXEL PLA5205  
-Powerline-adapteri, 2 kpl

ZyXEL WRE6505 Dual-band  
-WiFi-toistin

49,90

ZyXEL NBG6503 Dual-band 2-in-1 
-WiFi-reititin

Nopea ja monipuolinen reititin, joka tukee langatonta 
AC-tekniikkaa. 2-in-1-toiminnallisuus (Reititin, 
Tukiasema). Wi-Fi Protected Setup -toiminto (WPS) 
mahdollistaa langattoman verkon salauksen ja laitteiden 
liittämisen napin painalluksella. Sähkönkulutusta 
vähentävä ZyXEL Green -teknologia. Verk.com/0850

WiFi jopa 733 Mbps

4 Ethernet-porttia

39,90 64,90
2,4:n ja 5 GHz:n 
taajuusaluetta käyttävä langattoman verkon laajennin 
ja toistin. Toimii sähköpistorasiaan kytkettynä sekä 
vastaanottimena että toistimena. Toistin käyttää 
802.11b/g/n/ac-standardia. Speed Boost- ja Range 
Boost -toiminnot. Verk.com/2044

WiFi jopa 750 Mbps

Ethernet-portti

2 sisäistä antennia

Jopa 600 Mbps

Gigabit Ethernet

119,90

Transcend StoreJet 25M3 -ulkoinen kovalevy, USB 3.0
Helppokäyttöinen autoka-
mera, jonka valovoimainen 
objektiivi tarjoaa terävän 
Full HD -kuvan myös 
hämärässä. Videokuvan 
seuraaminen ja ase-
tusten muuttaminen 
onnistuu helposti 
mobiililaitteella. 
Mukana 16 Gt:n 
microSD-kortti.  
Verk.com/32361

Transcend DrivePro 200 -autokamera

Todella pieni-
kokoinen ja 
kevyt Store-
Jet-kiintolevy 
on kätevä 
tapa siirtää dataa 
paikasta toiseen. 
Varustettu nopealla 
USB 3.0 -liitännällä (5 Gt/s). 
Kokovaihtoehdot 500, 1000 
ja 2000 Gt.  Hae kaikki tila- ja 
värivaihtoehdot haulla 25m3

Iskunkestävä silikonipinnoite

Saa virran USB-liitännästä

alk. 77,90
500 Gt

9,90
8 Gt

Transcend JetFlash 380 -USB-muisti
USB-muisti, jossa on kaksi liitäntää: normaali 
USB ja micro-USB. Micro-USB:n ansiosta Jet-
Flash 380 käy USB OTG -standardia tukeviin 
Android-laitteisiin ja toimii niissä massamuis-
tina. JetFlash 380 on pienikokoinen ja täysin 
pöly- ja vesitiivis. Kolme tilavaihtoehtoa: 8, 16 
ja 32 Gt. Värinä kulta tai hopea. Hae kaikki 
haulla jetflash 380

14,90
16 Gt 24,90

32 Gt

... ja micro-USB

Tavallinen USB... 8,90
8 Gt

Transcend micro-SDHC-muistikortti

Huippunopea microSDHC-kortti soveltuu erinomaisesti 
uusimmille älypuhelimille ja digikameroille. Kortille 
luvataan vähintään 10 megatavun kirjoitusnopeus 
sekunnissa, mikä riittää mainiosti myös Full HD -videoku-
van tallennukseen ja toistoon. Class 10 -nopeusluokka, 
ja täysin SD 3.0 -määrityksen mukainen. Myyntipakkaus 
sisältää SDHC-adapterin. Verk.com/6501 (8 Gt), 
7336 (16 Gt) ja 18961 (32 Gt)

14,90
16 Gt 29,90

32 Gt

Mukana SDHC-adapteri

Class 10 -nopeusluokka



7,90
1,0 m

9,90
2,0 m

Fuj:tech Flat Lightning -kaapelit

Sonera Sopiva  
Suurenmoinen  
-paketti

Enemmän sujuvaa käyttöä. 
Vähemmän säästökuuria. 

Supersuositut Sonera Sopiva -liittymät Verkkokauppa.comista!

• Puhetta 1000 min/kk
• Viestejä 1000 kpl/kk
• Netti maks. 21 Mbit/s
• Käyttö pohjolassa ja Baltiassa

1990
€/kk

Sonera Sopiva  
Suurenmoinen -paketti

Tarjoushinta 12 kk ajan 
(norm. 24,90 €/kk)

Sonera Sopiva Suurenmoinen -paketti 12 kk ajaksi tarjoushintaan 19,90 €/kk (norm. 24,90 €/kk). Etu 12 kk aikana 60 €. Ei määräaikaisuutta. Tarjousajan jälkeen voimaan astuu hinnastohinta. Suurenmoinen-paketti sis.1000 min. norm. hintaisia puheluita, 1000 kpl norm. hintaisia 
viestejä ja netin käyttöä max. 21 Mbit/s:n nopeudella Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Pakettia voi käyttää myös puheluihin ja viesteihin em. maiden välillä. Muu ulkomaankäyttö erillisen hinnaston mukaisesti. Ylimenevät puhelut 0,099 €/
alkava min. ja viestit 0,099 €/kpl. Hinnoittelu ei koske puheluja ja viestejä palvelu- ja yritysnumeroihin. Saapuvan liikenteen maksiminopeus Suurenmoinen -paketilla Soneran 4G LTE-verkossa 21 Mbit/s (vaihteluväli 10–21 Mbit/s), 3G Dual Carrier -verkossa 21 Mbit/s (vaihteluväli 
0,4–20 Mbit/s), 3G-verkossa 21 Mbit/s (vaihteluväli 0,4–10 Mbit/s) ja 2G-verkossa 236 kbit/s (vaihteluväli 20–120 kbit/s). Tiedonsiirron nopeus riippuu mm. laitteen ominaisuuksista sekä verkon kuormituksesta. Maksiminopeus käytettävissä 10 Gt/kk käyttömäärään saakka, jonka 
jälkeen käyttöä voi jatkaa 128 kbit/s perusnopeudella tai ostaa lisäpaketin täydellä nopeudella. Ks. suuntaa-antavat peittoalueet www.sonera.fi/kuuluvuus. Sopiva-liittymä on tarkoitettu käytettäväksi pääasiallisesti kotimaassa, mutta liittymän kk-maksu sis. myös käytön pohjolassa 
ja Baltiassa. Yli 6 vkon yhtäjaksoinen käyttö ulkomaisessa verkossa tulkitaan pääasialliseksi käytöksi. Soneralla on näissä tapauksissa oikeus rajoittaa liittymän käyttöä ja nettiyhteyden nopeutta ulkomailla. Tarjous koskee myös nykyliittymän päivityksiä Suurenmoinen-pakettiin. 
Tarjous ei koske asiakkaita, joilla on jo käytössä Sopiva Suurenmoinen, Surffilauta 4G, Super Plus, Valtava, Valtava Plus, Totaali, Huippu tai Jätti-paketti. Liittymän vaihdon ja uuden liittymän avauksen hinnastohinta on 3,90 €/kpl. Tarjous voimassa ajalla 5.11–31.12.2014.

Cat S50 4G Cat B15Q Dual-SIM

Cat B100 Cat B25 Dual-SIM

Yksi markkinoiden kestävimmistä puhelimista, joka kestää tiputuksen jopa 1,8 metrin 
korkeudesta, upotuksen veteen 1 metrin syvyyteen 30 minuutin ajan sekä pakkasta 
–25 °C:een asti. Isoja näppäimiä on helppo käyttää hansikkaat kädessä, ja puhelimen 
akku kestää erinomaisesti. Verk.com/19408

169,90

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

348,90

Dual-SIM

IP67 ja MIL SPEC 810G
Cat S50 -älypuhelin soveltuu erinomaisesti 
rakennustyömaille, vaellusreissuille, metsäs-
tykseen, eli kaikkeen mihin sinä haluat mennä. 
Se on IP67-sertifioitu Android-älypuhelin, joka 
kestää pudotuksen 1,8 metristä ja upottamisen 
metrin syvyiseen veteen 30 minuutiksi. 
Neliytiminen suoritin ja 4G-yhteydet tekevät 
puhelimesta nopean työkalun taskuusi. 
Verk.com/52246

479,90
4G LTE

IP67 ja MIL 
SPEC 810G

Kuumuus, kylmyys ja kosteus ovat olosuhteita, 
joissa Cat B25 on luotu toimimaan. IP67-luo-
kituksen ansiosta puhelin on vesitiivis yhden 
metrin syvyyteen enintään 30 minuutin ajan. Voit 
asentaa puhelimeen kaksi eri numeroa sisältävää 
SIM-korttia. Kun arvostat pitkää puheaikaa ja 
kestävyyttä, Cat B25 on oikea valinta sinulle. 
Verk.com/46137

99,90

Applen Lightning-liitännällä varustettu synkronointi- ja 
latauskaapeli, jolla lataat ja yhdistät laitteesi tietoko-
neeseen. Pituus 1,0 m. MFi-sertifioitu. Värivaihtoehdot 
vihreä, keltainen, valkoinen, pinkki, sininen ja musta. 
Hae kaikki hakusanalla fujtech lightning

14,90

Tyylikäs ohut design

Samsung Multi Charging -kaapeli

Innovatiivinen Multi Charging -kaapeli mahdollistaa jopa 
kolmen micro-USB-latausliittimellä varustetun laitteen 
yhtäaikaisen latauksen samalla kaapelilla! Kaapelin 
kokonaispituus 1,3 metriä. Verk.com/47425 (musta) ja 
47429 (valkoinen)

Kolmen laitteen  
lataus yhtä aikaa

29,90

Fuj:tech-micro-USB-kaapeli

Laadukas micro-USB 2.0 -kaapeli esimerkiksi tabletin 
tai matkapuhelimen lataukseen ja tietojen siirtoon. 
Toimii kaikissa micro-USB-liitäntää käyttävissä laitteissa. 
Verk.com/39729 (1,0 m) ja 39730 (2,0 m)



59,90
iZettle-maksupääte on helppokäyttöinen ja edullinen työkalu pienyrittäjille. Se toimii 
pienille ja kasvaville yrityksille maksujärjestelmänä, jolla voi vastaanottaa maksuja sekä 
hallinnoida kauppaa. Se antaa kaikki työkalut, joita tarvitaan yrityksen aloittami-
seen, pyörittämiseen ja sen parantamiseen kattavan analytiikan avulla.

iZettlen käyttö maksaa enimmillään 2,75 % ja vähimmillään vain 
1,50 % kustakin maksutapahtumasta – maksat siis käytön 
mukaan. 

iZettle-sovellus on saatavilla App Storesta ja Google Playstä,  
ja se vaatii toimiakseen päätelaitteessa Bluetooth- ja Internet- 
yhteyden. Voit siis käyttää iZettleä esimerkiksi tablettitietokoneella tai 
älypuhelimella ja vastaanottaa maksuja missä vain!  
Verk.com/16871

iZettle  
– Uudenlainen maksupääte

”Testattu on ja toimii. Tähän kassajärjes-
telmään ei kummempia konsultteja tarvita 
vaan käyttöönotto on yksinkertaista ja 
virtaviivaista.” –johndo3, 7.10.2014

Roiskevesisuojattu

Mukana puhelinsuoja

Puheaika 11 h

Smart Sensor

Puhekomennot

Erittäin kevyet niskasan-
kanapit. Roiskevesitiiviit 
ja hikeä kestävät. Mukana 
neopreeninen puhe-
limen käsivarsikotelo. 
Verk.com/37159 (vihreä) 
ja 28300 (sininen)

Plantronics Backbeat FIT  
-Bluetooth-nappikuulokkeet

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

Akunkesto jopa 8 tuntia

Plantronics ML18  
-Bluetooth-kuuloke

25,90
Suorituskykyinen Plantronics ML18 
-Bluetooth-headset on varustettu erinomaisilla 
puheominaisuuksilla sekä pitkällä valmius- ja puheajalla. 
Teknisten ratkaisujen ansiosta puheesi kuuluu selkeästi 
jopa tuulisissa olosuhteissa. Headset sisältää myös 
kätevän virtakytkimen, jolla säästät akkua ja pidennät 
valmiusaikoja. Verk.com/27540

Kantomatka 10 m

Latausaika 90 min

Plantronics Voyager Legend  
-Bluetooth-kuuloke

99,90

iOS ja Android

Älykäs Bluetooth-kuuloke, jonka Smart Sensor 
-teknologia tunnistaa, onko kuuloke korvalla vai ei, 
ja ohjaa puhelut joko kuulokkeeseen tai puhelimeen. 
Kuuloke kertoo ”puhumalla” soittajan nimen, ja voit vas-
tata puheluun tai hylätä sen puhekomennolla. iPhone- ja 
Android-sovelluksella voi tarkistaa kuulokkeen akun 
varaustilan puhelimesta. Verk.com/15929

Samsung Galaxy S5 + Samsung PRO 32 Gt microSDHC -muistikortti

Samsung Gear S -älykello 3G-yhteydellä

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

Vedenkestävä, pölytiivis, erittäin turvallinen, äärimmäi-
sen nopea ja harvinaisen urheilullinen - Samsung Galaxy 
S5 on täysin uusi kokemus. Se on maailman ensimmäinen 
puhelin, joka tuntee sykkeesi optisella sensorilla. Tilava 
muistikortti on yhteensopiva kaikkien microSDHC-muisti-
korttia käyttävien matkapuhelinten kanssa.

Musta, Verk.com/33762
Valkoinen, Verk.com/34988
Kulta, Verk. com/35823
Sininen, Verk.com/35159

Jätä puhelin kotiin! 
Vastaanota pikaviestejä ja puheluita jopa ilman puhelinta. Kellon integroitu 
3G-yhteys pitää kellon verkossa jatkuvasti. Upea design kaarevalla Super 
AMOLED -näytöllä. Integroitu GPS sekä sykemittaus.

Musta, Verk.com/47259  Valkoinen, Verk.com/47312

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



UPO-liesillä kotiinkuljetus kaupan päälle liesiviikkojen ajan 20.10.–30.11.2014!

Upo CMi8500 -induktioliesi

Upo CM7500 -keraamiliesi ja kiertoilmauuni

• Neljä Hi-light-keraamitasoa
• Energialuokka A
• Kiertoilma, tasalämpö,  

alalämpö, ylälämpö, grilli
• Mitat (KxLxS):  

900 x 500 x 594 mm
• Verk.com/32134

Upo CM6500 -valurautaliesi ja kiertoilmauuni

• Neljä valurautakeittotasoa
• Energialuokka A
• Kiertoilma, tasalämpö, 

alalämpö, ylälämpö, grilli
• Mitat (KxLxS):  

900 x 500 x 594 mm
• Verk.com/30797

Samsung-uunissa on kaksi kiertoilmatuuletinta ja kaksi vastusta. Tämä 
mahdollistaa tasaisen lämmön uunissa sekä paistamisen samanaikaisesti 
kahdella pellillä. Keraaminen sisäpinta on helppo puhdistaa. Tyylikäs 
näyttö ja sisään painuvat säätimet viimeistelevät tyylikkään muotoilun.

Tehokas Samsung-induktiotaso neljällä tehoalueella on nopea ja turvalli-
nen. Vain keittoastia lämpenee ja luovuttaa lämpöä tasoon. Tehonsäätö 
(+/-) sekä tehoalueet 9 + Booster. Lapsilukko ja jälkilämmön ilmaisin.

Verk.com/51902

749,90

449,90

569,90

Keittotaso + AKP457IX-uuni
Teräs Verk.com/36271
Valkoinen Verk.com/36253

Keittotaso + AKP457IX-uuni
Teräs Verk.com/36277
Valkoinen Verk.com/36272

Whirlpool AKP457IX -erillisuuni ja Whirlpool ACM802NE -induktiotaso

Samsung NV66H3523LS -erillisuuni ja NZ64H37070K -induktiotaso

A-energialuokan 60-litrainen teräksinen erillisuuni, jossa on 
mekaaninen ohjauspaneeli ja ajastin. Monipuoliset uunitoiminnot: 
ylä-/alalämpö, grilli ja kiertoilmatoiminto, joka mahdollistaa 
useamman pellillisen paistamisen samanaikaisesti.

Helppokäyttöinen keraaminen keittotaso on varustettu neljällä 
tehokkaalla keittoalueella, elektronisella ajastimella ja lapsilukolla. 

A-energialuokan 60-litrainen teräksinen erillisuuni, jossa on 
mekaaninen ohjauspaneeli ja ajastin. Monipuoliset uunitoiminnot: 
ylä-/alalämpö, grilli ja kiertoilmatoiminto, joka mahdollistaa 
useamman pellillisen paistamisen samanaikaisesti.  
 
Induktiotaso, jossa on Touch -kosketusohjauspaneeli ja neljä 
keittoaluetta, joista yhdessä on tehostin.

Norm. 

599,80

Norm. 

729,80

Norm. 

899,80

Energialuokka A

Tilavuus 60 l

Kiertoilmatoiminto

Energialuokka A

Tilavuus 60 l

Kiertoilmatoiminto

Keraamitaso

Leveys 60 cm

Induktiotaso

Leveys 60 cm

1 Booster-keittoalue

Energialuokka A

Uunin tilavuus 66 l

Näyttö

Katalyysipuhdistus

Induktiotaso

Leveys 60 cm

Ajastin

Slider-ohjaus

289,90
+ kuljetus kaupan päälle

449,90
+ kuljetus kaupan päälle

599,90
+ kuljetus kaupan päälle

Energialuokka A

Digitaalinen ajastin

Kiertoilmauuni

Whirlpool AKP457IX -erillisuuni ja Whirlpool AKT8090NE -keittotaso

Lattialiesi induktiotasolla – neljä keittoaluetta ja 
kierto ilmauuni, jonka maks. lämpötila on 250°C. 
Eco-emalipinnat ja AquaClean helpottavat uunin 
puhdistusta. Mitat (KxLxS): 900x500x594 mm.  
Verk.com/49922



Upo Pesukarhu 714D -pesukone

Energialuokka A++

Täyttömäärä 7 kg

• Energialuokka A++
• Pesutulos A 
• Täyttömäärä 7 kg
• Pesuaika 164 min
• Iso täyttöaukko 33 cm
• Use-logic
• ECO-järjestelmä
• Silent
• Toiminnot: esipesu, 

pump STOP, tehopesu  
ja pikaohjelma

• Mitat (KxLxS):  
850 × 600 × 600 mm

• Verk.com/50183

279,90

Samsung Eco Bubble WF71F5E0Q4WE -pesukone

• Äänitaso: pesu 62 dB, 
linkous 79 dB

• Eco Bubble pesee  
tehokkaasti myös  
kylmällä vedellä

• Water Safety
• Ajastin
• D-Led-näyttö
• Timanttirumpu
• Energiatehokas 

määräautomatiikka
• Mitat (KxLxS):  

850 x 600 x 600 mm 
• Verk.com/28177

Energialuokka A+++

Täyttömäärä 7 kg

Linkousnopeus 1400 rpm

379,90

Samsung DV70F5E0HGW  
-lämpöpumppu-
kuivausrumpu
• Energialuokka A++
• Äänitaso 65 dB
• Lämpöpumppu-

tekniikka
• Kätisyys vaihdettavissa 

999,90

Whirlpool-pesutorni, 6 kg Samsung-pesutorni, 7 kg AEG-pesutorni, 8 kg

Whirlpool AZB7673 
-kuivausrumpu
• Täyttömäärä 7 kg
• Energialuokka B
• Näyttö
• Ajastin

699,90

Energialuokka A+

Täyttömäärä 7 kg

Näyttö ja ajastin

Energialuokka A+++

Inverter-moottori (10 v takuu)

Eco Bubble

Samsung Eco Bubble 
WF70F5E3P4W 
-pesukone
• Äänitaso 54 dB
• Hiiliharjaton Digital 

Inverter -moottori
• Eco Bubble pesee  

tehokkaasti myös  
kylmällä vedellä

Verk.com/0435

Whirlpool AWO/
D6114 -pesukone 
• Täyttömäärä 6 kg
• Energialuokka A+
• Linkous 1400 rpm
• Näyttö
• Ajastin

Verk.com/50598

Energialuokka A++

Energialuokka B

Näyttö ja ajastin

Lämpöpumppu

Äänitaso 65 dB

Norm. 

839,70 Norm. 

1097,70

Lapetek Alva 50 -liesituuletin
• Kuvun leveys 50 cm
• Äänitaso max 64 dB
• Imuteho max 330 m3/h
• Oma moottori
• Verk.com/48306

Lapetek Vaila 50 -liesituuletin
• Kuvun leveys 50 cm
• Äänitaso max. 62 dB
• Imuteho max. 482 m3/h
• Oma moottori
• Verk.com/4934

Lapetek Fara 60 -liesituuletin
• Kuvun leveys 60 cm
• Äänitaso max. 63 dB
• Imuteho max. 616 m3/h
• Oma moottori
• Verk.com/18170

Lapetek-liesituulettimet, leveys 50-60 cm

AEG LM85480F -pesukone
• Täyttömäärä 8 kg
• Äänitaso: pesu 49 dB, 

linkous 73 dB
• Hiiliharjaton  

Inverter-moottori
• Suuri LCD-näyttö
• Aqua control, Virtaus-

tunnistin, Auto-Off

Verk.com/51483

AEG T86590IH  
-lämpöpumppu- 
kuivausrumpu
• Energialuokka A -50 %
• Rummun materiaali: 

ProTex, ruostumaton 
teräs

• Äänitaso 65 dB(A)
• Ajastin, jopa 20 tuntia

199,90 229,90 439,90

Energialuokka A -50%

Lämpöpumppu

Äänitaso 65 dB

1399,90

Lapetek Texa 60 -liesituuletin
• Kuvun leveys 60 cm
• Äänitaso max. 63 dB
• Imuteho max. 616 m3/h
• Oma moottori
• Verk.com/40765

Energialuokka A+++ -10%

AntiAllergia-ohjelma

Inverter-moottori (10 v takuu)

Norm. 

1579,70

449,90

Norm. 

449,90



Autocappuccino-toiminto

Philips HR2170/50 -tehosekoitin

Säädettävä nopeusasetus

Irrotettavat terät

19,90

Tehosekoitin aktiiviliikkujalle. Laitteella on 
helppo valmistaa smoothiet ja proteiinijuo
mat kannelliseen shakeriin. Terä vaihdetaan 
juomanokka osaan ja sekoituskulho toimii 
juomapullona. Verk.com/33920

29,90

Johdoton vedenkeitin, jonka 
tilavuus on 1,7 litraa. Keittimessä 
on vesimäärän osoitin, merkki
valo, tyhjiin kiehumissuoja ja 
automaattinen virrankatkaisu. 

Ströme Sport Blender Ströme Monolith -vedenkeitin  Philips HD 1855/30 -mehulinko

Tämä mehulinko puristaa mehut 
hedelmistä ja vihanneksista entistä 
tehokkaammin. QuickClean 
tekniikan ansiosta puhdistus 
onnistuu minuutissa. Nauti koti
tekoisesta ja terveellisestä mehusta 
joka päivä! Verk.com/10266

79,90

Norm. 99,90 €

Valkoinen,  
Verk.com/47847
Rosteri,  
Verk.com/47849
Musta,  
Verk.com/47848

Voit puristaa tuoretta mehua, sekoittaa keit
toja tai terveellisiä smoothiejuomia. Laitteen 
600 W:n moottori ja useat nopeusasetukset 
tarjoavat rajattomasti mahdollisuuksia.  
Verk.com/35866

Ströme-monitoimikone

49,90
”Kone on hintaluokassaan 
laadukas ja monikäyttöi-
nen...:)” –Esa2604,  
Viinijärvi, 25.3.2014

Norm. 

59,9049,90
Norm. 

69,90

Jäänmurskaustoiminto

2 litraa mehua kerralla

Helposti puhdistettava

Tämän laitteen mukana toimitetaan  
2,4 litran sekoituskulho, 1,5 litran 
tehosekoitin, neljä raastinterää,  
silppuava terä, taikinakoukku, vispilä 
sekä säilytyskotelo, johon kaikki  
tarvikkeet mahtuvat nätisti  
järjestykseen.  
Verk.com/18626

Anton Oliver -mikroaaltouunit

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

Digitaalinen mikroaaltouuni grillillä, valkoinen
Tehokas digitaalinen mikroaaltouuni monipuolisilla 
automaattiohjelmilla, grillillä ja Combitoiminnolla. 
Pyörivä lasialusta ja pikakäynnistys helpottavat käyttöä. 
Mitat (KxLxS): 291 x 485 x 385 mm. Verk.com/47726

Digitaalinen mikroaaltouuni grillillä, teräs
Tehokas digitaalinen mikroaaltouuni monipuolisilla 
automaattiohjelmilla, grillillä ja Combitoiminnolla. 
Pyörivä lasialusta ja pikakäynnistys helpottavat käyttöä.  
Mitat (KxLxS): 291 x 485 x 385 mm. Verk.com/47727

44,90 79,90 89,90

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

Ströme-aamupalasarja, musta tai valkoinen DeLonghi ECAM25.462S -kahviautomaatti

39,90 599,90
Norm. 

59,90

Monipuolinen kahviautomaatti 
250 gramman papusäiliöllä ja 1,8 
litran vesisäiliöllä. “Auto cappuccino” 
säädettävällä vaahdon koostumuksella 
sekoittaa höyryä, ilmaa ja maitoa 
tuottaen rikkaan, kermaisen vaahdon 
cappuccinoon tai kuuman maidon café 
latteen. Verk.com/31545

1,8 litran vesisäiliö

Hiljainen käyntiääni



Norm. 

19,90

199,90

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

Domesto Shiatsu 
-hierontaistuin

Aito hierontaelämys 
tehokkaalla ja 
rentouttavalla 
shiatsu-hieronta-
istuimella. Istui-
messa on kätevät 
kiinnitys hihnat 
tuolia varten.  
Verk.com/5275

29,909,90 9,90

1,00

Wilfa KW-4 -keittiövaaka Ströme-kuumemittariBreo M-101 Mini  
Massager -hierontalaite

Kärcher Home Line  
SC 3.000 -höyrypesuri

Dyson DC45 Up Top  
-varsi-imuri

Kärcher Home Line  
SE 6.100 -tekstiilipesuri

Electrolux UltraSilencer All Floor -pölynimuri

Kovan lattian puhdistuskyky A

69,90 79,90 99,90

Green Cyclone ProfessionalGreen Cyclone OriginalGreen Cyclone Mini

• Pölypussiton
• Ergonomisesti muotoiltu 

kädensija, jossa on 
imutehon kaukosäätö

• Pölypussiton 
• Portaaton tehonsäätö
• Teho 1800 W

• Pölypussiton
• Portaaton tehonsäätö
• Teho 1800 W

• HEPA-suodatin
• 8 m ulottuvuus 
• 1,5 litran pölysäiliö
• Verk.com/16705

• HEPA-suodatin
• 2,5 litran pölysäiliö
• Verk.com/0552

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

129,90 248,90 249,90

Pienikokoinen, helppokäyttöinen 
ja erittäin tehokas! Nopea ja 
turvallinen tapa puhdistaa 
kovat pinnat esim. keittiöstä 
tai kylpyhuoneesta. Soveltuu 
erinomaisesti myös kaasu-  
tai hiiligrillin puhdistukseen. 
Verk.com/33023

Laite suihkuttaa paineella 
vesi-pesuaineliuoksen  
puhdistettavaan kohteeseen  
ja imee veden ja lian heti 
takaisin säiliöön - kohteen  
pinta on puhdas ja kuivuu  
erittäin nopeasti.  
Verk.com/5183

Varsi-imuri, joka ei menetä 
imutehoaan. Imurissa on 
Dysonin kehittämä hiiliharjaton 
ja tehokas digitaalimoottori. 
Root Cyclone -teknologia takaa 
jatkuvan imutehon.  
Verk.com/49891

”kaakelit tuli todella 
puhtaiksi. todella hyvä laite 
siihen hommaan.” –hiraj, 
Ikaalinen, 16.8.2014

Äänitaso 77 dB

Imuteho 360 W

HEPA 13 -suodatin

Samsung SC54JO -pölynimuri

Samsung SC54J0 on pieni ja kätevä, 
joten sitä on helppo käyttää, siirtää ja 
säilyttää.  Imurissa on vahva 1200 W:n 
moottori ja suuri  360 W:n imuteho. 
Verk.com/23161

69,90

”--pesuri toimii hyvin  
ja on näppärä käyttää.  
Puhdasta tuli pestäessä 
mattoja talossa kuin 
autossa penkkejä.”  
–Illu82, 1.9.2014

Punnitsee max. 5 kg 1 gramman tarkkuu-
della. Taaraustoiminto, mittayksiköt  
g tai oz. Suuri helppolukuinen näyttö.  
Verk.com/14303

Norm. 

39,90

Breon pienikokoi-
nen hierontalaite 
kulkee helposti 
mukana ja on 
todella helppo- 
käyttöinen.  
Verk.com/39219

Perinteinen digitaalikuumemittari 
LCD-näytöllä. Mittausalue 32,0-42,9 °C, 
±0,1°C:n tarkkuudella. Mukana säilytys-
kotelo ja LR41-paristo. Verk.com/4531

”Tekee sen mitä pitääkin eli  
mittaa kuumeen, mielestäni yhtä  
hyvä kuin kilpailijoiden vastaavat 
mallit.” –Doner55, 1.5.2014

”-- Nyt olen imuroinut kodin, 
koiraa ja mattoja. -- Kätevä 
ja helppo käyttää, ohjekirja 
on vielä avaamatta eikä 
sitä edes tarvitse. -- Hyvä 
ostos ja nopea toimitus.” 
–kmv1980, 22.10.2014

         saat

   kaupan päälle

   €-hintaturva-

vakuutuksen    

     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja

vain €-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com

€



TODENNÄKÖISESTI AINA HALVEMPI

ARVOSTELE  
& VOITA

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

1000 euroa joululahjarahaa
Verkkokauppa.comiin

Arvomme yhteensä kolme lahjakorttia.

Lahjakortilla voit maksaa ostoksia  
Verkkokauppa.comin myymälöissä ja verkkokaupassa. 
Lahjakortti on voimassa 12 kuukautta. Lahjakorttia ei  
voi palauttaa tai vaihtaa rahaksi. Kadonnutta tai varas-
tettua korttia ei korvata. Kortin saldon ja voimassaolo-
ajan voit tarkistaa asiakaspalvelusta tai verkkosivuilta. 
Verk.com/48000

Kampanja on voimassa 14.12.2014 asti.
Palkinnon arvo on 1000,00 €.

Lue ohjeet osoitteessa
www.verkkokauppa.com/arvostelejavoita

59,90

Artaburg-potkuautotAlga-leikkitietokone

Mini Truggy radio-ohjattava maastoauto BRIO-vuoristoratasetti

RedBird jättikokoinen nelikopteri

49,90

Iloisen värikäs vuoristoratasetti  
sisältää puusta ja muovista valmistetut 
vuoristoradan osat, hissin, mittataulun ja 
kaksi vaunua matkustajineen. Rakennetun 
radan koko on 85 x 45 cm ja korkeus 36 cm.  
Verk.com/46274

49,90

149,90

29,90

Oikeaa tietokonetta muistuttavassa  
läppärissä on 45 hauskaa ja opettavaista 
toimintoa. Opettele kirjaimia, numeroita, 
tavaamista ja laskemista. Kehitä muistiasi ja 
loogista ajattelua ja opi ensimmäiset englannin-
kieliset sanasi. Ikäsuositus yli 4-vuotiaille.  
Verk.com/9796

Artaburg Classic keskikokoinen potkuauto, punainen
Kuin Artaburg Little Racer -potkuauto, mutta suurempi: koko 
78x38x41 cm, renkaiden halkaisija n. 20 cm.  
Verk.com/9996

Artaburg Little Racer pieni potkuauto, sininen
Tyylikkäämpää potkuttelu menopeliä et tältä vuosisadalta 
löydä! Auton koko 56x36x39 cm, renkaiden halkaisija n. 15 cm. 
Verk.com/8611

Neliroottorinen kopteri on varustettu videokameralla ja vahvalla 
suojapuskurilla. Se pysyy tasapainossa 6-akselisen gyroskoopin 
ansiosta, joten lennättäminen ei ole vaikeaa. Voit tehdä ilmassa 
jopa 360 asteen flipin! Verk.com/43863

Pieni maastoauto, joka on ällistyttävän nopea ja samalla 
erittäin viihdyttävä! Tarkka, häiriösietoinen 2.4 GHz:n  
ohjain portaattomalla ohjauksella.  
Huippunopeus 30 km/h!  
Paristot: 4 x AA (ei mukana).  
Verk.com/20478

69,90”Alle 4-vuotias poika on viihtynyt hyvin 
tietokoneensa parissa. Pelit on oikeasti 
opettavia, ainakin numeroita ja kirjaimia on 
opittu. Suosittelen tuotetta!” –zzxx, 27.1.2014

”Hauska ja halpa vekotin. 
Todella pieni, niin mutta 
HALPA.” –Joonas133, 
19.11.2013

Koko 52 x 52 cm

Roottorin halkaisija 189 mm Valmis rata 85 x 45 x 36 cm

Yhteensä 24 osaa

Yli 3-vuotiaille

6”:n näyttö

45 toimintoa

3 vaikeustasoa

Yli 1-vuotiaille, max 25 kg

Helppokäyttöinen ratti



Verkkokauppa.comin
        ja 400 muun
    nettikaupan sekä
  300 partnerin
         etuohjelma

€

         saat
   kaupan päälle
   €-hintaturva-
vakuutuksen    
     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja
vain €-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com

€     saat €-kortin
       helposti!

  lisää tuote 46136
          tilaukseesi tai
    nouda kortti 
         myymälästä.

€

Tyynenmerenkatu 11, Jätkäsaari – myös 24 h kioski! 
(Käytä navigaattorissa osoitetta Hietasaarenkuja 7) Saapastie 2, Pirkkala Kaakkurinkulma 4, Oulu

Helsinki Pirkkala Oulu

YDIN-
KESKUSTA

RATIKKA 6

RATIKKA 6 JA 9

RATIKKA 9

RATIKKA 9

Kätevää – tilaa netistä, nouda myymälästä!

      Lainaa
    peräkärry
        ilmaiseksi

Ostosten yhteydessä

99,90

Muumitabletti

7 tuuman kosketusnäyttö

Muumi-aiheinen sisältö

Helppo huoltajan hallinta

Android 4.2 -käyttöjärjestelmä

Muumitabletti on turvallinen leikkimis- ja oppi- 
misympäristö lapsille. Sen lisäksi, että tabletti 
on hauskan näköinen, se on myös vahvistettu 
kestämään ankaraakin pelaamista. Tabletissa on 
valmiina Muumi-aiheisia animoituja ja puhuttuja 
kirjoja sekä pelejä. Lapsen huoltaja voi myös  
asentaa sovelluksia Google Play -kaupasta. 
Tabletissa on 2 megapikselin etukamera. 
Verk.com/35210

TabZoon universaalit suojakotelot tableteille. 
Eläinaiheina tiikeri, virtahepo tai panda. Kaksi 
eri kokovaihtoehtoa: pienempi 7–8-tuumaisille 
tableteille ja suurempi 10–11-tuumaisille. 
Sisäänrakennettu teline. Hae kaikki vaihtoehdot 
haulla tabzoo suojakotelo

TabZoo-suojakotelot

24,90
pieni

29,90
iso



Kalorilaskenta

Uniseuranta

Selkeä näyttö

WiFi ja GPS

Full HD -videokuvaus

16 megapikselin valokuvat

349,90
35,52 / kk (12 kk)

Garmin Virb Elite -action-kamera

Vesitiiviiseen kuoreen rakennettu action-kamera, jonka 1,4-tuumainen värinäyttö 
helpottaa asetusten säätämistä ja mahdollistaa videoiden toiston suoraan kamerassa. 
Virb tallentaa yhdellä latauksella jopa 3 tuntia Full HD -videota, ja sillä voi ottaa 
myös 16 megapikselin valokuvia. Sisäisellä GPS-vastaanottimella 
voi jälkikäteen tietokoneella lisätä videoon matka-, nopeus-, 
korkeus- ja reittitiedot. Ulkoisilla antureilla kuten sykevyöllä ja 
kadenssianturilla saadaan videoon lisää informaatiota, ja sisäisen 
G-voima-anturin avulla videoon saadaan näkyviin jopa G-voimat. 
Verk.com/15440

G-voima-anturi

Vesitiivis (IPX-7)

”Garmin on laadukkaan ja jämäkän oloinen. Kamera on toteutettu vauhdikkaita 
ja kosteita olosuhteita silmälläpitäen. Napit on toteutettu hyvin ja liittimet on 
suojattu kosteudelta. Näyttö ei ole taustavalaistu ilmeisesti virransäästösyistä, 
joten sen katsominen vaatii oikean katselukulman ja valaistuksen.

Kamera sijoitetaan telineen telakkaan, josta sen irroitus onnistuu helposti. 
Teline ja telakka jäävät paikalleen. Tämä Garminissa on toteutettu paremmin 
kuin GoPron läpnäkyvä kotelo.

Garmin on oivaltanut, että videoita kuvattaessa kuvaajan täytyy luottaa 
siihen, että kamera todella kuvaa. Kameran isokokoinen mekaanisesti 
liikkuva REC-kytkin ajaa asiansa loistavasti. Vilkkuva punainen valo vahvistaa 
toiminnan. Tallennusvalon saa halutessaan kytkettyä asetuksista pois.

Ilmainen editointiohjelma (saa Garminin sivuilta) on mielestäni hyvä. Videossa 
näkyviä mittareita ja arvoja voi lisätä videoon mukavasti. Niiden sijoittelun voi 
määrittää vapaasti. Rata-ajossa videoon voi sijoittaa esim. ratakartan, jossa 
oma eteneminen näkyy liikkuvana pallona. Videon sivulle voi määrittää vaikka 
Google-karttanäkymän, joka on mainio toiminto.” 
–TeeTee, 16.6.2014

Garmin Vívofit -aktiivisuusranneke

Vívofit valvoo untasi ja näyttää 
askelmäärän, henkilökohtaisen 
päätavoitteen, kalorimäärän, 
matkan ja kellonajan. Voit myös 
liittää sen sykeanturiin. Värivaih-
toehdot punainen, lila, sininen, 
turkoosi, harmaa ja musta. 
Löydät kaikki värit hakusanalla 
garmin vivofit

Pariston kesto yli vuoden

”Loistokas ja helppokäyttöinen motivaat-
tori laiskalle liikkujalle :) Ei tarvitse ladata 
tai leikkiä johdoilla.” 
–Nimetön, Helsinki, 4.4.2014

Garmin Vívosmart -aktiivisuusranneke ja älykello

Monipuolinen ja tehokas 
aktiivisuusranneke sekä 
älykello. Aktiivisuusrannekkeena 
Vivosmart monitoroi kaikkea 
tekemääsi ympäri vuorokauden. 
Ranneke näyttää askelmäärän, 
tavoitteet, kalorimäärän, matkan 
ja kellonajan selkeällä näytöllä. 
Liikuntakannustinpalkki ilmoit-
taa, jos olet ollut liian pitkään 
aloillasi. Lisäksi ranneke mittaa 
myös unta, jotta tiedät, kuinka 
levollisesti nukut yösi. Älykellona 
Vivosmart ottaa vastaan tietoja 
yhteensopivasta älypuhelimesta. 
Kaksi kokoa ja useita värivaihto-
ehtoja. Löydät kaikki tuotteet 
haulla garmin vivosmart

Vesitiivis

Monipuolinen

iOS- ja Android-tuki

Lisävarusteena vaihtorannekesetti: 
oranssi, pinkki ja lime. 24,90 €.  
Verk.com/23864

199,9099,90
Huomaa myös sykevyön kanssa 
myytävät mallit, joiden hinta on 
219,90 €.


