
Oho! Mikä hinta!  Märkä- ja kuivakäyttöön soveltuva parranajo-
kone kaksoisajopäällä. Parranajokoneessa on esiin vedettävä 
trimmeri parran, viiksien ja pulisonkien muotoiluun. Laite on 
vedenkestävä ja siinä on pestävä ajopää.
Maks. 1 kpl per asiakas. 200 kpl erä Oulussa ja Pirkkalassa, 
300 kpl erä Helsingissä ja webissä. Tähän hintaan torstaina 
4.9. klo 9.00 alkaen. Verk.com/8302

MyGrill Ivory I-200 -kaasugrilli kahdella polttimella
Todella tyylikäs kahden polttimon 
grilli valkoiseksi pinnoitetulla 
kannella. Kaksi emaloitua valurau-
taritilää ja rosteripolttimet takaavat 
loistavan kestävyyden ja erinomaisen 
grillaustuloksen. 200 kpl loppuerä. 
50 kpl per myymälä/web. Maks. 
1 kpl per asiakas. Tähän hintaan 
perjantaina 5.9. klo 9.00 alkaen. 
Verk.com/40641

33,30

Kaksi polttimoa

Emaloidut valurautaritilät

Avec KS288 -parranajokone

5,90

Norm. 9,90 €

Norm. 89,90 €



Lucky-kaikuluotain älypuhelimelle

  Täysin uudenlainen vedessä kelluva kaikuluotain, joka sopii erityisesti heittokalastuk-
seen. Muodostaa yhteyden älypuhelimeen tai tabletiin, joka toimii kaikuluotaimen 
näyttönä. Sopii iOS- ja Android-puhelimiin ja -tabletteihin. Verk.com/46757

0,6 - 45 metrin syvyyksille

Langaton kantama 50 m

3,7 V litiumionakku, laturi

Walkera QR X350 FPV RTF -neli-
kopteri soveltuu erinomaisesti 
hupilennätykseen ja aktiivisen 
harrastajan ilmakuvauskop-

teriksi. Laadukkaan 
DV04-kameran 
lisäksi QR X350 
on varustettu 
monipuolisilla GPS-, 
kompassi- sekä 
korkeusanturiomi-
naisuuksilla, joiden 
ansiosta nelikopteria 

on helpompi hallita ja 
tarvittaessa palauttaa 

napin painalluksella 
lähtöpaikkaansa. GPS-omi-
naisuuden avulla voit myös 

vaikkapa pitää kopterin 
paikoillaan haluamallasi korkeudella 
ja kuvata tyylikkäitä maisemaotoksia. 
Verk.com/31873

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

Parrot Jumping Sumo -kauko-ohjattava minirobottiParrot Rolling Spider -nelikopteri

99,90

Walkera QR X350 RTF -kauko-ohjattava nelikopteri

Huippuhauska kopteriuutuus Parrotilta tuo neliroottoristen koptereiden lennätykseen 
aivan uutta hupia! Irrotettavalla rullakehikolla varustettua kopteria voi lennättää 
seinällä, katossa tai vaikka portaita pitkin ylöspäin! Intuitiivisen kosketusnäyttöohjauk-
sen ansiosta kopterin tuntuma on luonnollinen, ja se reagoi kontrolleihin viiveettä. 

Valkoinen, Verk.com/2998
Punainen, Verk.com/3456

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

Jopa 18 km/h tuntivauhti

Jopa 20 metrin kantama

Parrot Jumping Sumo on pieni älylaitteilla ohjattava robotti. Se on varustettu tallen-
tavalla ja lähettävällä videokameralla, jonka kuvan näet jatkuvasti älylaitteesi ruudulla. 
Jumping Sumon erikoisuus on pompputoiminto, jonka avulla teet jopa 80 cm korkuisia 
pomppuja!

Valkoinen, Verk.com/12516
Musta, Verk.com/12496
Khkaki, Verk.com/12521

Jopa 7 km/h tuntivauhti

Jopa 20 minuutin akunkesto

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

FLARE Sentinel -USB-ladattava taskulamppu

49,90
Fiksu ja tehokas, ladattava taskulamppu pitkällä akkukestolla ja monipuolisesti säädet-
tävällä valokeilalla. 200 lumenin valotehon Cree XRE Q5 LED. Akkuesto jopa 50 tuntia. 
IP64-sertifioitu. Verk.com/7252

M-Flare Camping Lantern

Kevyt, tehokas ja erittäin miellyttävän valon tuottava paristo-
käyttöinen LED-lyhtyvalaisin. Lämpimän valkea, hehkulampun 
valon kaltainen LED tuottaa kirkkaan ja laadukkaan valon joka 
ei rasita silmiä. Sopii erinomaisesti retkeilyyn, mökkeilyyn 
tai mihin tahansa jossa tarvitaan laadukasta kannettavaa 
360° ympärivalaisevaa valaisinta. Pitkä paloaika ja yleinen 
AA-paristokoko pitävät käyttökustannukset edullisina. 
Verk.com/13567

16,90
”Erittäin kirkas ja laadukas pieni valaisin. Molempiin päihin saa kiinni 
klipit, ja voi ripustaa roikkumaan teltassa tms kattoon vaikka ylösalaisin.” 
–Retkeilijä, 23.2.2014



HP 255 G3 - 15,6” HD/Win 8.1 -kannettava

LG 50PB660V 50” 600 Hz Full HD Smart Plasma-TV

Apple iPhone 4S 8 Gt

Hinnat ja tarjoukset voimassa 1.9.14-7.9.14 jollei toisin mainita. Verk.com/katalogi

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 suoraan 
kamerasta sähköpostilla tai jakaa ne vaikkapa Facebookiin. Verk.com/19380

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

374,90
37,61 / kk (12 kk)

Hintaluokkansa paras kuvanlaatu

Uusi 18-55 VR II -objektiivi

Apple iPhone 4S -älypuhelimessa on kaksiytiminen A5-siru ja kirkas 3,5 tuuman 
Retina-näyttö. 8 megapikselin iSight-kamerassa on edistynyt optiikka ja sillä voit 
kuvata upeaa 1080p HD-videota. Perustana on edistyksellinen, mutta helppo-
käyttöinen iOS-käyttöjärjestelmä ja App Storen valtava ohjelmistovalikoima. 
Verk.com/32606 (valkoinen) tai 32599 (musta)

298,90
31,27 / kk (12 kk)

Tarkka Retina-näyttö

Tyylikäs design

HP 255 on hinta-laatusuhteeltaan erinomainen kannettava tietokone kodin 
perustarpeisiin, kuten sähköpostien lukemiseen, netissä surffaamiseen tai 
dokumenttien kirjoittamiseen. Heijastamaton näyttö lisää käyttömukavuutta 
valoisimmissakin ympäristöissä. HP 255 on varustettu AMD:n kaksiytimisellä 
E1-6010 -suorittimella, 4 gigan keskusmuistilla sekä 500 gigan kovalevyllä. 
Verk.com/35308

Erinomainen hinta-laatusuhde

Heijastamaton 15,6“ HD-näyttö

Kaksiytiminen AMD-suoritin

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

         saat
   kaupan päälle
   pins-hintaturva-
vakuutuksen    
     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja
vain pins-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com

    saat pins-kortin
       helposti!

  lisää tuote 46136
          tilaukseesi tai
    nouda kortti 
         myymälästä.

Oho! Mikä hinta! Upealla Full HD -kuvanlaadulla varustettu älykäs plasmatelevisio USB-me-
diantoistolla ja -tallennuksella. Television MAX 600 Hz -kuvanparannus takaa selkeän ja 
miellyttävän kuvan myös nopeissa urheilu- ja toimintakohtauksissa. 

• Triple XD Engine -kuvanparannusteknologia
• Verkkoliitäntä ja WiFi-valmius (vaatii erillisen adapterin).
• LG App Storesta runsaasti sisältöä kuten pelejä ja sovelluksia, mm. Netflix, SF Anytime ja 

ViaPlay.
• Voit myös tallentaa ohjelmia USB-kovalevylle, tai toistaa mediatiedostoja helposti USB- 

tai MHL-liitäntöjen kautta.
• Energialuokka B.
• Maks. 1 kpl per asiakas. 25 kpl per myymälä/web. Tähän hintaan torstaina 4.9. klo 

9.00 alkaen. Verk.com/20722

Full HD 1920 x 1080

Maks. 600 Hz 

DVB-T2, DVB-C HD, DVB-S2

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



Ohutreunainen Smart TV hyvällä 
ja kirkkaalla Full HD -kuvalla. WiFi 
Ready -televisiossa on paljon 
älykkäitä mediantoisto-omi-
naisuuksia, ja mahdollisuus 
tallentaa ohjelmia USB-kova- 
levylle. Energialuokka A+. 
Verk.com/6262

• DualCore-kaksiydinprosessori
• Pixel Plus HD -kuvanparannus
• Micro Dimming -kuvanparannus
• Äänen lähtöteho 20 W
• Smart TV -sovelluksia mm. 

Netflix, Spotify, YouTube ja 
Catch-up TV

• SimplyShare (DLNA)
• Wi-Fi-valmius (vaatii erikseen 

hankittavan USB-adapterin)
• WiFi Miracast (Android 4.2 tai 

uudempi, vaatii Wi-Fi-adapte-
rin)

• 2 x HDMI, 2 x USB, äänitulo 
(DVI), digitaalinen äänilähtö 
(optinen), kuulokeliitäntä, 
ethernet, SCART

LG LB582V -sarjan Smart LED TV, 100 Hz, MHL

Metallinhohtoinen Smart TV, jossa 
on sisäänrakennettu WiFi ja moni-
puoliset mediansiirto-ominaisuudet. 
Full HD -resoluution televisiossa 
on IPS-paneeli, joka tarjoaa hyvän 
katselukulman, kontrastin ja 
kirkkaat värit. Televisio soveltuu 
kaikkiin kotitalouksiin, sillä siinä on 
teräväpiirtokanavia tukevat DVB-T2-, 
DVB-C HD- ja DVB-S2-digivirittimet. 
Energialuokka A+. 

• Smart Control -älypuhelinsovellus
• Sovellusvalikoimassa muun 

muassa Netflix, SF Anytime, 
Headweb ja Viaplay

• USB-tallennus ja -mediantoisto 
ulkoiselle kovalevylle

• 3 x HDMI, 3 x USB, digitaalinen 
audioulostulo (optinen), kompo-
nentti/komposiitti-hybridi, SCART, 
kuulokeliitäntä

• Kaiuttimet 2 x 10 W

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

ProCaster LE-32F400 32”

199,90

Oiva perustelevisio vaikkapa 
kodin kakkostelkkariksi tai 
opiskelijan huoneistoon. Ohut- 
reunainen HD Ready TV on 
LED-taustavalaistu ja siinä on 
kaksi HDMI-liitäntää. USB- 
liitännän kautta voit toistaa 
mediatiedostoja tai tallentaa 
suosikkiohjelmasi ulkoiselle 
kovlevylle. Energialuokka A. 
Verk.com/38754 

Katso myös paremmalla 200 
hertsin kuvalla ja DVB-T2-digiviritti-
mellä varustettu LE-32F405 (hinta 
219,90 €, Verk.com/27052) sekä 
sen valkoinen versio LE-32F405W 
(hinta 229,90 €, Verk.com/31335).

100 Hz CMP

USB-tallennus ja -toisto

DVB-T ja DVB-C HD

Energialuokka A

LG BP135 -Blu-ray-soitin

Helppokäyttöinen ja edullinen Blu-ray-
soitin, joka toistaa DVD- ja Blu-ray-levyt. 
Verk.com/41833

49,90

1080p -parannus

USB-mediantoisto

50” hintaan 699,90 € (Verk.com/47679)
55” hintaan 799,90 € (Verk.com/20620)

55”100 Hz MCI

WiFi Miracast ja DLNA

DVB-T2/C HD/S2 

Energialuokka A+

399,90

Philips 40PFH4509 40” Full HD Smart LED TV

Full HD -resoluutio

200 Hz PMR -liiketarkkuus

Wi-Fi-valmius + Smart TV

USB-mediantoisto ja -tallennus

DVB-T ja DVB-C HD -virittimet      Kolmen
    vuoden takuu
        televisioille

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

         saat
   kaupan päälle
   pins-hintaturva-
vakuutuksen    
     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja
vain pins-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com

Huomaa myös sisarmalli 
40PFT4509, jossa on antenni-
talouksien DVB-T2-teräväpiir-
toviritin sekä myyntipakettiin 
kuuluva Wi-Fi-adapteri.

Philips 40PFT4509 hintaan 429,90 € (Verk.com/33438)

      Kolmen
    vuoden takuu
        televisioille

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



24,90

Profinity-kaiutinkaapeli, 2 x 1,5 mm, 25 m

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

      Kaikki tarvittava

       Läjä plektroja!

Täysin suljetut

40 mm:n elementit

39,90

MicroUSB-lataus

Advanced YST II

89,90

WiFi ja Bluetooth

Laadukas läpinäkyvä eriste ja 
kuparipintaiset johtimet tekevät 
kaapelista sekä esteettisesti että 
ääneltään neutraalin miellyttävän. 
Verk.com/0373

Yamaha YST-SW012 -subwooferOnkyo TX-NR636 7.2 -AV-viritinvahvistin

Pioneer SE-M521 -suljetut kuulokkeetProCaster BH-03 -Bluetooth-kuulokkeet

Fender Vaporizer 2 x 10” -putkicombo sähkökitaralle

EVE Audio SC307 -aktiivinen 3-tie studiomonitori

Zoom TAC-2 -äänikortti Thunderbolt-väylään

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

Kuusi HDMI-tuloa

7 x 160 W päätevahvistin

Helppokäyttöinen kotiteatterivahvistin kehittyneillä verkko-ominaisuuksilla. Onkyo 
NR636 tukee viimeisimpiä HDMI-standardeja, kuten 4K / 60 Hz. 
Musta, Verk.com/17726. Hopea, Verk.com/44344

Onkyo tarjoaa 1.8.-30.9.2014 välisenä aikana tuotteen ostaneille SKH-410 Atmos-kaiutti-
met. Lue lisätiedot ja ohjeet netistä, tuotekuvauksesta löytävästä linkistä.

20 cm:n kaiutinelementti

100 W dynaaminen teho

Yamaha YST-SW012 on 
Advanced YST II -tekniikalla 
varustettu eteenpäin 
suuntaava subwoofer, jonka 
edistyksellinen tekniikka 
tuottaa uskomattoman voimakkaan ja 
selkeän bassoäänen. Verk.com/3654

Jopa 8 tunnin käyttö

Handsfree-mikrofoni

Todella kompaktit 
ja kevyet BH-03 
-Bluetooth-kuulokkeet. 
Yhdysrakenteiset 
kontrollipainikkeet 
tekevät käytöstä helppoa, 
ja handsfree-toiminnon 
ansiosta myös puhe-
lukäyttö ja uusimpien 
älypuhelinten äänikomen-
not toimivat puhelimeen 
koskematta.
Verk.com/14178

Suljetut Hifi-kuulokkeet 
jämäkällä ja tarkalla basso-
toistolla. Samettipintaiset 
pehmusteet eivät hiosta 
pidemmässäkään käytössä 
ja vapaasti säätyvä panta 
on yksi mukavimmista 
tässä hintaluokassa.
Verk.com/43459

Täysputki-soundi

Mukana jalkakytkin

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

Retrofuturistinen design

Fender Vaporizer -vahvistin suoraan ulkoavaruudesta kahdella 10” Special Design 
-kaiuttimella ja lämpimällä putkisoundilla. 1-nappinen jalkakytkin rouhean Vaporizer-
tilan valintaan mukana.

Surf Green, Verk.com/10339
Slate Blue, Verk.com/6395
Rocket Red, Verk.com/21846

Fender Squier Stop Dreaming, Start 
Playing! Affinity Strat -kitarapaketti

231,90
25,69 / kk (12 kk)

Affinity Stratocaster

Fender Frontman 15G 

Opastava DVD-levy

Ei ole helpompaa ja hauskem-
paa tapaa aloittaa kitaransoi-
ton harrastusta kuin Squier 
Stop Dreaming, Start Playing 
-kitarapaketilla. Laatikosta 

avautuu Squier Affinity Strato-
caster -kitara sekä 15 wattinen 
Fender Frontman 15G -vahvistin 
sekä kaikki tarvikkeet, mitä aloit-

televa rock-stara tarvitsee: viritin, 
opastava DVD-levy, kantolaukku, 
kaapeli, kitarahihna sekä tietenkin 
läjä plektroja. Verk.com/6258

29,90

Samettiset pehmusteet

24-bit / 192 kHz äänitys

Helppokäyttöinen

Lähes olematon latenssi

Zoom TAC-2 käyttää nopeaa 
Thunderbolt-liitäntää, joka 
takaa äärimmäisen pienen vii-
veen huippuluokan äänenlaa-
dulla. Äänikorttia on helppo 
käyttää sen yhdellä isolla 
säätönupilla joka hallitsee 
TAC-2:n kaikkia parametreja. 
Verk.com/35774

749,90

Tässä kaiuttimessa on kaksi erillistä 100 W:n vahvistinta, jotka ajavat kahta 7” element-
tiä, sekä kolmas 50 W:n vahvistin ajaa ribbon-tweeteriä. Refleksiaukot on sijoitettu 
kaiuttimen taakse ja suunnittelunsa ansiosta päästään tehokkaaseen alataajuuksien 
toistoon ilman säröytymistä. Verk.com/3253



LG UB980V -sarjan Smart 4K Ultra HD 3D LED TV

LG 55LB670V 55” Smart 3D LED TV
Älykäs webOS-käyttöliittymä tekee älytoimintojen 
käytöstä helppoa ja nopeaa. 55-tuumaisen Full 
HD -resoluutioisen television tuplaydinprosessori 
varmistaa, että valikot vaihtuvat nopeasti, ja sovel-
lukset pyörivät sujuvasti. Televisio soveltuu kaikkiin 
kotitalouksiin, sillä siinä on teräväpiirtokanavia tukevat 
DVB-T2-, DVB-C HD- ja DVB-S2-digivirittimet. Sovel-
luksina muun muassa Netflix, SF Anytime ja Viaplay. 
USB-mediantoisto ja -tallennus ulkoiselle kovalevylle. 
Energialuokka A+. Verk.com/9045

1199,90
55”

9999,90
84”

4K Ultra HD 3840×2160

webOS-käyttöliittymä

Sisäänrakennettu kamera

Magic Remote -kaukosäädin

DVB-T2/C HD/S2-virittimet
Ensiluokkainen Ultra HD 
-resoluution TV Harman 
Kardonin suunnitte-
lemilla kaiuttimilla ja 
sisäänrakennetulla 
subwooferilla. Upean 
kuvanlaadun lisäksi 
televisiossa on 
webOS-käyttöliittymä, 
joka tekee television 
käyttöönotosta ja 
Smart TV:n käytöstä 
helppoa. Älykästä 
televisiota on mukava 
käyttää mukana tule-
van Magic Remoten 
avulla, ja tv:ssä on 
myös sisäänrakennettu 
kamera esimerkiksi 
Skype-puheluille.

• Passiivinen 
3D-tekniikka ja 
2D-3D-muunnos

• Kaiuttimet 120 W
• 4 x HDMI 2.0, 

2 x USB 2.0, USB 3.0, Ethernet LAN, kuulokeliitäntä, 
digitaalinen audio ulos (optinen), komposiitti-/komponenttivideo + 
audio, SCART, RS-232C

• Energialuokka A

65” hintaan 3999,90 € (Verk.com/24554)
79” hintaan 7399,90 € (Verk.com/47720)
84” hintaan 9999,90 € (Verk.com/25469)
98” hintaan 19999,90 € (Verk.com/25479)

      Kolmen
    vuoden takuu
        televisioille

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

         saat
   kaupan päälle
   pins-hintaturva-
vakuutuksen    
     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja
vain pins-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com

LG BH7530TWB 5.1 -kotiteatterijärjestelmä

LG AN-MR500 Magic Remote

599,90

1200 W:n teholla 
ja aramidkuituisilla 
kaiuttimilla 
varustettu 
kotiteatterisarja. 
Toistaa 2D- ja 
3D-Blu-ray -levyt 
sekä skaalaa ne 
4K-muotoon 
uusimmilla 
televisioilla 
nautittavaksi. 
Wi-Fi-, Miracast- ja 
Bluetooth-yhtey-
det.USB-liitäntä. 
Kaksi HDMI-sisään-
tuloa. FM-radio. 
Verk.com/30318

LG:n Magic Remote -kaukosäädin toimii kuin tietoko-
neen hiiri LG:n älytelevision ruudulla. Kaukosäätimessä 
on liiketunnistin, selaamista helpottava rulla ja mikro-
foni äänikomentoja varten. Toimii myös universaalina 
kaukosäätimenä. Yhteensopivuus LG:n vuoden 2014 
Smart TV -mallien kanssa. Epäyhteensopiva vanhempien 
televisioiden kanssa. Verk.com/37164

Huomaa myös LB670V-sarjan 42- ja 47-tuumaiset 
vaihtoehdot! Saat niiden kanssa kaupan päälle 
LG BP430 -3D-Blu-ray-soittimen (arvo 99,90 €).

LG 42LB670V 799,90 € (Verk.com/47050)
LG 47LB670V 999,90 € (Verk.com/46213)

webOS-käyttöliittymä

200 hertsin virkistystaajuus

700 hertsin kuvanparannus

Magic Remote -kaukosäädin

DVB-T2/C HD/S2 -virittimet

69,90
1200 watin teho

Langattomat takakaiuttimet

WiFi Miracast

Bluetooth

4K-skaalaus



Sony PlayStation 4 + Destiny -pelikonsolipaketti

Gamescom 2013 Award: 
“Best Online Game”

NHL 15

Destiny – Day One Edition

Ennakkotilaa nyt, alustava julkaisu 11.9.2014! Katso, liiku, pelaa ja ajattele kuin aito 
jääkiekonpelaaja. Uusi pelaajamallinnus ja kehittyneet työkalut tarjoavat ennennä-
kemättömät ohjausmahdollisuudet sekä kehittyneen pelaajaälyn. Pelaa autenttisilla 
areenoilla läpi koko NHL-sarjan. NHL 15 pitää sisällään kommentaattoritiimin Mike 
’Doc’ Emrickin, Eddie Olczyn sekä TSN-analyytikko Ray Ferraron. Saatavina PS3-, PS4-, 
Xbox 360- sekä Xbox One -pelikonsoleille. Löydät kaikki hakusanalla NHL 15

alk. 59,90

Gamescom 2013 Award: 
“Best Action Game”

True Hockey Physics

NBC Sports Broadcast

Autenttiset areenat

 Ennakkotilaajan etu:
15 € arvoista sisältöä!

Ennakkotilaa nyt, alustava julkaisu 9.9.2014!  Meihin osui joku, joka löi meidät polvil-
lemme. Selviytyjät rakensivat Travelerin alle Cityksi kutsutun kaupungin ja alkoivat 
tutkia vanhoja maailmojamme – vain löytääkseen ne täynnä vaarallisia vihollisia. Sinä 
olet Guardian, vartija, jonka tehtävänä on suojella Maan viimeistä turvallista kaupunkia 
hämmästyttävillä voimillasi. Saatavina PS3-, PS4-, Xbox 360- sekä Xbox One -pelikonso-
leille. Löydät kaikki hakusanalla Destiny day one

 Ennakkotilaajan etu:
Vanguard Armory DLC

alk. 59,90

Sony PlayStation 4 + NHL 15 -pelikonsolipaketti

Ennakkotilaa nyt, alustava julkaisu 12.9.2014! 
Monipuolinen ja tehokas PlayStation 4 
-järjestelmä tarjoaa dynaamista ja yhteisöllistä 
pelaamista, vaikuttavaa grafiikkaa ja nopeutta, 
yksilöityä sisältöä, integroituja yhteisöllisiä 
toimintoja sekä innovatiivisia kahden näytön 
ominaisuuksia. Verk.com/31671

429,90
42,19 / kk (12 kk)

Mukana NHL 15 -peli

500 Gt tallennustilaa

Netflix- ja Viaplay-tuki

Ennakkotilaa nyt, alustava julkaisu 9.9.2014!
Monipuolinen ja tehokas PlayStation 4 -järjestelmä tarjoaa dynaamista ja yhteisöllistä 
pelaamista, vaikuttavaa grafiikkaa ja nopeutta, yksilöityä sisältöä, integroituja yhteisöl-
lisiä toimintoja sekä innovatiivisia kahden näytön ominaisuuksia. Verk.com/31657

Mukana Destiny-peli

500 Gt tallennustilaa

Netflix- ja Viaplay-tuki

429,90
42,19 / kk (12 kk)

LVLUP Dexterity +1 -pelihiiri
Päivitä ketteryytesi seuraavalle tasolle LVLUP Dexterity 
+1 -pelihiiren kanssa. 3200 dpi:n tarkka sensori pitää 
sinun aina tiukasti kiinni nopeissakin pelitilanteissa ja 
kuminen pinnoite tekee hiirestä miellyttävän käyttää 
vaikka pelisessio venyisi tunteihin. Matalakitkaiset 
Teflon-tassut takaavat parhaan liu’un ja nopeat 
liikkeet hiirimatolla. Verk.com/11668

QPAD MK-50 Pro -pelinäppäimistö

79,90
Toisin kuten tavallinen 

näppäimistö joka toimii 
kumikytkimillä, MK-50 

Pro Gaming Mechanical 
Keyboard -näppäimis-
tön aitojen mekaanis-

ten kytkimien tuntuma on 
täysin verraton. Ei tarvitse enää 

painaa näppäimiä täydellä voimalla, 
QPAD-näppäimistö vastaa jokaiseen 

painallukseen välittömästi. Verk.com/9575

Kraken 7.1 on usean ammattipelaajan ja 
ammattiurheilijan testaama jotta käyttömu-
kavuuden kannalta optimaalinen headsetin 
paino on saatu määritettyä. Kraken on 
riittävän kevyt pitkäkestoisiin pelisessioihin ja 
tarjoaa lyömättömän istuvuuden aktiiviseen 
liikuntaan. Verk.com/26638

Razer Kraken 7.1 Surround Sound USB Gaming Headset 
-kuulokemikrofoni

99,90

Blackstorm Destructor 
-hiirimatto

SteelSeries Siberia v2 Pink

29,90 Jopa 3200 dpi:n tarkkuus

8 ohjelmoitavaa painiketta

Cherry MX Red -kytkimet

Kevytrakenteinen kuulokemikrofoni, jossa 
on laajat korvakupit ja tukeva pääpanta. 
Sen 50 mm:n kaiutinelementit on 
suunniteltu toistamaan pelin äänet 
tarkasti, huomioiden niin korkeiden ja 
matalien taajuuksien vaihtelut kautta 
pelikokemuksen. Verk.com/13149

75,90
Suljettu rakenne

2 x 3,5 mm:n liittimet

Suljettu rakenne

7.1 kanavaa

Kovasta muoviseoksesta tehty hiirialusta. 
Se on suunniteltu erityisesti ammati-
laispelaajille, jotka vaativat tarkkuutta, 
huolellisuutta ja laatua. Verk.com/14633

19,90



24” Full HD

Acer Iconia B1-721 7” 
16 Gt Wi-Fi+3G

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

Acer Iconia B1-730HD 7” 
8 Gt Wi-Fi -tabletti

256 Gt SSD-levy

Alle 35 kg 
tilausten 
toimitus
alk. 2,90

         saat
   kaupan päälle
   pins-hintaturva-
vakuutuksen    
     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja
vain pins-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com

        Kolmen 
     vuoden 
          takuu 
 tietokoneille 
    ja tableteille                 
        verkkokauppa.com/
                           kolmevuotta

Acer Predator GN246HL 24” 144 Hz LED -pelinäyttö

Huippuluokan 24” 
pelinäyttö, jonka avulla 
pysyt mukana intensiivi-
simmässäkin taistelussa! 
Äärimmäisen nopea 
1 ms vasteaika ja 144 Hz 
virkistystaajuus takaavat 
nopean ja sulavan liikkeen. 
Verk.com/37093

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

1 ms vasteaika ja 144 Hz virkistystaajuus

Acer Iconia B1-730HD. Helppokäyttöinen ja 
kevyt 7” tablet, joka kulkee näppärästi mukanasi 
kaikkialle. Seitsemän tuuman IPS-näyttö on 
aiempaa tarkempi ja tarjoaa laajat katselukulmat 
sekä toistaa värit rikkaina ja eläväisinä. Intel Atom 
-tuplaydinsuoritin huolehtii käytön jouhevuu-
desta ja anti-slip -pinnoite pitää laitteen tukevasti 
kädessä. Tallennustilaa laitteessa on 8 Gt, jota 
voi vaivattomasti laajentaa MicroSD-korttipaikan 
avulla. Verk.com/20424

Huippuluokan kevytkannettava, joka on 
paketoitu täyteen hienoja ominaisuuksia. Intel 
Core i7-4510U -tuplaydinsuoritin, 8 Gt keskusmuistia, nopea 256 Gt SSD-levy sekä 
erillinen NVIDIA GeForce GTX 850M -grafiikkaohjain varmistavat, että kone käynnistyy 
salamannopeasti ja tehoa riittää vaativampiinkin sovelluksiin. 15,6” Full HD IPS-koske-
tusnäyttö on täysin Windows 8 -yhteensopiva, tarjoaa laajat katselukulmat sekä upean 
värientoiston. Verk.com/46955

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

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

Intel Core i7 -tuplaydinsuoritin

Upea 15,6” Full HD IPS -kosketusnäyttö

NVIDIA GeForce GTX 850M -grafiikka

Acer Aspire V3-772G 17,3” -kannettava, Win 8.1

Intel Core i7 -neliydinsuoritin

17,3” Full HD -näyttö

NVIDIA GeForce GTX 850M -grafiikka

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

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

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

Kirkas 7” näyttö

3G-yhteys

16 Gt tallennustila

Järeä 17,3” 
kannettava, jossa riittää 
puhtia peli- ja viihdekäyttöön. 
Konepellin alla sykkii järeä Intel Core 
i7-4702MQ -neliydinprosessori, mahtavat 
kahdeksan gigatavua nopeaa DDR3-keskusmuistia 
sekä tilava teratavun kovalevy. Pelit vauhdittaa tehokas NVIDIA GeForce GTX 850M 
-näytönohjain. Verk.com/46962

7” IPS HD -näyttö

8 Gt tallennustilaa

Acer Aspire XC-605 -pöytäkone, Win 8.1

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

Kompakti ja näppärä pöytäkone kotiin ja toimis-
toon! Tehoa päivittäisiin tehtäviin tuo Intelin 
suorituskykyinen Core i3-4130 -tuplaydinsuoritin, 
mahtavat kahdeksan gigatavua keskusmuistia 
sekä tilava teratavun kovalevy. Integroitu Intel HD 
Graphics 4400-ohjain soveltuu kevyeen pelailuun. 
Verk.com/43939

Intel Core i3

8 Gt DDR3

1 Tt HDD”Todellakin erinomainen pelinäyttö kaikilla 
ominaisuuksilla!” –Anru67, Tornio, 17.8.2014

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



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

Canon EOS 6D -järjestelmäkamerarunko

Sevenoak Shoulder Support Rig -videokuvaustuki

49,90

YongNuo YN560-TX -radiolaukaisin

YongNuo -sateenvarjon ja salaman pidike Monkeypod Lens Pen -linssipuhdistuskynä

Näppärä digikameran linssin puhdistuskynä. 
Verk.com/48052

4,90

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

1497,90
256,65 / kk (6 kk)

Täyden kennon kuvanlaatua
Tarkentaa lähes säkkipimeässä

Nikon D7100 -järjestelmäkamerarunko
Kaikkien aikojen edistyksellisin DX-kennoinen Nikon sopii yhtä lailla vaativalle 
harrastajalle kuin ammattilaisellekin. Kamerassa on D4-ammattirungosta tutut 51 
tarkennuspistettä, kaksi korttipaikkaa, sääsuojaus sekä suurikokoinen etsin. 
Verk.com/24134

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

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

EOS-järjestelmäkameroiden kuvanlaatu ja helppokäyttöisyys yhdessä pienessä 
paketissa. Suuren kuvakennon ansiosta kuvanlaatu on erinomaista myös hämärässä. 
Verk.com/4243

18 megapikseliä

Uusi Canon EF-M -objektiivikiinnitys

Universaali salamapidike normaalilla salamakengällä 
varustettuihin salamoihin. Pidikkeessä on nivel ja liitäntä 
sateenvarjolle. Liitettävissä normaaliin salamajalustaan. 
Verk.com/19767

14,90

YongNuo Speedlite YN-560II -salama
Erittäin tehokas ja edistynyt manuaalisalama. Laaja 
tehonsäätö, nopeat latausajat, hyvät liitännät sekä 
helppo käytettävyys tekevät YN-560II:sta erinomaisen 
valinnan strobistikäyttöön. Verk.com/1798

69,90

YN560-TX on radiolaukaisin salamille, ja se on 
yhteensopiva YN-560 III -salaman sisäänrakennetun 
radiovastaanottimen kanssa. Se tukee kolmea 
ryhmää, joten voit säätää kolmen salaman tai 
salamaryhmän tehoa ja zoomausta toisistaan 
riippumatta. Kantama jopa 100 m. 
Verk.com/21400 (Canon) tai 21549 (Nikon)

Alle 35 kg 
tilausten 
toimitus
alk. 2,90

      Kolmen
    vuoden takuu
      tietokoneille   
   ja kameroille

Ei koske Samsungin tuotteita.
verk.com/kolmevuotta

Näppärän pienikokoinen videokuvaustuki, joka sopii parhaiten pienille ja keskiko-
koisille järjestelmäkameroille tai videokameroille. Soveltuu käytettäväksi kummalta 
tahansa olkapäältä. Mahdollistaa tärinättömät kamera-ajot ja pitkät kuvaussessiot. 
Verk.com/55770

99,90



alk. 15,90

Suomenkielinen

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

Monipuolinen grafiikkalaskin 
sopii lukioon, ammatillisiin 
opintoihin ja korkeakouluihin. 
Suuri kosketusnäyttö, kattava 
sovellusvalikoima ja intuitiivi-
nen ja helposti omaksuttava 
käyttöjärjestelmä. 
Verk.com/27773.

Casio ClassPad fx-CP400 -symbolinen grafiikkalaskin

4,8” värikosketusnäyttö

Laaja sovellusvalikoima

Säädettävä taustavalo

128 Gt:n SSD-levyWindows 8.1

ASUS K30AD Windows 8.1 -pöytätietokone ASUS M51AD Windows 8.1 -pelitietokone

Kaikki mitä tarvitset päivittäiseen tietojenkäsittelyyn. Neljännen sukupolven Intel Core 
-suoritinteknologia alan luotettavimman valmistajan paketissa. ASUS K30AD sisältää 
ASUS SonicMaster ja MaxxAudio -ääniteknologiaa. Yhdessä ne antavat K30AD-pöytä-
koneelle hienosti säädellyt äänet pelaamiseen ja elokuvien katseluun, riippumatta siitä 
kuunteletko kuulokkeilla vai kaiuttimista.

Intel Core i3-4130T -tuplaydinsuorittimella, 4 Gt:n DDR3-muistilla, teratavun kovale-
vyllä ja NVIDIA GeForce 620 -näytönohjaimella, 449,90 €: Verk.com/43795

Intel Core i5-4440S -neliydinsuorittimella, 8 Gt:n DDR3-muistilla, teratavun kovalevyllä 
ja Intel HD 4600 -näytönohjaimella, 549,90 €: Verk.com/43798

Pävittäiseen käyttöön

USB 3.0 -liitännät

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

      Kolmen
    vuoden takuu
     tietokoneille

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

Huippuvarusteltu pöytäkone, joka soveltuu suorituskykynsä puolesta päivittäisen 
käytön lisäksi erinomaisesti myös vaativaankin PC-pelaamiseen. 

M51AD on varustettu neljännen sukupolven Intel Core i5-4440 -suorittimella, 128 Gt:n 
SSD-levyllä, NVIDIAn erityisesti pelaamiseen suunnitellulla GeForce GTX 760 (3 Gt) -näy-
tönohjaimella sekä 8 Gt:n DDR3-muistilla. Nämä huippusuorituskykyiset komponentit 
pitävät huolen siitä, että suorituskyky pysyy korkeana niin raskaissa moninpeleissä kuin 
huippuluokan grafiikoilla varustetuissa yksinpeleissäkin.  ASUS K30AD sisältää ASUS 
SonicMaster ja MaxxAudio -ääniteknologiaa. Yhdessä ne antavat K30AD-pöytäkoneelle 
hienosti säädellyt äänet pelaamiseen ja elokuvien katseluun, riippumatta siitä kuunte-
letko kuulokkeilla vai kaiuttimista. Verk.com/43799

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

Soveltuu pelaamiseen

NVIDIA GeForce GTX760 

”Mahtava kone kotikäyttöön. Käy myös 
pelaamiseen. Nopea käynnistys SSD:n 
takia. Aluksi tuuletin oli äänekäs, mutta 
korjaantui bios päivityksellä. Takana 
liian vähan usb paikkoja, jos käyttää 
mukana tulleita hiirtä ja näppistä ja 
usb 3 olisi hyvä myös takapaneelissa. 
Langaton verkkosovitin on hyvä. 
Helppo käyttöönotto ja ohjeet löytyvät 
levyltä. Suosittelen.” 
–Hate59, Tampere, 14.7.2014

Moleskine Pocket Cahier Journal -vihot, 3 kpl

Ogami Professional Hardcover -muistikirjat

Pilot Super Grip -kuulakärkikynä

Joustavilla pahvisilla kansilla ja näkyvällä tikkauksella 
varustettuja vihkoja. Viimeiset 16 sivua ovat irroitettavissa 
ja takakannessa on laajeneva tasku irrallisille muistiinpa-
noille. Valmistettu hapottomasta paperista. Paketissa 3 kpl 
vihkoja. Väreinä pinkki, lila ja keltainen. 

Saatavana 9 x 14 cm ja 13 x 21 cm 
kokoisina, viivoitettuna tai ilman. 
Löydät kaikki hakusanalla moleskine 
cahier

1,90

alk. 7,90

Uusi, vallankumouksellinen muistikirja, jonka 
paperi on kokonaan valmistettu kivestä. 
Ogami Repap -paperi kestää kulutusta, 
nesteitä ja repimistä huomattavasti normaalia 
paperia paremmin. Sen kestävä pinta on 
pyyhittävissä, ja vedenkestävät värit pysyvät 
siinä kiinni jopa veden alla.

Ogami Professional -muistikirjoissa on 
kuminauha suljentaa varten sekä tasku 
muistiinpanoille. Saatavana 9 x 14, cm 13 
x 21 cm ja 19,5 x 24 cm kokoisina, viivoitet-
tuna tai ilman. Useita eri värejä! Löydät kaikki 
hakusanalla ogami professional

Suosittu kuulakärkikynämalli, jossa 
ergonominen kumiote ja näkyvä 
musteen määrä. Musta, Verk.com/1644. 
Sininen, Verk.com/1650.



RAID 0/1

Jopa 66 MB/s

D-Link DRW-921 -LTE-modeemi ja WiFi-tukiasema

D-Link DCS-820L -vauvavalvontakamera

VGA-tarkkuus

Netwjork N+4G -langaton 
tukiasema ja reititin 4G-tuella

Opticam i4 HD -IP-kamera

Sisäkäyttöön

Langaton

HD-tarkkuus

Älä anna varkaiden yllättää! Tästä helppokäyttöinen verkkoon liitettävä liikuteltava 
valvontakamera. Kääntösäde 300 astetta ja kallistussäde 120 astetta. Automaattinen 
liikkeentunnistus, joka lähettää kuvat joko sähköpostilla tai ftp:llä. Automaattisesti 
hämärällä siirtyy yökuvaustilaan infrapunalla. Maksuttomalla Opticam Viewer-sovelluk-
sella voit seurata kameran kuvaa internetin kautta ja tallentaa Android- tai iOS-laittee-
seen kuvia ja videoita. Verk.com/36145

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

D-Linkin EyeOn Baby Monitor Junior Plus 
muuttaa älypuhelimesi monipuoliseksi 
itkuhälyttimeksi. Kamera asennetaan langat-
tomaan kotiverkkoon josta sitä voidaan seurata 
Android ja iOS -laitteilla. Äänen- ja liikkeentunnistus. Yönäkö 
infrapunavalolla. Mahdollista käyttää USB-akun kanssa. 
Verk.com/32852

99,90

Sisäkäyttöön

Langaton

Pienikokoinen langa-
ton 802.11n-standar-
din tukiasema johon 
voi tuoda internet-yhteyden 
lähestulkoon millä tahansa 
USB-liitännäisellä 3G/4G-mokkulalla! 
Verk.com/10869

39,90

Asustor AS-202T -verkkolevypalvelin

Asustor AS-202T on täysiverinen levypalvelin 
Intel Atom Dual Core -suorittimella. 
Verkkolevypalvelin käyttää graafista 
käyttöliittymää jota käyttäjä voi 
muokata monipuolisesti. Käyttö-
liittymällä on myös helppoa luoda 
salattu pilvipalvelu johon voit 
yhdistää tietokoneet ja mobiililait-
teet. Verk.com/40675

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

Kahden levyn tallennus

D-Linkin reititin 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 turvalli-
sesti langattoman verkon tai reitittimen neljän Ethernet-portin välityksellä. Reititin on 
suunniteltu takaamaan jatkuva internetyhteys. Verk.com/18819

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

Wi-Fi-nopeus jopa 150 Mbps

Wi-Fi-kantama jopa 100 m

ZyXEL NSA320S -verkkolevypalvelinNetwjork PL1000 Powerline -adapteri, 2 kpl

59,90

ZyXEL NSA320S on enemmän kuin verkkolevypalvelin. Voit helposti jakaa ja lähettää 
tiedostoja mobiililaitteista palvelimelle. NSA320S on tietenkin DLNA-sertifioitu 
mediapalvelin, joka toimii myös mm. FTP-, HTTP-, iTunes-, PHP- tai MySQL-palvelimena. 
Edistyneen Download-palvelun avulla, voit jättää laitteen itselataamaan isot tiedostot 
Internetistä käyttäen HTTP- , FTP- tai BitTorrent-yhteyskäytäntöjä. zPilot-ohjelmistolla 
helppo drag-and-drop-tiedonsiirto levylle. Verk.com/15234

Kaksi levypaikkaa

69,90
Asus RT-N18U 4-in-1 -WLAN-reititin

Ylivoimainen Wireless-N -reititin 
pelaamista ja monen prosessin 
yhdenaikaista työstämistä 
varten. TurboQAM™-teknologia 
takaa jopa 600 Mbps langattomat 
nopeudet, 33 % tavallisia 
wireless-N-laitteita nopeampi. 
Kansainvälisellä beamforming-tek-
nologialla varustettu AiRadar optimoi 
signaalin voimakkuuden, antaen jopa 
150 % katteen.
Verk.com/12602

79,90

3G/4G-valmius

Jopa 600 Mbps WiFi

Jopa 200 m kantama

Laajenna lähiverkkoasi hyödyntäen huoneiston sähkökaapelointia. 128-bittinen 
AES-suojaus salaa verkkoliikenteen ulkopuolisilta napinpainalluksella. Erinomainen rat-
kaisu 3D/HD-videon siirtoon. Toimii ZyXELin, D-Linkin, Asuksen, TP-Linkin ynnä muiden 
HomePlug AV/AV2 -standardia käyttävien sovittimien kanssa. Verk.com/46620

1000 Mbps

HomePlug-standardi

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 € ostoksella 12 kk maksuajalla on 14,72 %.



Verkkokauppa.comin
        ja 400 muun
    nettikaupan sekä
  300 partnerin
         etuohjelma

kerää pinssejä
              unelmiisi
    Verkkokauppa.comissa

         saat
   kaupan päälle
   pins-hintaturva-
vakuutuksen    
     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja
vain pins-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com



16,90

5” Full HD -näyttö

Alumiinirunko

4G LTE -tuki

Nokia Lumia 930

Kompakti tehopaketti! 
20 megapikselin kamera 
ZEISS-optiikalla ja optisella 
kuvanvakaimella. Nokia 
Rich Recording -teknii-
kalla videoihin saadaan 
tallennettua äänet 
säröytymättä. Viiden 
tuuman Full HD -näyttö 
antaa huikean käyttö-

kokemuksen. Löydät kaikki 
värit hakusanalla Lumia-930

Nokia Lumia 925

20 Mp PureView-kamera

544,90
51,78 / kk (12 kk)

Alumiinilla viimeistelty, 
tyylikäs, ohut ja kevyt 
Windows Phone 
-puhelin.  Upea 
HD-näyttö ja erittäin 
tarkka 8,7 megapikselin 
kamera. Puhelimesta 
löytyvät Nokia HERE 
-kartat navigointiin ja 
Nokia MixRadio musiikin 
kuunteluun. Löydät 
kaikki värit hakusanalla 
Lumia-925

294,90
30,94 / kk (12 kk)

4G LTE -tuki

4,5” HD-näyttö

Alumiinikehys

Nokia Lumia 630

Edullinen, 4,5” ClearBlack 
-näytöllä, neliydinsuorittimella 
ja 5 megapikselin kameralla 
varustettu Windows Phone 
-älypuhelin. Mukana HERE Maps 
ja Nokia MixRadio. Kätevä ja 
nopea WordFlow-näppämistö. 
MicroSD-muistikortin tuki. 

Löydät kaikki värit hakusanalla 
Lumia-630

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

4,5” IPS LCD -näyttö

5 megapikselin kamera

HERE Maps ja Nokia Mix Radio

Nokia Lumia 520

Nokia Lumia 520 tarjoaa käyttäjäko-
kemuksen, joka on tavallisesti tarjolla 
vain kalleimmissa älypuhelimissa. Mukana Nokia MixRadio ja HERE Maps. Todella 
herkkä kosketusnäyttö, jota voidaan käyttää jopa käsineillä tai kynsillä. Löydät kaikki 
värit hakusanalla Lumia-520

94,90

5 megapikselin kamera

HERE Maps ja Nokia Mix Radio

4” IPS LCD -näyttö

Jabra RYTHM -stereo-handsfreeSamsung HM1100 -Bluetooth-handsfree

Wave 15600 mAh -varavirtalähdeFuj:tech PowerBlock Verbatim Dual USB Power Pack

Fuj:tech PowerBlock -varavirtalähde on muotoiltu 
virtaviivaisesti ja vähän tilaa vieväksi. Se tuntuu kädessä 
tiiviiltä, jämäkältä ja laadukkaalta. 5V / 2,1 A virta-anto. 
Kaksi USB-liitäntää.

8000 mAh, Verk.com/43763  • 46,90 €
12000 mAh, Verk.com/43755 • 59,90 €

2,1 A ulostulo

8000 tai 12000 mAh

alk. 46,90 74,90

2,1 A ulostulo

12000 mAh

Tässä tehokkaassa 
Dual USB -varavirta-
lähteessä on kaksi 
USB-porttia, joten 
voit ladata kahta 
laitetta samanaikai-
sesti. Pyöristetty 
muotoilu ja 
kumimainen pinta.
Verk.com/41909

Lisävirtalaturin avulla pidennät 
laitteesi toiminta-aikaa silloin 
kun sitä tarvitaan. Lisävirtala-
turilla lataat niin tabletit kuin 
älypuhelimetkin. Tässä 
varavirtalähteessä on lisäksi 
LED-taskulamppu. 
Verk.com/46817

2,1 A ulostulo

15600 mAh

89,90

14,90

Tätä Bluetooth-handsfree-laitteella voit yhdistää 
samanaikaisesti kahteen laitteeseen. Siinä on jopa 14 
tunnin puheaika ja 330 tunnin valmiusaika. Yksinker-
tainen, huomaamaton design. Verk.com/47993

Multipoint-tuki

Pitkä puhe- / valmiusaika

Jabra RHYTHM -kuulokkeet ovat suunniteltu 
erityisesti musiikinkuunteluun. Kuulokkeiden 
muotoilu takaa etteivät korvat rasitu pitkänkään 
kuuntelusession aikana. Kuulokkeet toimivat 
myös ensiluokkaisina Handsfree-kuulokkeina 
puheluiden kanssa. Verk.com/38183

Stereoääni

3,5 mm liitin



* Lue ehdot osoitteessa verkkokauppa.com/kolmevuotta
1 Akun kesto vaihtelee käytön ja kokoonpanon mukaan. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.apple.com/fi/batteries
2 Viittaa maailmanlaajuiseen kokonaismäärään. Kaikkea sisältöä ei ole saatavilla kaikissa maissa.

Neljännen sukupolven Intel Core -prosessorien, nopean 100 % flash-muistin ja jopa 12 tunnin akun käyttöajan ansiosta 13-tuumainen1 MacBook 
Air jaksaa päntätä kanssasi koko koulupäivän iltaan saakka. Ja myöhään yöhön. Jokaisen Macin mukana tulee tehokkaita ohjelmia muun muassa 
dokumenttien, laskentataulukoiden, esitysten, kuvien, elokuvien ja musiikin käsittelyyn. 
Alkaen 919,90 €. Hae hakusanalla MacBook Air kannettava

Muista kolmen vuoden takuutarjous. Lisää palvelutuote 15413 samaan tilaukseen! Vain Verkkokauppa.comista! *

MacBook Air
Kaikki, mitä tarvitset opintoihisi. Ja opintojen välille.

Se on ohut. Ja kevyt. Upean Retina-näytön, A7-sirun, iSight- ja FaceTime HD -kameroiden ja App Storen yli 500 000:n ohjelman2 ansiosta voit 
tehdä iPadilla melkein mitä tahansa. Jokaisen iPadin mukana tulee tehokkaita ohjelmia muun muassa dokumenttien, laskentataulukoiden, 
esitysten, kuvien, elokuvien ja musiikin käsittelyyn. Alkaen 479,90 €. Hae hakusanalla iPad Air tablet

Muista kolmen vuoden takuutarjous. Lisää palvelutuote 15413 samaan tilaukseen! Vain Verkkokauppa.comista!*  

iPad Air
Niin uskomaton, että unohdat opiskelevasi.



Full HD -näyttö

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

Windows 8.1

Näyttö kääntyy 300o

WiFi+ 3G1

Lenovo IdeaPad G50-70 15,6” HD
Perinteisesti muotoiltu kannettava tummalla kuorella. Se on edullinen, kestävä ja 
tehokas kannettava kotikäyttäjille. Kirkas 15,6” LED-taustavalaistu HD-näyttö. Potkua 
antaa nopea DDR3-keskusmuisti sekä neljännen sukupolven, erittäin tehokas Intel Core 
i5 tai i7 -tuplaydinsuoritin. 

Intel Core i5, 4 Gt, 500 Gt 
HDD, 499,90 €: 
Verk.com/9424

Intel Core i5, 8 Gt, 500 Gt 
HDD, 599,90 €:
Verk.com/7620

Intel Core i7, 6 Gt, 1 Tt 
HDD, AMD Radeon R5 
-näytonohjain, 649,90 €:
Verk.com/5648

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

Hyvä hinta-laatusuhde

Intel Haswell -teknologia

15,6” HD-näyttö

Lenovo IdeaPad Z50-70 15,6” Full HD Lenovo IdeaPad Flex 14D Touch 14” HD

Lenovo A7600 10,1” 16 Gt -Android-tabletti
Edullinen Android -tabletti, jonka 
ominaisuuksiin kuuluu mm. GPS, 1,3 
GHz:n neliydinprosessori, 1 Gt:n 
keskusmuisti sekä Android 4.2 
-käyttöjärjestelmä. 

WiFi • Verk.com/41089 • 199,90 €
1WiFi + 3G • Verk.com/21398 • 249,90 €

10,1” 1280 x 800

Näppärä, tavalliseen kotikäyttöön, opiskelijalle, 
nettisurffailuun, dokumenttien kirjoittamiseen 
sekä sähköpostin lukemiseen suunniteltu 
kosketusnäytöllinen kannettava 
tietokone. 14” näyttö kääntyy 
300° laitteen taakse. AMD E1-
2100 -suoritin, 4 Gt muistia ja 500 
Gt kovalevy. Verk.com/22010 

14” HD-kosketusnäyttö

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

Edullinen, kestävä ja tehokas 
kannettava kotikäyttäjille. 
Potkua paketille antaa 
nopea DDR3-keskusmuisti, 
suorituskykyinen Intel Pentium 
-tuplaydinsuoritin sekä ulkoinen, 
Nvidia 820 -näytönohjain. 
Kirkas 15,6” LED-taustavalaistu 
näyttö kykenee Full HD -tason 
resoluutioon.

Intel Pentium 3558, 4 Gt, 500 
Gt HDD, NVIDIA GeForce 820M, 
499,90 €: Verk.com/37727

Intel Core i5, 8 Gt, 1 Tt HDD, 
NVIDIA GeForce 840M,  
699,90 €: Verk.com/4753

GeForce-näytönohjain

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

 



AM puhdistusaine 
ja sieni -paketti on 
suunniteltu erityisesti 
kannettaville kosketus-
näytöille, lukulaitteille ja 
taulutietokoneille mutta 
käyvät myös muiden 
näyttöjen puhdistami-
seen. Verk.com/56369

Arvostele tuote ja voit voittaa yhden kolmesta
Lenovo ThinkPad Edge -läppäristä
Kirjoita arvostelu ostamallesi tuotteelle, ja voit voittaa itsellesi Lenovo ThinkPad Edge E540 15,6” 
-kannettavan tietokoneen.

Neljännen sukupolven Intel Core i7 -neliytimisellä Haswell-suorittimella varustettu kannettava. Täyden 
Full HD -resoluution mattapintainen näyttö, kahdeksan gigatavua keskusmuistia ja erillinen GT 740M 
-näytönohjain. Tässä koneessa riittää tehoa myös vaativampaan käyttöön. Laitteen käytöstä tekee 
miellyttävää palkittu ThinkPad-näppäimistö. Windows 7 Pro -käyttöjärjestelmä on omiaan työasioissa, 
mutta tarvittaessa kannettavan saa päivitettyä Windows 8 Pro -versioon mukana tulevalla medialla/
lisenssillä. Verk.com/25990

Kampanja voimassa 28.9.2014 asti.
Palkinnon arvo on 949,90 €.

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

TODENNÄKÖISESTI AINA HALVEMPI

3x

alk. 649,90
Wi-Fi

12.2-tuumaisella Samsung Galaxy NotePROlla voit 
tehdä lähes kaikkea mitä tavallisellakin tietokoneella. 
Mutta se on ammattimaisempi tabletti. Siinä on 
sopivan suuri näyttö, ja se on kevyt sekä kätevä 
kantaa mukana. S Pen -kynälle optimoiduilla 
toiminnoilla voit olla sekä tuottava että luova. Lisäksi 
laite on varustettu ammattimaisella Hancom Office 
-ohjelmistopaketilla, jotta voit luoda esityksiä, 
taulukoita ja tekstidokumentteja. Missä ikinä oletkin.

Wi-Fi -versio  649,90 € (Verk.com/44142)
Wi-Fi + 4G -versio  699,90 € (Verk.com/44140)

Ole luova PRO

Samsung Book Cover Keyboard

Kätevä suojakuoren ja näppäimistön 
yhdistelmä 12-tuumaiselle Samsung 
Galaxy NotePRO- ja TabPRO-tabletille. 
Verk.com/44259

129,90

Samsung Book Cover

Suojaa Galaxy NotePRO  
-tablet-tietokoneesi tällä erittäin  
tyylikkäällä suojakotelolla.  
Verk.com/44216

59,90

Tällä yksinkertaisella Office-paketilla tuotat ammat-
timaista jälkeä kotonakin. Sisältää teratavun verran 
tallennustilaa! Verk.com/18528

59,90

Microsoft Office 
365 Personal 12 kk

1 Tt pilvitallennusta

 Uusin Excel, Word, 
PowerPoint ja Outlook

AM OneClean -puhdistusaine Nero 2014 -multimediaohjelmisto

11,90

Nero on oikea multimedian työkalupakki! Muunnat 
videosi helposti ja nopeasti yhteensopivaksi lähes 
kaikille laitteillesi. Suoratoistat kotivideon helposti lähes 
mihin tahansa kotiverkkoon kytkettyyn laitteeseen. 
Verk.com/47043

19,90



alk. 106,90

Transcend HUB3 SuperSpeed USB 3.0 -hubi

HP Z24i 24” 16:10 WUXGA IPS -LED-näyttö

19,90

Hae tuotetestaajaksi!
Tämän viikon testilaitteena on 
RollerMouse Red + hiiriohjain
Haluatko Verkkokauppa.comin tuotetestaajaksi? Onnistuneen testin päätyt-
tyä testaaja saa tuotteen omaksi! Tällä viikolla testattavana on RollerMouse 

Red + hiiriohjain, arvo 385,90 €. 

Rollermouse Red on yhdestä alumiinikappaleesta valmistettu 
jämäkkä hiiriohjain, jonka tarkkuudella ja käyttömukavuudella 

ei ole vertaistaan. Sen tarkka 7Senses-ohjausteknologia ohjaa 
osoittimen sijaintia ja säätää jatkuvasti nopeutta ja kiihdytystä. 

Uusi ohjaustanko on aiempaa helppokäyttöisempi ja entistäkin 
tarkempi. Suuri pinta-ala tekee hiirellä osoittamisesta ja napsautta-

misesta tarkempaa. RollerMouse sovittaa itsensä käyttäjän työskentelyyn aina 
CAD-ohjelmia käyttävistä ammattilaisista peruskäyttäjään. Verk.com/1819

Kampanja on voimassa 7.9.2014 asti.
Lue hakuohjeet Facebookissa: facebook.com/verkkokauppacom

TODENNÄKÖISESTI AINA HALVEMPI

Transcend ESD -ulkoiset SSD-levytCanon CanoScan Lide 110 -väritasoskanneri

69,90

LiDE-skannerissa on pikapainikkeet automaattiskannausta, kopiointia, sähköpostia ja 
PDF-toimintoja varten. Automaattisen skannaustilan sekä pölyn ja naarmujen poistotoi-
minnon ansiosta laite on myös erittäin helppokäyttöinen. Verk.com/37299

2 400 x 4 800 DPI

USB 2.0

Fuj:tech Super Speed USB 3.0 -muistikortinlukija

Huippunopea muistikortinlukija USB 3.0 -väylään! Myös yhteensopiva USB 2.0 -väylän 
kanssa.Tukee mm. SD, SDHC, SDXC, MicroSD, MicroSDHC ja MicroSDXC sekä Compact 
Flash -muistikortteja. Verk.com/22040

Transcend HUB3 muuntaa yhden USB 3.0 -liitännän neljäksi. Mukana tulevan virtaläh-
teen ansiosta hubin latausportista saa jopa 2 A. Verk.com/24692

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

Laadukas DVI Dual Link monitorikaapeli 
kullatuin uros-uros -liittimin. Sopii DVI-D 
ja DVI-I liitimiin. Verk.com/0607

USB 3.0 -liitännällä varustetut, pienikokoiset 
kevyet ja kestävät ulkoiset SSD-levyt ovat 
helposti säilytettävät ja kuljetettavat, 
ja niillä voit jakaa tiedostojasi missä 
ikinä kuljetkin. Hae hakusanoilla 
Transcend ESD.

Fuj:tech 2,0 m DVI-D Dual Link -monitorikaapeli

12,90

Suurikokoinen 4K-näyttö huikealla 2160p resoluutiolla, joka vastaa pikselimäärältään 
neljää Full HD -näyttöä.  Verk.com/0479

3840 x 2160 @ 60 Hz

Nopea 1 ms vasteaika

Entistäkin paremmalla AH-IPS-paneelilla varustettu 16:10 kuvasuhteen näyttö laadu-
kasta väritoistoa arvostaville käyttäjille. Laadukkaan kuvan lisäksi Z24i:n jalusta tarjoaa 
erittäin monipuoliset säädöt parannettua työergonomiaa ajatellen, kuten 120 mm:n 
korkeudensäätövaran sekä kallistuksen neljällä akselilla. 1920 x 1200 resoluutio ja 8 ms 
vasteaika. Verk.com/15321

342,90
34,94 / kk (12 kk)

1920 x 1200, 16:10

AH-IPS-paneeli

Pivot, tilt ja swivel

29,90

AOC U2868PQU 28” 4K -näyttö

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



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

Enemmän tunnetta.
Vähemmän etäisyyttä.

Supersuositut Sonera Sopiva -liittymät Verkkokauppa.comista! 1980
€/kk

Sonera Sopiva  
Suurenmoinen -paketti

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

Sonera Sopiva Suurenmoinen tarjotaan 24kk ajaksi hintaan 19,80 €/kk (norm. 24,90 €/kk). Etusi 24kk aikana 122,40 € Ei määräaikaisuutta. Tarjousajan jälkeen voimaan astuu hinnaston mukainen hinta.  Suurenmoinen-paketti 1000 minuuttia 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. Voit käyttää paketteja myös puheluihin ja viesteihin em. maiden välillä. Muu ulkomaankäyttö erillisen hinnaston mukaisesti. Paketin 
ylimenevät puhelut 0,099 € / alkava minuutti ja viestit 0,099 €/viesti. 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 voit jatkaa käyttöä 128 kbit/s perusnopeudella tai ostaa lisäpaketin ja jatkaa netin käyttöä paketin täydellä nopeudella. Ks. suuntaa-antavat peittoalueet www.sonera.fi/kuuluvuus Sopiva-liittymä on tarkoitettu käytettäväksi pääasiallisesti 
kotimaassa, mutta liittymän kuukausimaksu sisältää myös käytön pohjolassa ja Baltiassa. Yli 6 viikon yhtäjaksoinen käyttö ulkomaisessa verkossa tulkitaan pääasialliseksi käytöksi ulkomailla. Soneralla on tällaisissa tapauksissa oikeus rajoittaa liittymän käyttöä sekä nettiyhteyden 
nopeutta ulkomailla. Tarjous koskee myös nykyliittymän päivityksiä Suurenmoinen-pakettiin. Tarjous ei koske asiakkaita, joilla on jo käytössään Sopiva Suurenmoinen, Surffilauta 4G, Super Plus, Valtava, Valtava Plus, Totaali, Huippu tai Jätti-paketti. Sonera Kaupassa, Sonera-kaup-
piaalla tai Myyntipalvelunumerossa tehdystä liittymän vaihdosta tai uuden liittymän avauksesta veloitamme hinnaston mukaisen maksun 3,90 €/liittymä. Tarjous voimassa ajalla 6.8–30.9.2014.

4G-nettiyhteys

Samsung Galaxy S4 4G+

Samsung Galaxy S4 4G+ on 
päivitetty versio Samsung 
Galaxy S4 -puhelimesta. S4 4G+ 
sisältää jopa 150 Mbps nopeu-
teen pystyvän LTE/4G-tuen!

Valkoinen, Verk.com/39076  
Nahkajäljitelmä,
Verk.com/17612

377,90
37,86 / kk (12 kk)

Samsung Galaxy S III 4G

Neljännen sukupolven matkapuhelinverkon lataus-
nopeus on jopa 100 megabittiä sekunnissa. Viestintä 
ystävien kanssa sosiaalisessa mediassa, sähköpostin 
käyttö, surffaaminen netissä, tiedostojen lataaminen, 
kaikki on salamannopeaa. Lisäksi Galaxy S III 4G toimii 
langattomana tukiasemana.
Musta, Verk.com/4033 
Valkoinen, Verk.com/33626

278,90
29,61 / kk (12 kk)

 4,8” Super AMOLED 
HD -näyttö

4G-nettiyhteys

Vesi- ja pölytiivis, 
IP67-luokitus

4,5” Super AMOLED
HD -näyttö

Samsung Galaxy S5 mini

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

Ääriolosuhteita kestävä vesi- ja pölytiivis 
Samsung Galaxy S5 mini -puhelin mahtuu 
jokaisen taskuun. Nopeat internet-
yhteydet omaava 4G LTE -puhelin. Tarkka 
kahdeksan megapikselin kamera, joka 
pysyy tiukimmissakin kuvaustilanteissa ajantasalla. Musta, Verk.com/13805 • Kultai-
nen, Verk.com/14271 • Sininen, Verk.com/22882 • Valkoinen, Verk.com/21557

Uutuus!

4G-nettiyhteys

NFC-yhteys

Samsung Galaxy S III Mini NFC

Ulkomitoiltaan pienessä Galaxy S 
III Minissä on neljän tuuman Super 
AMOLED -näyttö. Se on täynnä 
älykästä tekniikkaa ja laite toimii 
interaktiivisesti käyttäjän kanssa. 
Sininen, Verk.com/2279
Valkoinen, Verk.com/20536

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

 4” Super AMOLED  
HD -näyttö

 4,99” Super AMOLED  
Full HD -näyttö

19,90

Laadukkaasta PU-nahasta valmistettu BookCa-
se-mallinen suojakotelo. Suojakotelossa paikat myös 
muutamalle luottokortille sekä setelirahalle. Suljettuna 
suojaa tehokkaasti puhelimen näyttöä. Avattuna kotelo 
voidaan taivutella myös pöytäteli-
neeksi jolloin puhelimen näytöltä 
on helppo katsella esim. videoita. 
Ei peitä puhelimen kytkimiä tai 
portteja.
Löydät kaikki 
malllit hakusanalla 
bookcase

Wave BookCase -kotelotWave Phone Bag -puhelinpussitWave iPad Air -suojakoteloteline

Ekonahkainen suoja joka muuntuu kätevästi telineeksi. 
Paikat myös luotto- ja/tai käyntikorteille. Kotelo tukee 
Applen Auto-Sleep -toimintoa. iPadia voidaan käyttää 
joko vaaka- tai pystyasennossa. Useita värejä, löydät 
kaikki hakusanalla wave suojakotelo ipad air

34,90

Yksinkertainen suojakotelo puhelimelle. Mukana 
kaulanauha. Paikka luottokortille. Vetoketjutasku esim. 
avaimille. Useita kokoja, löydät kaikki hakusanalla wave 
phone bag

9,90



Polar FT4M- ja FT4F-sykemittarit

Polar V800 -urheilukello
Polar V800 on ammattiurheilijoillekin riittävä urheilukello, joka mittaa 
tarkasti jokaisen suorituksen ja auttaa tehostamaan harjoittelua. V800 
sopii lähes mihin tahansa lajiin, sillä se mittaa sykkeen jopa uidessa. 
Kelloon voidaan yhdistää lisävarusteena saatavia juoksu- ja pyö-
räilysensoreita. Luonnollisesti kellossa itsessään on muun muassa 
GPS-vastaanotin, jolla voidaan mitata nopeutta ja kuljettua matkaa 
sekä nähdä kuljettu reitti jälkikäteen kartalla. Verk.com/31804 
(musta) ja 26549 (sininen)

Huomaa myös Polar V800:n  
ja Polar H7 -sykevyön yhteis- 
pakkaus hintaan 397,90 €.  

Tuotteet erikseen ostettuna 434,80 €. Vyö väriltään musta. 

Verk.com/37332 (musta) ja 40686 (sininen)

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

Mittaa aktiivisuuden 24/7

Integroitu GPS

Muokattavat lajiprofiilit

Tukee monilajiharjoittelua

Sykkeen mittaus myös vedessä

Säästä 36,90 €

199,90

Polar Loop -aktiivisuusranneke Polar V650 -pyöräilytietokone

Polar Loop ohjaa ja antaa palautetta päivittäisestä aktiivisuudestasi. Vesitiivis laite 
kertoo aktiivisuuden, kalorit, askelten määrän ja kellonajan. Lisäohjausta saat  
ilmaisen Polar Flow -sovelluksen ja -verkkopalvelun avulla. Mobiilisovellus sekä 
iOS- että Android-käyttöjärjestelmälle (tarkista Android-puhelimesi yhteensopivuus 
Verkkokauppa.comin verkkosivulta). Verk.com/3330 (musta), 16177 (sininen) ja 
17770 (lila)

Vesitiivis

iOS- ja Android-tuki

77,90

2,8” kosketusnäyttö

Integroitu GPS

Smart Coaching -toiminto

Mukana tankoteline

Edessä LED-valo

Polar V650 on kevyt pyöräilytietokone, 
jonka selkeä design ja iso koko tekevät siitä 
helppokäyttöisen. Toimintoja esimerkiksi 
harjoitusten suunnittelu sekä välitön 
palaute. Helppo kiinnittää pyörään pakettiin 
kuuluvan tankotelineen avulla. Edessä 
automaattisesti hämärässä syttyvä LED-valo. 
Tuote voidaan ladata USB-kaapelilla. Polar 
Flow -yhteensopiva. Verk.com/1572

Huomaa myös yhteispakkaus, jossa mukana 
Polar H6 -sykesensori. Hinta 239,90 € (erikseen 
ostettuna 259,80 €). Verk.com/1020

78,90

Tässä on sykemittari niille, jotka haluavat pitää 
harjoittelunsa yksinkertaisena perussykemittarin 
avulla. Näyttää sykkeen perusteella, milloin kunto 
kohenee. Näyttää myös kulutetun kalorimäärän. 
Mukana miellyttävä tekstiililähetin, jonka 
syketiedon koodaus ehkäisee muista sykemitta-
reista aiheutuvat lähetyshäiriöt. Sopii uimiseen, ja 
mittaa sykkeen myös vedessä. 

Polar FT4F -sykemittari naisille
Verk.com/0488 (vihreä) ja 47857 (lila)

Polar FT4M -sykemittari miehille
Verk.com/47864 (sininen) ja 35895 (hopea)

Manuaalinen tavoitealue

Keskiarvo- ja maksimisyke

Graafinen tavoitealueen osoitin

Kellotoiminnot



Nokia CR-123 -autoteline

Fuj:tech Micro DualPower -tupakansytytinadapteri

Liitä tämä pieni adapteri autosi tupakansytyt-
timeen. Toisessa päässä adapteria on kaksi 5 
V:n USB-ulostuloa, jotka mahdollistavat esim. 
tabletin ja puhelimen samanaikaisen lataami-
sen. Verk.com/37414

Wave Ventclip -autoteline

Todella huomaamaton 
autoteline. Sopii lähes 
kaikille puhelimille. Nopea 
asennus tuuletusritilään. 
Verk.com/4823

AnyGrip TP01 -tablettiteline

Yleisimmille 5” - 11” tableteille sopiva 
autoteline jonka kiinnikepää on 
säädettävissä eri tableteille sopivaksi. 
Kiinnikepään keskellä oleva tahmea 
imukuppi varmistaa tabletin pysymisen 
telineessä. Kiinnikepää pyörii 360 
astetta mahdollistaen tabletin käytön 
halutessa esim. vaakatasossa.
Verk.com/33387

AnyGrip TP02 -tablettiteline

Kätevällä nivelletyllä varrella varustettu tablet-
teline muovautuu helposti haluttuun asentoon 
tuoden tablet-tietokoneen käden ulottuville. 
Telineen kiinnikepää muovautuu yleisimpien 
5” - 11” (130 mm - 195 mm) tabletien mukaisesti. 
Tahmea ja pehmeä muovautuva imukuppi tarttuu 
tukevasti hieman epätasaisempaankin pintaan. 
Telineen mukana toimitetaan Anti-Vibration-peh-
muste joka vaimentaa telineen tärinöitä. 
Verk.com/33393

Linssisarjalla muunnat esimerkiksi 
matkapuhelimesi tai Tablet-tietokoneesi 
kameran polttoväliä helposti, nopeasti ja 
vaivatta. Wide-Angle Macro -linssillä otat 
laajakulmaisia lähikuvia. Fish-Eye-linssillä 
saat mielenkiintoisia uusia näkökulmia 
arkisiinkin kohteisiin. Fish-Eye-linssi 
mahdollistaa myös tyylikkäiden skeitti-
videoiden kuvaamisen kätevästi pelkällä 
matkapuhelimella! Verk.com/10207 tai 
36352

29,90

Fuj:tech Wide-Angle Macro ja Fish-Eye 
-linssisarja älypuhelimille

Universaali autoteline 
CR-123 pitää puhelimesi 
turvallisesti paikoillaan. Voit 
kääntää kiinnityspään joko 
vaaka- tai pystyasentoon. 
Yhteensopiva useimpien 
matkapuhelinten kanssa. 
Verk.com/20272

MyFoneKit Grip -GPS/puhelinteline 
auton kojelautaan

Kätevä ikkuna/kojelautateline autoon, 
jossa voit pitää enintään 10 cm leveää 
matkapuhelinta, GPS-navigaattoria tai 
vaikkapa MP3-soitinta. Verk.com/0247

9,90

Insmat iGrip -niskatukiteline 7-10” tableteille

Vankka yleisteline 7”-10” 
tuumaisille tableteille. Teli-
neessä on pehmustetut leuat, 
jotka pitävät tabletin varmasti 
paikoillaan. Verk.com/25197

Transcend  Class 10 
-microSDHC-muistikortti

Huippunopea microSDHC-kortti 
soveltuu erinomaisesti 
uusimmille älypuhelimille ja 
digikameroille. Kortille luvataan 
vähintään 10 Mt/s:n kirjoitusno-
peus, joka riittää mainiosti myös 
Full HD -videokuvan tallennuk-
seen ja toistoon.  Verk.com/
6501 (8 Gt), 7336 (16 Gt) tai 
18961 (32 Gt). 

8,90
8 Gt

14,90
16 Gt

29,90
32 Gt

24,90 29,90

29,90 39,90

19,90

14,90



Belkin Clamshell 
Business Carry Case

Belkin Lite Toploader 13,3” -tietokonelaukku

Transcend JetFlash 700 -USB-muisti

Canon Copy A4  80 g -tulostinpaperi, 500 kpl
Laadukas ja edullinen paperi, joka 
soveltuu hyvin tulostukseen ja 
kopiointiin laser- ja mustesuihku-
laitteilla sekä valokopiokoneisiin. 
Ympäristöystävällinen Joutsenmer-

kitty tuote. Verk.com/11453 

Saatavilla myös lavaerissä, 200 kpl 
500 arkin pakettina, Verk.com/22360 

hintaan 699,90 €.3,90

SilverShield PI-150W -autoinvertteri

39,90

Canon i-SENSYS MF8230Cn -värilasertulostin

Pienyrityksille sopiva verkkovalmis monitoimilaite, jolla on helppo tehdä laadukkaita 
väritulosteita tietokoneesta tai mobiililaitteista. Arkinsyöttölaite helpottaa monisivuis-
ten dokumenttien skannaamista ja kopiointia. Verk.com/26448

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

A4-värilaser

Tulostaa, kopioi, skannaa

USB, langall. verkkoliitäntä

Canon PIXMA MG5550 -monitoimimustesuihkutulostin

Laadukas, Wi-Fi liitännällä varustettu monitoimilaite tulostukseen, kopiontiin ja 
skannaukseen. Canon PIXMA MG5550:llä voit tulostaa verkkoalbumeista, yhteisöpal-
veluista ja pilvipalveluista kuvia ilman ylimääräistä vaivaa. Laitteessa on myös PIXMA 
Printing Solutions -sovellus tulostimen etähallintaa varten ja Google Cloud Print- ja 
Apple AirPrint -tuki. Verk.com/32407

79,90

Langaton tulostus, kopiointi, skannaus

Huippunopea USB 3.0 
-määrityksen mukainen 
muistitikku. Yhteensopiva 
myös niiden tietokoneiden 
kanssa, joissa on vanhempi 
USB 2.0 -liitäntä. 
Verk.com/5671 (8 Gt), 
5659 (16 Gt) tai 40014 
(32 Gt).

6,90
8 Gt

9,90
16 Gt

15,90
32 Gt

APC Back-UPS ES 700VA -UPS

Suojaa tietokoneesi ja laitteesi sähkökatkoksilta, jännitepiikeiltä ja jännitevaihteluilta 
UPSilla. Laitteessa on neljä akkuvarmenettua pistoketta ja neljä ylijännitesuojattua 
pistoketta laitteille, jotka eivät tarvitse akkuvarmennusta. Verk.com/7806

8 virtapistoketta

Suojaa myös ukkoselta

Varakäyntiaika min. 3,7 min

Pienikokoinen ja kevyt laukku jossa on 
sekä irroitettava olkahihna että kanto-
kahva. Laukun ulkopuolella on vetoket-
jullinen tasku esimerkiksi kännykälle ja 
lompakolle. Verk.com/26528

Käytä 230 V:n latureita ja laitteita 
autossa! Tyylikäs ja käytännöllinen 
virtainvertteri esimerkiksi 
matkakäyttöön. Tällä laitteella 
lataat vaikkapa kannettavan tai 
digikameran käyttäen kannettavan 
omaa 230 V:n laturia autossa. 
USB-virtaliitännän avulla lataat myös 
USB:sta virtaa ottavat laitteet, kuten 
MP3-soittimen. Verk.com/13050

15,90

109,90

Wacom Intuos Pen -piirtopöytä

Kestävästä nylonista valmistettu 
Business-henkinen laukku. Etutasku 
on helposti ulottuvillasi ja sinne saat 
kätevästi talteen asiakirjat ja pien-
tarvikkeet. Laukussa on irroitettava, 
pehmustettu olkahihna ja hihna 
matkalaukkuun kiinnitystä varten. 

15,6” Verk.com/30988 • 22,90 €
17” Verk.com/38687 • 32,90 €

alk. 22,90

Google Cloud Print, Apple AirPrint -tuki

Paineentunnistavan kynän avulla luonnostelet, piirrät, maalaat ja muokkaat valokuvia 
luonnollisella tuntumalla. Verk.com/3496

Rekisteröi uusi Intuos-tuotteesi osoitteessa www.wacom.eu/register 30.9.2014 mennessä 
ja saat myphotobookilta sähköpostitse 25 euron arvoisen alennuskupongin. Alennusku-
ponki on voimassa 31.12.2014 saakka

Neljä pikanäppäintä

152 x 95 mm piirtoalue 74,90



199,90

Norm. 229,90 €

179,90

Electrolux UltraOne Origin Electrolux UltraSilencer AllFloor

59,90

Samsung SC54JO -pölynimuri

Pieni ja kätevä imuri, 
jota on helppo käyttää 
ja säilyttää. Imurissa on 
vahva 1200 W:n moottori 
ja suuri  360 W:n imuteho. 
Verk.com/23161

69,90

Imuri, jonka alumiininen 
teleskooppiputki on helppo 
asettaa ergonomiseen 
mittaan. 9,2 metrin toimin-
tasäde. Helppo puhdistaa. 
Verk.com/47454

Samsung VCC4550V3B/BOL

Alhaisen 70 dB:n äänitason ansiosta voit 
imuroida muita häiritsemättä. Imurissa 
on manuaalinen imutehonsäätö kier-
tokytkimellä, erittäin tehokas AeroPro 
Extreme -suulake. Toimintasäde 12 
metriä. HEPA 13 -suodatin. Pöypussin 
tilavuus 5 litraa. Verk.com/37260

Norm. 199,90 €

Imuteho 460 W

Äänitaso 70 dB

Toimintasäde 12 m
UltraSilencer-imuri yhdistää erinomai-
sen puhdistuskyvyn ja ainutlaatuisen 
miellyttävän äänen. Se on kaikkien 
aikojen hiljaisin imuri. Tiivis imurin 
rakenne ja tehokas poistoilman suoda-
tin parantavat kodin sisäilman laatua. 
Verk.com/21967

Parkettisuulake

Elektroninen tehonsäätö

Äänitaso 65 dB

Green Cyclone Professional

Pölypussiton imuri, 
jossa on kolme suu-
tinta ja 1800 W:n 
moottori. 
Verk.com/ 
9530

Pölypussiton imuri

Pölysäiliö 1,3 litraa

Imuteho 360 W

HEPA 13 -suodatin

Tehokas HEPA-suodatin

99,90

Kaukosäädinkahva

Braun Oral-B Vitality

• 7600 hellävaraista edestakaista liikettä 
minuutissa

• Poistaa tehokkaasti plakkia
• Ladattava
• ProBright-kärki
• Ergonominen muotoilu helpottaa 

käyttöä märkänä
• Verk.com/20171

18,90

Braun Oral-B Triumph 5500

• 40 000 värähdystä minuutissa
• 8 800 kiertoa minuutissa
• Ajastin ja kello
• Paineentunnistin
• Verk.com/ 

16146

119,90

Braun Oral-B PRO650
+ ekstrarunko

59,90

• 20 000 sykkivää liikettä minuutissa
• 8 800 kierrosta minuutissa
• Kaksi ladattavaa runkoa ja  

kaksi harjaspäätä
• Mekaaninen paineentunnistin
• Verk.com/12697

Remington R4150

39,90

• Kolme joustavaa teräyksikköä 
ja keinuva kaulaosa myötäilevät 
kasvojen muotoa

• Teriä 21 kpl / teräyksikkö
• Yhdellä latauksella 30 minuuttia 

ajoaikaa
• Erillinen trimmeri
• Toimii kaikkialla  maailmassa
• Verk.com/22665

Philips AT750/26 

59,90

• Märkä- ja kuiva-ajoon
• Kaksoisterätekniikka
• Flex & Float -ajopää 

myötäilee kasvojen ja 
kaulan muotoja

• 40 minuutin ajoaika  
8 tunnin latauksella

• Mukana Nivea For Men 
-partageeli

• Verk.com/25900

Braun Cruzer6 CS

89,90

• Jousitettu ajopää myötäilee 
kasvojen muotoa

• Kolmoisajojärjestelmä, jossa 
kaksoisteräverkko ja integroitu 
leikkuri

• Akkukäyttöinen, toimii myös 
verkkovirrassa

• Myös parranajoon suihkussa
• Verk.com/23963

Braun 790CC Limited BOSS Edition 

• 10 000 mikrovärähdystä minuutissa
• Mukautuu kasvoihin
• Mukauttaa moottorin tehon parran paksuuteen
• Kolme eri ajoasetusta: hellävarainen, normaali ja tehokas
• Maailman ainoa patentoitu keskileikkuri, ActiveLift, liikkuu 130 

kertaa minuutissa nostaa ja ajaa ihoa myötäilevät partakarvat
• Ladattava, toimii verkkojohdolla ja ilman 
• Verk.com/15364

249,90

Philips SensoTouch 3D RQ1254/21 -parranajokone

• GyroFlex 3D -järjestelmässä ajopään 
osat liikkuvat itsenäisesti ja myötäile-
vät kasvojen muotoja

• Super Lift & Cut -kaksoisterä
• UltraTrack-ajopää leikkaa jokaisen 

karvan muutamalla vedolla 
• Kitkaa vähentävä SkinGlide-ajopinta 
• Verk.com/35687

199,90 Norm. 229,90 € Norm. 299,90 €



Philips HR1869/00 -mehulinko

Normaalisti 39,90 €. Tyylikäs rosterinen kahvin-
keitin. Keittää kerralla 1,5 litraa kahvia. Selkeä 
mitta-asteikko kupeittain. Keittimessä on valaistu 
elektroninen virtakytkin sekä automaattinen 
virrankatkaisu. Verk.com/36068

Ströme Monolith -kahvinkeitin

29,90

Tippalukko

Suodatuslämpö 92 °C 

Tilavuus 12 kupillista

Moccamaster K741 Polished Silver -kahvinkeitin

• Kaksi erillistä vastusta takaa 
optimaalisen suodatuslämpötilan

• Kapasiteetti 1,25 litraa
• Valmistajalta jopa 10 vuoden 

takuu
• Verk.com/3407

119,90
Wilfa Svart Optimal -kahvinkeitin

Kestävä, alumiininen runko. Skandi-
naavinen muotoilu. Keitin saavuttaa 
täydellisen lämpötilan (92°C) jo muu-
tamassa sekunnissa. Automaattinen 
lämpimänäpito- ja sammutustoiminto 
pitää kahvin lämpimänä 40 minuuttia. 
Teho 1530 wattia. Automaattinen 
tippalukko. Verk.com/46234

Wilfa Svart Presisjon -kahvinkeitin

Ainutlaatuinen 94 °C:n lämpötilan 
tarkkuus. Säädettävä Flow Control 
-tippalukko. Täydellinen kaatonokka. 
Aromikansi. Hel-
posti irrotettavat 
ja puhdistettavat 
osat. 
Verk.com/14919 TM 6/2014 testivoittaja 

99,90

Avec -kasvi- ja hedelmäkuivuri
Nyt voit vihdoin tehdä 
vaivattomasti omat 
beef jerkyt tai kuivata 
herkullisia hedelmiä  
sekä syksyn sienisatoa 
tällä tehokkaalla 
hyötykasvikuivaimella! 
Verk.com/2731

Lihamylly, joka ei pienestä 
kuormituksesta sakkaa! 
Voimansiirto ja vaih-
teisto ovat valmistettu 
kokonaan metallista. 
Voimapesänä on voimakas 
1800/700 watin moottori. 
Verk.com/55766 

Domesto-lihamylly

39,90 49,90

• 650 watin moottori
• 16 nopeusasetusta
• 1,5 litran moni-

toimikoneosa 
• 1 litran kannu 
• Vispilä  
• Verk.com/ 

42560

Philips HR1619/90 

Philips HD 1855/30 -mehulinko
• Jopa 2 litraa mehua kerralla
• Hedelmälihan keräys
• QuickClean-puhdistus 

minuutissa 
• 7,5 sentin syöttöaukko 
• Kaikki osat voi pestä 

astianpesukoneessa
• 700 watin moottori
• Verk.com/10266

99,90 179,90

Philips HR1871/00 -mehulinko
• Tehokas 800 watin moottori
• Kaksi nopeutta
• Iso syöttöaukko
• 2,5 litran mehukannu
• Helposti puhdistettava siivilä
• Nokkaosalla mehustat suoraan 

lasiin
• Verk.com/17736

• Tehokas 700 watin moottori
• Kaksi nopeutta
• Iso syöttöaukko
• 2,5 litran mehukannu
• Helposti puhdistettava siivilä
• Nokkaosalla mehustat suoraan 

lasiin
• Verk.com/10767

139,90

89,90

Wilfa BL-1200 -tehosekoitin
Tässä 1200 watin tehosekoittimessa 
on erillisen jäänmurskausohjelman ja 
erityisten jäänmurskausterien lisäksi 
Smoothie-ohjelma sekä puhdistamis-
toiminto. Mitta-asteikolla varustetun 
lasikannun tilavuus on 1,8 litraa. 
Verk.com/34883

Philips Avance HR2096/00
Philips-tehosekoittimen 
kolmitehoisella teräjärjestelmällä ja 
800 watin moottorilla voit käsitellä 
melkein mitä hedelmiä tahansa. 
Verk.com/24373

Philips HR2095/30 -tehosekoitin
ProBlend 6 -tekniikalla ja 700 
W:n moottorilla voit käsitellä 
melkein mitä vain hedelmiä 
ja vihanneksia sekä murskata 
jäätä. Useiden nopeusasetus-
ten ansiosta voit sekoittaa, 
murskata ja pilkkoa aineksia 
haluamaasi karkeuteen. 
Verk.com/6212

69,90 79,90

199,90149,90

Säästä 10 €

ERIKOISERÄ

Kaksi erillistä vastusta

Nopea ja hiljainen

Kestävä metallirunko

Hiljainen keittoääni

Automaattinen tippalukko

Keittää noin 10 kupillista

Teho 1700 wattia

94 °C lämpötila

TM-testivoittaja



Samsungin 1-oviset kylmälaitteet, A+

Samsung  
RS7527THCSR

Whirlpool WHS2122 Whirlpool WHM3111A+

• Energialuokka A+
• Tilavuus 311 l
• Äänitaso 40 dB 
• Pakastusteho  

20 kg / 24 h
• Mitat (K x L x S): 

916 x 1180 x  
968 mm

• Verk.com/15850

Whirlpool WHM2511A+

• Energialuokka A+
• Tilavuus 251 l
• Äänitaso 42 dB
• Pakastusteho  

18 kg / 24 h
• Mitat (K x L x S): 

916 x 1010 x  
698 mm 

• Verk.com/15840

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

348,90
35,44 / kk (12 kk)

• Energialuokka A+
• Tilavuus 204 l
• Äänitaso 41 dB
• Pakastusteho  

15 kg / 24 h
• Mitat (K x L x S): 

865 x 806 x  
642 mm 

• Verk.com/15840

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

Midea  
HC-670WEN

Midea  
HD-698WEN 

• Energialuokka A+
• Jääkaappi 345 l
• Pakastin 192 l
• NoFrost
• MultiFlow
• LCD-näyttö
• Mitat (K x L x S): 

1760 x 902 x 750 mm
• Väri: valkoinen
• Verk.com/36557

• Energialuokka A+
• Jääkaappi 340 l
• Pakastin 175 l
• NoFrost ja MultiFlow
• Jääpala-automaatti
• LCD-näyttö
• Mitat (K x L x S): 

1760 x 902 x 750 mm
• Väri: teräs
• Verk.com/36560

• Energialuokka A+
• Jääkaappi 361 l
• Pakastin 209 l
• NoFrost ja MultiFlow
• Antibakteerinen
• LED-valaistus ja 

-näyttö
• Mitat (K x L x S): 

1789 x 912 x 754 mm
• Väri: teräs
• Verk.com/36560

Upon 1-oviset kylmälaitteet, A+

Upo F21851 
-pakastinkaappi
• Energialuokka A+ 
• Tilavuus 265 litraa
• Äänitaso 40 dB(A)
• Pakastusteho 26 kg/vrk
• Lämpötilan nousuaika 

16 tuntia
• Kätisyys vaihdettavissa
• Jääpalamuotti 
• Mitat (K x L x S):  

1850 x 595 x 633 mm
• Verk.com/28225 

Upo R31851 -jääkaappi
• Energialuokka A+ 
• Tilavuus 353 litraa 
• Äänitaso 40 dB(A) 
• Ovien avaamista 

helpottavat  
vipukahvat

• Automaattinen  
sulatus

• 4 kpl lasihyllyjä
• 5 kpl ovihyllyjä
• 2 kpl vihannes- 

lokeroita
• Mitat (K x L x S):  

1850 x 595 x 633 mm 
• Verk.com/28180

389,90 / kpl

• Energialuokka A+
• Jääkaappi 192 litraa
• Pakastin 98 litraa
• Äänitaso 39 dB
• NoFrost-automaattisulatus
• Multi Flow -ilmakierto 

jääkaapissa
• Digitaalinen näyttö oven 

takana
• Antibakteriapinnoite
• Elektroninen termostaatti
• Digitaalinen inverter-komp-

ressori
• LED-valaistus
• Kätisyys vaihdettavissa
• Mitat (K x L x S): 

1780 x 595 x 731 mm
• Verk.com/43808

Samsung RB29FSJNDWW

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

• Energialuokka A++
• Jääkaappi 206 litraa
• Pakastin 98 litraa
• Äänitaso 39 dB
• NoFrost-automaattisulatus
• Multi Flow -ilmakierto 

jääkaapissa
• Digitaalinen näyttö jääkaapin 

ovessa
• Antibakteriapinnoite
• Elektroninen termostaatti
• Digitaalinen inverter-komp-

ressori
• LED-valaistus
• Mitat (K x L x S): 

1850 x 595 x 668 mm
• Verk.com/46899

Samsung RB31FERNCWW/EF

569,90
53,86 / kk (12 kk)599,90 / kpl

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

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

949,90
85,52 / kk (12 kk)

Samsung RZ27H6200WW 
-kaappipakastin
• Energialuokka A+ 
• Tilavuus 277 litraa
• Äänitaso 42 dB(A)
• Lämmönnousuaika 12 h
• Pakastusteho 17 kg/vrk 
• 2 hyllyä, 5 laatikkoa, 

2 ovilokeroa ja 
jääpalamuotti

• Kätisyys vaihdettavissa
• Mitat (K x L x S):  

1800 x 595 x 689 mm
• Verk.com/48421 

Samsung RR34H6200WW 
-jääkaappi
• Energialuokka A+ 
• Tilavuus 350 litraa 
• Äänitaso 42 dB(A)
• NoFrost-

automaattisulatus
• Multi Flow -tasalämpö
• Tehoviilennys
• Digital Inverter 

-kompressori
• LED-pilarivalo ja -näyttö
• 6 hyllyä, 5 ovilokeroa ja 

2 lokeroa 
• Kätisyys vaihdettavissa
• Mitat (K x L x S):  

1800 x 595 x 689 mm 
• Verk.com/48415



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

Energialuokka A+++

Täyttömäärä 8 kg

Energialuokka A+++

Täyttömäärä 7 kg

Energialuokka A+++

Täyttömäärä 7 kg

Energialuokka A+

Täyttömäärä 7 kg

Samsung WF1702NHWG -pesukone

• Äänitaso: pesu 59 dB, linkous 78 dB
• Pesumäärän tunnistus
• Jäljellä olevan ajan näyttö
• Painontunnistus
• Mitat (K x L x S): 850 x 600 x 550 mm
• Verk.com/31995

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

Samsung Eco Bubble WF71F5E0Q4WE -pesukone

399,90
42,19 / kk (12 kk)

• Äänitaso: pesu 62 dB, linkous 79 dB
• Eco Bubble -pesutekniikka
• Ajastin ja D-Led-näyttö
• Timanttirumpu
• Mitat (K x L x S): 850 x 600 x 600 mm 
• Verk.com/28177

• Äänitaso: pesu 52 dB, linkous 74 dB
• Eco Bubble -pesutekniikka
• Ajastin ja G-Led-näyttö
• Hiiliharjaton Digital Inverter -moottori
• Timanttirumpu ja puhdistusohjelma
• Mitat (K x L x S): 850 x 600 x 600 mm 
• Verk.com/27113

Samsung Eco Bubble WF70F5E3P4W -pyykinpesukone

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

Samsung WF80F7E3P6W3 -pyykinpesukone

• Äänitaso: pesu 52 dB
• Eco Bubble -pesutekniikka
• Ajastin ja G-Led-näyttö
• Timanttirumpu
• Hiiliharjaton Digital Inverter -moottori
• Mitat (K x L x S): 850 x 600 x 630 mm 
• Verk.com/26184

Whirlpool ADPU5300WH

• Energialuokka A
• Täyttömäärä  

12 astiastoa 
• Äänitaso 51 dB
• Mitat (K x L x S): 

820 x 597 x 570 mm 
• Verk.com/15593

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

Bosch SMU50M92SK

• Energialuokka A++
• Tilavuus 13 astiastoa
• Äänitaso 44 dB 
• Hiiliharjaton moottori
• VarioSpeed-toiminto
• AquaStop
• 3-tasoinen korihissi 
• Verk.com/30657

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

Samsung DW-UG622W 

• Energialuokka A++
• Täyttömäärä  

13 astiastoa 
• Äänitaso 45 dB
• Näyttö ja ajastin
• Mitat (K x L x S): 

815 x 598 x 570 mm 
• Verk.com/35369

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

Linkousnopeus 1200 rpm

Linkousnopeus 1600 rpm

Energialuokka A+++

Äänitaso 44 dB

• Kuivaustehokkuusluokka A
• Zeolite-kuivaus
• Hiiliharjaton moottori
• Näyttö ja käynnistysajastin
• VarioFlex-korijärjestelmä
• Mitat (K x L x S): 815 x 598 x 573 mm 
• Verk.com/37313

Bosch SMU53M72SK Zeolite -astianpesukone

588,90
55,44 / kk (12 kk)

Täyttömäärä 13 astiastoa

Energialuokka A++

Äänitaso 40 dB

• Kuivaustehokkuusluokka A
• Näyttö ja käynnistysajastin
• Hiiliharjaton moottori
• VarioFlexPlus-korijärjestelmä
• Vario-ruokailuvälinekori
• Mitat (K x L x S): 815–875 x 598 x 573 mm 
• Verk.com/23715

Bosch SMU69T42SK -astianpesukone

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

Täyttömäärä 14 astiastoa

Linkousnopeus 1400 rpm

Linkousnopeus 1400 rpm



Buffalo LinkStation Duo 4TB 
-verkkolevypalvelin 

SilverShield-jatkopistorasia ylijännitesuojalla

APC Back-UPS Pro 550
ZyXEL AMG1312-T10B 
-ADSL2+ -modeemi

alk. 13,90

Buffalo WPL-05G300 Wireless Starter Kit 

Elisa Vahti Live on enemmän kuin valvontakamera. 
Elisa Vahti Liven avulla näet livekuvaa ja kuulet äänet 
niin tietokoneella, tabletilla kuin puhelimellakin. Elisa 
Vahti Live on hetkessä käyttövalmis – liität vain kameran 
verkkoon ja lataat sovelluksen tabletiin tai puhelimeen 
(Android, iOS tai Windows Phone). Kamera toimii myös 
mobiililaajakaistareitittimen kanssa. Verk.com/2277

Elisa Vahti Live -IP-kamera

139,90

WLAN nopeus jopa 300 Mbps

259,90
28,02 / kk (12 kk)

RAID 0/1 ja pilvipalvelu

79,90
500 Mbps

166,90
20,27 / kk (12 kk)

Luo helposti luotettavan langattoman verkon. SPI/DoS/
DDoS-palomuuri suojaa käyttäjiä tehok kaasti. Laite sisältää 
myös USB-portin, jonka avulla tulostimen, 3G/4G-mokkulan 
tai ulkoisen kiintolevyn jakaminen onnistuu näppärästi. 
WPS-toiminto mahdollistaa langattoman verkon salauksen ja 
laitteiden liittämisen napin painalluksella. Verk.com/3977

Linjainteraktiivinen UPS, joka tarjoaa luotettavan akku- ja ylijännitesuojauk-
sen sekä virranmuokkauksen. Verk.com/21564

550 VA / 330 W

Jopa 3,2 min. varakäynti

Ylijännitesuojaus

Ylijännitesuojalla varustettu Silvershield jakaa sähköpistokkeen 
kuudeksi ylijännitesuojatuksi pistorasiaksi. Ruuvipaikko jen 
avulla myös helppo kiinnittää seinälle. 

3 metriä Verk.com/26363 13,90 € 
5 metriä Verk.com/26850 16,90 € 

Asus PL-X52P 4-porttinen Powerline -adapteri, 2 kpl 
Näillä adaptereilla on mahdollista liittää jopa 
kahdeksan laitetta lähiverkkoon sähköpistorasioita 
käyttäen. 128-bittinen AES-suojaus salaa 
verkkoliikenteen ulkopuolisilta napinpainalluksella. 
Molemmissa adaptereissa on yksi VIP-portti jonka 
liikenne on priorisoitu. Sisäänrakennettu suodatin 
poistaa häiriötekijät. Verk.com/15304 

Duo on pienikokoinen NAS-verkkotallen-
nuslaite, jossa on etupaneelin kautta kaksi 
nopeasti vaihdettavaa kiintolevyä. Saat 
suojatun etäyhteyden omaan levyyn verkon yli 
tietokoneella tai iOS/Android/Windows Phone-
puhelimella. Kattava NovaStor Nova backup 
-ohjelmistopaketti viidellä lisenssillä. 
Verk.com/48141 

Buffalon HomePlug-adapterilla 
saat todella helposti johdettua 
verkkoa ilman johtoja paikkaan, 
missä verkkoa ei ole tai on 
huono kuuluvuus. Homeplug-
adapteri siirtää verkkoliikennettä 
kodin sähköverkossa. Kytke 
esimerkiksi yksi homeplug-
adapteri reitittimen/modeemiin 
ja toinen vaikka toisen kerroksen 
verkkoliitännällä varustettuun 
televisioon tai tietokoneeseen. 
Näin televisio tai tietokone on 
mukana verkossa ilman johtoja 
kerrosten välillä. 
Verk.com/17871 

Klarnan Erämaksu on aina koroton, mikäli maksuaika on 12 kk tai lyhyempi. Ostaessasi tuotteet Klarna Erämak-
sulla, maksat vain laskutuslisän 3,95 € / lasku, tilausten määrästä riippumatta. Todellinen vuosikorko esim. 1000 € 
ostoksella 12 kk maksuajalla on 14,72 %.

Aamupalasarja, joka sisältää kahvinkeittimen, vedenkeit-
timen sekä leivänpaahtimen. Kahvinkeitin on varustettu 
tippalukolla, 24 tunnin ajastimella sekä automaattisella 
virrankatkaisulla. Keittimellä keität kerralla 12 kuppia kahvia 
(1,2 litraa). Mukana toimitetaan kahvimitta sekä kestofiltteri. 
Nopea vedenkeitin keittää kerralla 1,7 litraa. Leivänpaahti-
nessa on tilaa kahdelle isommallekkin viipaleelle. Automaat-
tinen keskitin varmistaa, että leivät paahtuvat tasaisesti. 
Verk.com/33609 (musta) ja Verk.com/33610 (valkoinen) 

Ströme-aamupalasarja

59,9049,90

49,90



4,90

Cyber Clean -puhdistusaine, 
135 g

T-Mode LM-201A -häkävaroitin 
digitaalinäytöllä 

PowerLed Desktop 
-suurennuslasivalaisin 

Mr. Muskelknutte Air Duster 
-paineilmatölkki

Fuj:tech-jatkojohto ulkokäyttöön, 3 pistoketta

Laadukas kolmella pistokkeella 
varustettu maadoitettu jatkohjohto 
ulkokäyttöön. Valmistettu korkealaa-
tuisesta ja taipuisasta kumikaapelista. 
Verk.com/34516 (10 m, 22,90) tai 
34521 (20 m, 36,90)

verkkokauppa.com/tyopaikat

Haluatko myydä asiakkaille tuotteita, joita he oikeasti tarvitsevat, ilman ylikalliiden tuot-
teiden pakkomyyntiä, lisävakuutusten tuputtamista ja todennäköisesti aina halvemmalla. 
Meillä palkkasi ei ole sidottu parempikatteisten tai ylihintaisten tuotteiden myyntiin. Meillä 
työntekijät nukkuvat yönsäkin paremmin.

Verkkokauppa.com on Suomen suurin nettikauppa. Katso avoimet työpaikat sivuiltamme!

Kiinnostaako työskentely Verkkokauppa.comissa?

TODENNÄKÖISESTI AINA HALVEMPI

2,90

Opticam GL8805 -tarkistuskamera

Monipuolinen tarkistuskamera joka soveltuu mm. vaikeapää-
syisten, ahtaiden, pimeiden ja kosteiden tilojen tarkistamiseen. 

Erittäin taipuisa ja ohut letku mahdollistaa pujottamisen ahtaaseenkin 
paikkaan. Vesitiiviyden (IP67) ansiosta kameralla voi tarkistaa myös putkia 

ym. märkiä tiloja. Sisäänrakennettu LED-valo säädettävällä valoteholla 
mahdollistaa tarkan kuvantamisen pimeissä olosuhteissa. Kameran kuvaa on 

helppo tarkastella laitteen päällä olevalta LCD-näytöltä. Verk.com/2887 

Uuden sukupolven suurennuslasivalaisin pitkäikäisellä ja 
erittäin kirkkaalla led-valon lähteellä. Verk.com/21301 

Tasavallan halvin 
paineilmapurkki! Erinomainen 
tietokoneen, näppäimistön ja 
digikameran puhdistamiseen. 
Verk.com/32299 

Laadukas EN 50291-sertifioitu häkävaroitin 
jossa on digitaalinen näyttö häkäpitoisuuden 
tarkkailua varten. Häkävaroitin havaitsee puu- 
ja kaasuläm mityksessä syntyvän hajuttoman, 
näkymättömän ja mauttoman hiilimonoksidin. 
Voit seurata huoneilman häkäpitoisuutta 
erittäin tarkasti suoraan varoittimen 
digitaalinäytöltä. Verk.com/24232

Cyber Clean puhdistusmassa puhdistaa 
kodinelektroniikan paikoista johon et 
ole ennen päässyt. Sitruksen tuoksuinen 
Cyber Clean myös desinfioi ja tappaa 
bakteerit. Verk.com/36845 

39,90
24,90

79,9022,90



Transcend StoreJet -kovalevy

4G LTE -yhteys

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!

HP Pavilion 17e-124 17,3” HD -kannettava, Win 8.1

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

HP Pavilion 17 on fiksu valinta 
kannettavaksi, jolta vaaditaan 
luotettavuutta ja suorituskykyä päivittäisiin askareisiin. Siitä löytyy monipuoliset 
ominaisuudet kuten kattavat liitännät, HP TrueVision -teräväpiirtoverkkokamera, 
kaksoiskaiuttimet DTS-äänentoistolla sekä suorituskykyinen AMD A8 -suoritin neljällä 
ytimellä ja erillinen AMD Radeon HD 8670M 1 GB -näytönohjain. Rajoitettu loppuerä, 1 
kpl per asiakas. Verk.com/1128

AMD A8-4500M, 8 Gt, 500 Gt

Radeon HD 8670M -näytönohjain

17.3” HD+ BrightView LED -näyttö

Todella pienikokoinen ja 
kevyt StoreJet on kätevä 
tapa siirtää dataa paikasta 
toiseen. Nopealla USB 3.0 (5 
Gb/s) liitännällä varustettu 
kiintolevy on myös mainio 
vaihtoehto varmuusko-
pioiden säilyttämiseen ja 
kestävä silikonipinnoite 
suojaa tehokkaasti herkkiä 
osia iskujen aiheutta-
milta vaurioilta.  Hae 
hakusanoilla  Transcend 
StoreJet.

alk. 77,90

1,00

Helsingin Nallepajan asukkaiden matka Verkkokauppa.comissa on tullut päätökseen, ja on aika 
hyvästellä nallet! Tule hakemaan itsellesi nalle turvalliseen kotiin. Luovumme kaikista lopuista Nalle-
pajan nalleista yhden euron kappalehintaan! Nallet ovat myynnissä vain Jätkäsaaren myymälässä, ja 
niitä on jäljellä rajoitettu määrä. Hae omat kaverisi pois nopeasti!

Nallepajan loppuunmyynti alkaa lauantaina 6.9. klo 9.00 
Vain Jätkäsaaren myymälässä

Täytetty pehmolelu 1 €, vatteet 50 senttiä / kpl.
Maks. 5 nallea / asiakas, 10 vaatetta / asiakas.

Asus Fonepad 7” (2014) 4G -Android-tabletti
Täysillä puhelintoiminnoilla varustettu 
7-tuumainen Android-tabletti LTE-yhte-
yksillä, jonka molempien toimintojen 
samanaikaiseen käyttämiseen tarvitset 
ainoastaan yhden mobiilidataliittymän. 
Varustettu tehokkaalla ja virtapihillä 
Intel® Atom™ Z2560 -suorittimella, 
IPS-paneelilla, 5 MP takakameralla 
sekä microSD-korttipaikalla. 
Verk.com/47950

Jopa 10 tunnin käyttö

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

Klarnan Erämaksu on aina koroton, mikäli maksuaika on 12 kk tai lyhyempi. Ostaessasi tuotteet Klarna Erämak-
sulla, maksat vain laskutuslisän 3,95 € / lasku, tilausten määrästä riippumatta. Todellinen vuosikorko esim. 1000 € 
ostoksella 12 kk maksuajalla on 14,72 %.


