
499,90
32 Gt:n muistikortti kaupan päälle!

Vesitiivis, pölytiivis, erittäin turvallinen, äärimmäisen nopea ja 
harvinaisen urheilullinen - Samsung Galaxy S5 on enemmän kuin vain 
kosmeettinen päivitys, se on täysin uusi kokemus.

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

Norm. 599,90 €



Nokia Lumia 930 Windows Phone -puhelin

Myynti alkaa torstaina 2.10. Kaikki taideteokset eivät kuulu galleriaan. Lumia 830 -puhelimen tyylikäs metalli- ja polykarbonaattiviimeistely yhdistyvät tasapainoiseksi ja 
harmoniseksi kokonaisuudeksi – se tuntuu mukavalta kädessä ja myös näyttää upealta.

• 10 megapikselin PureView-kameran OIS-tekniikalla ja Zeiss-optiikalla otat upeita kuvia kaikkialla. Kolmen mikrofonin Rich Recording -tallennus varmistaa, että laadukkaissa 
videoissa on myös erinomainen ääni. Dokumentoi elämääsi reaaliajassa.

• Synkronoi Lumia 830 OneDriven kanssa, niin kaikki on sormiesi ulottuvilla – valokuvat, videot ja dokumentit pysyvät synkronoituina ja tallessa puhelimessasi. 
• Nokia Lumia 830 pitää tallessa sinulle tärkeät asiat – aina eilisillan valokuvista tärkeään Microsoft Office -asiakirjaan. Kiinnitä suosikkisovelluksesi aloitusnäkymään ja paranna 

tapahtumaruutujen käyttöä Live Folder -kansioilla. Lumia 830 näyttää yhteisötiedot, säätiedot sekä terveys- ja kuntoilutiedot suoraan aloitusnäkymässä. 
• Löydät kaikki värit hakusanalla nokia lumia 830

5” ClearBlack IPS LCD -näyttö

10 megapikselin kamera

HERE Maps ja Nokia Mix Radio

368,90
37,11 / kk (12 kk)

Nokia Lumia 830 Windows Phone -puhelin + Hesari ja Kauppalehti kolmeksi kuukaudeksi kaupan päälle

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

Äärimmäisen tehokas mutta kompakti paketti. 20 megapikselin kamera ZEISS-optiikalla ja optisella kuvan-
vakaimella ottaa veitsenteräviä kuvia kaikissa olosuhteissa. Nokia Rich Recording -tekniikalla videoihin 
saadaan tallennettua äänet säröytymättä jopa äänekkäissä rock-konserteissa. Puhelimen sydämenä sykkii 
2,2 GHz neliydinprosessori, jota avustaa kahden gigatavun välimuisti sekä tehokas grafiikkaprosessori. 
Nämä loihtivat tarkalle viiden tuuman Full HD -näytölle nykimättömän käyttökokemuksen, josta on 
helppo nauttia. Luonnollisesti puhelin tukee nykypäivän nopeita LTE-verkkoja sekä sisältää suuren akun 
jotta käyttökokemus ei katkea kesken virran loppumiseen. Löydät kaikki värit hakusanalla Lumia-930

Alumiinirunko

20 megapikselin kamera

5” Full HD -näyttö

Huippu- 

uutuus!



LG 55LB561V 55” 100 Hz Full HD LED-TV

Nyt erikoishintaan 199,90 € – norm. 299,90 €. Maks. 1 kpl per asiakas.

Samsung Galaxy Tab 4 10.1. 10,1 tuuman tabletti on erinomainen laite 
elokuvien katseluun, pelien pelaamiseen ja töiden tekoon. Uutuudella voi 
myös luoda ja käsitellä tiedostoja Microsoft Officen kanssa yhteensopivilla 
Hancom Office -sovelluksilla. Suuri ruutu mahdollistaa näytön jakamisen 
kahteen ikkunaan. Käyttäjä voi siis vaikka hoitaa sähköposteja ja katsella 
musiikkivideoita samanaikaisesti. 

Valkoinen, Verk.com/44735
Musta, Verk.com/44737

Hinnat ja tarjoukset voimassa 29.–5.10.2014 ellei toisin mainita. Verk.com/katalogi

Samsung Galaxy Tab 4 10,1” WiFi Android 4.4 -tabletti

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

Erikois-

ERÄ
Norm. 299,90 €

Hyvän katselukulman ja selkeän kuvalaadun tarjoavalla, Full HD IPS-paneelilla 
varustettu 55-tuumainen perustelevisio. Televisio soveltuu kaikkiin kotitalouksiin, 
sillä siinä on teräväpiirtokanavia tukevat DVB-T2, DVB-C HD ja DVB-S2 -digivirittimet. 
Siinä on myös CI+-liitäntä maksu-tv-kanavia varten, ja voit kiinnittää sen seinälle 
VESA-standardin mukaisella telineellä.

100 Hz MCI -kuvanparannus, joka yhdessä Triple XD Enginen kanssa tarjoaa hyvän 
kuvanlaadun ja kontrastin. Voit myös tallentaa ohjelmia USB-kovalevylle, tai toistaa 
mediatiedostot helposti USB- tai MHL-liitäntöjen kautta. Energialuokka A+. 
Verk.com/23468

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

10,1” WXGA-näyttö

1,2 GHz neliydinsuoritin

Android 4.4 KitKat

Full HD IPS -paneeli

USB-mediatoisto 

DVB-T2/C/S2 HD-viritin

      Kolmen    vuoden takuu        televisioilleEi koske Samsungin eikä  
ProCasterin tuotteita.

verk.com/kolmevuotta

Koff HighCube -baarikaappi, 115 l
Oho, mikä hinta! Torstaina 2.10. klo 09.00 alkaen vain 99,90 € (norm. 279,90 €).
Rajoitettu 120 kappaleen erä. 30 kappaletta / myymälä ja web.

Tyylikäs KOFF-jääkaappi 115 litran tilavuudella. Soveltuu mainiosti mökkikaapiksi tai 
vaikkapa toimistoon. Jääkaapin lämpötilan säätövara on 2-10°C. Kaapissa on kolme 
hyllyä, joten erilaiset juomat on helppo pitää järjestyksessä. Verk.com/56396

99,90

Norm. 279,90 €

Säästä 180 €



Sony KDL-42W705B 42” Smart LED TV, 200 Hz

Teho 1200 W

LG 65UC970V 65” Smart 4K Ultra HD  
Curved 3D LED TV, 1000 Hz

Sony KDL-W828 -sarjan 3D Full HD LED 
Smart TV

Sonyn parhaalla XR800 Motionflow -liiketoistolla* ja X-Reality  
Pro -kuvanparannuksella varustettu upea älytelevisio, jonka  
avulla voi katsoa videoita, valokuvia ja muuta sisältöä myös  
puhelimesi avulla. Sisäänrakennetut bassorefleksikaiuttimet.

• WiFi Miracast ja verkkoselain
• TV Side View -puhelinsovellus
• Esim. Yle Areena, Netflix, YouTube
• USB-mediantoisto
• Live-jalkapallotila
• One Flick Remote -yhteensopiva
• DVB-T2/C HD/S2-HD-digivirittimet
• Energialuokka A++

1199,90
55”949,90

50”759,90
42”

50” Verk.com/26075 *42” Verk.com/26357
55” Verk.com/43888 Mallissa XR 400 Hz Motionflow.

Sony One Flick  
-kaukosäädin

59,90

Helppokäyttöinen kaukosäädin Sonyn 
vuoden 2014 älytelevisioille. Koske-
tuspinnan avulla voit hallita katseluko-
kemusta yhdellä sormen pyyhkäisyllä! 
Voit selata kätevästi mm. TV-kanavia, 
nettivideoita ja  valokuvia intuitiivisella 
käyttöliittymällä. Yhteensopivat mallit 
mm. W706B, W805B, W815 ja W828. 
Verk.com/43057

Alumiininen kehys ja jalusta

XR 800 Hz Motionflow*

Wi-Fi Miracast

Sony Entertainment Network

DVB-T2/C HD/S2 -virittimet

Kotiteatterisarja, jossa on 1200 W:n ääniteho ja 
aramidkuituiset kaiuttimet. Järjestelmä toistaa 
2D- ja 3D Blu-ray -levyt sekä skaalaa ne upeaan 
4K-muotoon, joka on neljä kertaa Full HD:tä 
tarkempi. WiFi-, Miracast- ja Bluetooth-yhtey-
det mahdollistavat helpon musiikin- ja muun 
mediantoiston langattomasti. Verk.com/6073

LG BH7240BW 5.1 -4K- ja 3D-kotiteatterijärjestelmä

349,90

2999,90
65”

1999,90
55”

Kaareva 65-tuumainen TV, jossa on 4K-resoluutio. LG:n 
uusi webOS-käyttöliittymä sekä television mukana 
tuleva, liiketunnistimella varustettu Magic Remote 
-kaukosäädin tekevät älytelevision käytöstä helppoa 
ja mukavaa, sillä navigointi TV-lähetysten, sovellusten 
ja verkkosisällön välillä on nopeaa ja vaivatonta. 
LG:n App Store -valikoimasta löytyy runsaasti pelejä, 
musiikkisovelluksia, maksullisia TV-kanavia ja elokuvapalveluita. 
Sovelluksina ovat mm. Netflix, SF Anytime ja Viaplay. Televisiossa 
on sisäänrakennettu WiFi-yhteys.

• DVB-T2-, DVB-C HD- ja DVB-S2-HD-digivirittimet
•  3 x HDMI 2.0, 2 x USB 2.0, USB 3.0, Ethernet RJ45, kuulokelii-

täntä, digitaalinen audio ulos (optinen), AV / komponentti / PC 
-sisään, SCART

• Energialuokka A

55”  55UC970V   1999,90 €   (Verk.com/12963)
65”  65UC970V   2999,90 €   (Verk.com/14083)

Ultra HD 4K -resoluutio

Kaareva muotoilu

DVB-T2/C HD/S2

Ultra IPS Panel

Ultra Cinema 3D

*Tähän televisioon kaupan päälle Netflix 6 kuukaudeksi.
Tarjous voimassa 1.8.–31.10.2014. Tarjouksen arvo 53,94 €.  
Käy osoitteessa www.LGpromotion.fi ja nouda lahjakoodisi.

Langattomat takakaiuttimet

WiFi Miracast ja Bluetooth

589,90
Tyylikäs ohut ja musta alumiininen kehys. XR200 
Motionflow -liiketoisto ja X-Reality Pro -kuvanpa-
rannus tekevät television kuvasta ihailtavan upean. 
Verk.com/26594

• WiFi Miracastin avulla puhelimen tai tabletin 
sisältöä voi katsoa televisiossa

• Sovellusvalikoimassa esimerkiksi Yle Areena, 
Netflix ja YouTube

• Bassorefleksikaiuttimet
• ClearAudio+ -tekniikka 
• DVB-T2/C/S2-HD-digivirittimet 
• Energialuokka A+

Alumiininen kehys ja jalusta

XR 200 Hz Motionflow

Wi-Fi Miracast

Sony Entertainment Network

      Kolmen
    vuoden takuu
        televisioille

Ei koske Samsungin eikä  
Procasterin tuotteita.

verk.com/kolmevuotta



3LCD-tekniikka

2D–3D-muunto

1639,90

899,90

EPSON EB-1985WU 3LCD WUXGA -yritysprojektori

EPSON EB-W28 3LCD WXGA -kannettava yritysprojektori

LG 50PB560U 50” -plasmatelevisio, 600 Hz

HD Ready -resoluutiolla 
varustettu 50-tuumainen 
plasmatelevisio, jossa on 
tavallisen DVB-T-digivirittimen 
lisäksi teräväpiirtokanavia 
tukevat DVB-C HD ja DVB-S2 
-digivirittimet. MAX 600 Hz 
-kuvanparannus takaa selkeän 
ja miellyttävän kuvan myös 

nopeissa urheilu- ja toimintakohtauksissa. Television Triple XD Engine 
-teknologia parantaa kuvan kontrastia ja tekee sen väreistä rikkaat. Voit 
myös tallentaa ohjelmia USB-kovalevylle tai toistaa mediatiedostot 
helposti USB- tai MHL-liitäntöjen kautta. Herkkää plasmapaneelia turvaa 
naarmuuntumaton turvalasi. Energialuokka A. Verk.com/48563

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

HD Ready -resoluutio

MAX 600 Hz -kuvanparannus

USB-mediantoisto ja -tallennus

DVB-T/C HD/S2 -digivirittimet

      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 laskutus- 
lisän 3,95 € / lasku tilausten määrästä riippumatta. Todellinen vuosikorko esim. 1000 euron ostoksesta 12 kk:n maksuajalla on 14,72 %.

Philips PUS7909, PUS8809 ja PUS 9109
Smart Android 4K Ultra HD 3D LED TV

Osta nyt jokin näistä Philipsin uusista Android-älytelevi-
sioista, niin saat kaupan päälle Android-taulutietokoneen. 
Kaikissa televisioissa on muun muassa huipputarkka 
Ambilight-valonheijastustoiminto, 4K Ultra HD -resoluutio, 
HD-tuplavirittimet sekä HDMI 2.0 -liitännät. Lisäksi kaikissa 
on 3D-toiminnot ja 3D-lasit (2–4 kpl).

49”   49PUS7909   1199,90 €   (Verk.com/49646)
55”   55PUS7909   1599,90 €   (Verk.com/49649)
55”   55PUS8809   1999,90 €   (Verk.com/16035)
55”   55PUS9109   2099,90 €   (Verk.com/49756)
65”   65PUS9109   3799,90 €   (Verk.com/49754)

Näiden Philips- 
televisioiden ostajille 
kaupan päälle  
Gigaset QV830  
8” Android 4.2.2  
-taulutietokone  
(arvo 170 €). 

Kampanja päättyy, 
kun kaikki laitteet on 
jaettu. Laitteita on 
jaossa 190 kpl.

alk. 1199,90

Epson EH-TW7200 3LCD Full HD 3D -projektori

Edullinen Full HD -projektori, jonka laadukas kuva tekee pelaamisesta tai elokuvien 
katselusta elämyksen – päivänvalossakin. Helppo asennus, säädettävä optiikka ja 
2,1-kertainen zoomaus. Verk.com/6026

Ihanteellinen projektori elokuvien ystäville, jotka kaipaavat tehokasta mutta edullista 
Full HD -kotiteatteriprojektoria, jossa on 3D-tuki. Mukana yhdet RF-taajuudella toimivat 
aktiiviset 3D-lasit. 2000 lumenin valoteho. Verk.com/39432

Yrityskäyttöön tarkoitettu kannettava 3LCD-projektori, jossa on innovatiivinen 
QR-kooditoiminto. Lataa Android- tai iOS-laitteeseesi Epson iProjection -sovellus ja lue 
näkyvillä oleva QR-koodi jakaaksesi sisältöjä muiden kanssa. Verk.com/49656

Kirkas yritysprojektori, jossa on erinomaiset liitännät ja WUXGA-tarkkuus. Se on helppo 
ja nopea asentaa, ja sitä on myös helppo käyttää. Verk.com/49579

Epson EH-TW3200 Full HD -LCD-projektori 579,90

4K Ultra HD -resoluutio

Android-älytelevisio

HD-tuplavirittimet

HDMI 2.0 -liitännät

WiFi Miracast

2000 lumenin valoteho

WXGA-resoluutio

3000 lumenin valoteho

2190,90

4800 lumenin valoteho

Näytönjakotoiminto

WUXGA-resoluutio



Samsung U28D590D 28” Ultra HD 
-näyttö + Watch Dogs -PC-peli

Samsung SL-C460W NFCSamsung SL-M2070W NFC

Nelinkertainen Full HD -tarkkuus, mahtava 370 kandelan 
kirkkaus sekä uskomattomat miljardi väriä tuovat kuviin 
loistoa aivan uudella tavalla. Nopea 1 ms vasteaika takaa 
häntimättömän kuvan nopeimmissakin elokuvissa sekä 
peleissä ja Game Mode -pelitila ehostaa pelikokemusta 
entisestään. Verk.com/20221

Kaupan päälle Watch Dogs -PC-peli! 
Etu voimassa 30.11. asti. Katso tarkemmat ohjeet 
osoitteessa www.samsung.com/fi/offer/watch-dogs

599,90

3840 x 2160 resoluutio

Vasteaika 1 ms

Samsung Galaxy Tab S -tabletin Super AMOLED -näytön terävämpi värintoisto ja korkeampi 
kontrasti tarjoaa upeita elokuva- ja pelielämyksiä. Se yllättää myös jännittävillä innovaatioil-
laan ja uudella tekniikallaan.

Super AMOLED -näyttö mukautuu sekä ympäristön valo-olosuhteisiin että näytön näkymän 
mukaan. Samsung Galaxy Tab S optimoi kuvanlaadun automaattisesti esimerkiksi katsoessasi 
elokuvaa tai pelatessasi pelejä.

Samsung Galaxy Tab S:n sisäänrakennettu tekniikka yhdistettynä tabletin selkeään muotoi-
luun tekee siitä hyvän valinnan niin hyöty- kuin viihdekäyttöönkin.

Tämä sinun täytyy nähdä.
Värikkäämpi elämys!

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

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

10,5” WiFi – 449,90 €: 
Titaani, Verk.com/48159
Valkoinen, Verk.com/48160

10,5” WiFi + 4G – 549,90 €:
Titaani, Verk.com/47896
Valkoinen, Verk.com/47895

Langaton mustavalkolaser kotiin ja pieneen toimistoon. 
Langattoman WiFi-yhteyden luominen tulostimeen 
matkapuhelimesta on tavattoman helppoa NFC-yhtey-
den ansiosta: aseta vain puhelimesi tulostimen viereen 
ja tulosta. Verk.com/42001

129,90

A4-mustavalkolaser

USB, WiFi, NFC

Langaton värilasermonitoimitulostin kotiin ja pieneen 
toimistoon. Langattoman WiFi-yhteyden luominen 
tulostimeen matkapuhelimesta on tavattoman helppoa 
NFC-yhteyden ansiosta: aseta vain puhelimesi tulosti-
men viereen ja tulosta. Verk.com/20675

A4-värilaser

USB, WiFi, NFC

269,90



* 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.

MacBook Airissa on neljännen sukupolven Intel Core -prosessorit ja vaikuttavat grafiikat, koko päivän kestävä akku,1 huippunopea flash-muisti ja 
mainiot vakio-ohjelmat. Se on ohut, kevyt ja tarpeeksi kestävä otettavaksi mukaan minne vain – ja riittävän tehokas hoitamaan kaiken päästyäsi 
perille. Alkaen 919,90 €. Hae hakusanalla MacBook Air kannettava

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

MacBook Air
Kaikki kaipaamasi teho. Koko päivän.

iPad Air on 7,5 millimetriä ohut ja painaa alle puoli kiloa, 
joten se tuntuu uskomattoman kevyeltä kädessäsi. Siinä on 
9,7 tuuman Retina-näyttö, 64-bittinen A7-siru, huippunopeat 
langattomat yhteydet, tehokkaat ohjelmat ja jopa 10 tuntia 
akun käyttöaikaa.1 Ja yli 500 000:n iPadille varta vasten 
suunnitellun ohjelman ansiosta voit tehdä sillä melkein mitä 
vain.2 Alkaen 479,90 €. Hae hakusanalla iPad Air tablet

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

iPad Air
Keveydessä on voimaa.

Apple TV tarjoaa sinulle pääsyn muun muassa elokuviin, suoriin urheilu- 
lähetyksiin, musiikkiin ja valokuviin suoraan laajakuva-TV:stäsi, jopa  
1080p HD -tarkkuudella. Voit jopa toistaa iOS-laitteidesi sisältöä  
omalla TV:lläsi AirPlayta käyttäen. 99,90 €, Verk.com/21914

Apple TV
Parhaan HD-sisällön ja AirPlayn ansiosta
TV:stä tulee nyt aina jotain hyvää.



15,6” näyttö

Windows 7 Pro

17,3” näyttö

500 Gt kovalevy

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

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

Full HD -tarkkuus

Acer TravelMate P255 15,6” -kannettava, Win 7 Pro Acer Aspire E5-721 17,3” -kannettava, Win 8.1

Acer G237 23” Full HD IPS LED-näyttöAcer Aspire XC-605 -pöytäkone

Tyylikäs 23” IPS LED 
-näyttö, jonka Zero Frame 
-reunus sulautuu ruutuun 
ja näytön ultraohut profiili 
luo tyylikkään ja puhtaan 
vaikutelman. Tasokkaalla 
IPS-paneelilla varustettu 
näyttö tarjoaa laajat 178 
asteen katselukulmat ja 
tuottaa luonnolliset sekä 
realistiset värit. Kattavat 
liitännät (VGA, DVI ja 
HDMI) tekevät laitteiden 
kytkennästä vaivatonta. 
Verk.com/25717

23” IPS LED -näyttö

Acer Iconia B1-721 7” 16 Gt Wi-Fi+3G -Android-tabletti

119,90
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 pelien pelaamiseen. Tuplaydinsuoritin ja gigatavun 
muisti varmistavat sulavan käyttökokemuksen, ja laitteen 16 Gt:n tallennuskapasiteettia 
voit helposti laajentaa MicroSD-korttipaikan avulla. Etukameralla hoidat vaivattomasti 
videopuhelut, ja akku kestää jopa viisi tuntia videontoistoa. Ulottuvillasi on myös Google 
Play -sovelluskauppa, jonka tarjonnassa on tuhansia sovelluksia ja pelejä.

Verk.com/47750

Kirkas 7” näyttö

3G-yhteys

16 Gt tallennustilaa

MicroSD-korttipaikka

”Acerin edullisin 3g tabletti joka on toiminut loistavasti. akkuteho riittää helposti ainakin useamman illan nettise-
lailuun ja hetkittäiseen pelailuun. Laitteessa ominaisuuksia riittävästi ja päivitykset helppoja. Kätevän kokoinen ja 
toimiva laite, voin suositella.” –MH79, 14.9.2014

      Kolmen

    vuoden takuu

      tietokoneille                                                             

ja tableteille

Ei koske Samsungin eikä  

ProCasterin tuotteita.

verk.com/kolmevuotta

8 Gt muistia ja 1 Tt kovalevy

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

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

Intel Core i3 -tuplaydinsuoritin

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

Acer TravelMate P255 on luotettava ja tehokas kannettava yrityskäyttöön ja kotitoimis-
toon. 15,6” mattapintaista laajakuvanäyttöä on miellyttävä katsella ja suorituskykyinen 
Intel Core i5 -tuplaydinsuoritin, 4 Gt:n keskusmuisti sekä 500 Gt:n kovalevy tekevät 
käytöstä jouhevaa. Käyttöjärjestelmänä Windows 7 Professional, jonka voit myös 
päivittää Windows 8 Professionaliin. Verk.com/47324

Erittäin edullinen, suurella 17,3” näytöllä varustettu peruskannettava kotikäyttöön! 
AMD E2-6110 -neliydinsuoritin, neljä gigatavua keskusmuistia ja 500 Gt:n kovalevy 
varmistavat sujuvan käytön. Kattavat liitännät (mm. USB 2.0, USB 3.0, HDMI) tekevät 
lisälaitteiden liitännästä vaivatonta. Verk.com/46957

4 Gt muisti

Intel Core i5 -suoritin
AMD E2-6110 -suoritin



29,90

89,90

49,90

Langaton

Tee musiikin kuuntelusta jälleen sosiaalista langattomalla Ultimate Ears BOOM -kaiuttimella, joka on suunniteltu toistamaan täysillä huippumusiikkia railakkaissa bileissä. 360 asteen 
UE BOOM -kaiutin levittää voimakasta, mukaansatempaavaa ääntä mihin tahansa tilaan. Kaiuttimen moneen mukautuva muotoilu tekee siitä yhtä spontaanin kuin sinä olet – hoida 
sinä ystävät paikalle, UE BOOM hoitaa musiikin. Lisäksi kaiuttimen vettä ja likaa hylkivä pinta sekä ladattava 15 tunnin akku varmistavat, että olet valmis yön tarjoamiin seikkailuihin. 
Jos bileisiin tulee yllätysvieraita, yhdistä UE BOOMit stereolaitteeksi langattomasti UE BOOM -sovelluksella ja saat entistä kattavamman ja voimakkaamman äänen. UE BOOM. Sitä 
voi kutsua huippusosiaaliseksi musiikkisoittimeksi. Useita eri värejä, löydät kaikki haulla logitech ueboom

Logitech Ultimate Ears BOOM -kannettavat Bluetooth-kaiuttimet

Logitech Folio Mini

Logitech Ultrathin Keyboard Cover Logitech Ultrathin Keyboard Cover Air

Täydellinen kumppani 
iPadillesi. Tyylikäs ja erittäin 
ohut alumiininen näytönsuoja, joka 
tuntuu hyvältä ja näyttää vielä paremmalta. 
Täyteen ladatun akun käyttöaika on kuusi 
kuukautta. Automaattinen virtakytkin herättää iPadisi, kun avaat kannen, ja kun suljet 
kannen, iPad siirtyy lepotilaan. Yhteensopiva iPad 2:n ja iPadin (3. sukupolvi) kanssa. 
Verk.com/12053

Toimii Bluetoothilla

iPad 2 ja 3 -yhteensopiva

Ultrathin Keyboard Cover Air auttaa 
varjelemaan iPad Airin näyttöä 
ja toimii samalla langattomana 
näppäimistönä. Halusitpa sitten 
lähettää pika- tai sähköposti-
viestin, tällä Bluetooth -näppäi-
mistöllä sen kirjoittaminen sujuu 
miellyttävästi ja hiljaisesti. Ultrathin 
Keyboard Cover Airissa on samanlaiset 
näppäimet kuin perusnäppäimistöissä, joten 
kirjoittamista ei tarvitse opetella uudelleen.
 
Valkoinen, Verk.com/39510
Musta, Verk.com/39502

Langaton

Toimii Bluetoothilla

iPad Airille

Folio for iPad Mini -kotelo suojelee iPad miniä ja sen kosketusnäyttöä kolhuilta ja naarmuilta. 
Sisäiset magneetit pitävät kotelon suljettuna, jotta iPad minisi pysyy suojattuna liikkeellä 

ollessasi. Kotelon avaaminen käynnistää iPad minin ja sulkeminen palauttaa sen akkua 
säästävään lepotilaan.

Yhteensopiva iPad Minin kanssa. iPad myydään erikseen.
 
Harmaa, Verk.com/7095
Pinkki, Verk.com/8580
Keltainen, Verk.com/6330

Musta, Verk.com/0885

iPad minille

Vain 182 g ja 14 mm ohut

Suojaa edestä ja takaa

179,90

Bluetooth ja NFC

Plasmapinnoite

iOS- ja Android-sovellus



USB-liitäntä

Langaton

Logitech G100s  -pelihiiri Logitech G600 -MMO-pelihiiri

Logitech G602 -langaton pelihiiri Logitech G35 -kuulokemikrofoni

Kaikkiin tämän sivun Logitech-tuotteisiin 
PowerShell -iPhone-peliohjain kaupan päälle!

G1- ja G100-pelihiirten vahvaa sarjaa jatkavassa 
G100s-hiiressä on Delta Zero -tunnistetekniikka 
huipputarkkaan osoittimen hallintaan. 2500 dpi:n 
tunnistin noudattaa tarkasti kätesi liikettä. LED-valaistu 
tunnistin vähentää hahmon liikuttamiseen, tähtäimen 
säätämiseen, RTS-yksiköiden valitsemiseen tai suoriin 
MOBA-taitolaukauksiin vaadittavaa ajatteluaikaa. 
Verk.com/23944

29,90

Pitkälti mukautettavassa ja helppokäyttöisessä 
MMO Gaming Mouse -pelihiiressä on 20 painiketta, 
ja se on suunniteltu tarjoamaan ensiluokkainen 
massiivimoninpelikokemus. 12 painikkeen 
peukalopaneelilla sisältöjen selaaminen on 
nopeaa ja helppoa. Verk.com/4062

49,90

Jopa 8200 dpi

20 painiketta2500 dpi

Langaton pelihiiri jopa 250 tunnin akun-
kestolla. Delta Zero -tunnistintekniikka 
toimii pikkutarkasti, valitsimet kestävät 
rankkaakin käyttöä ja ohjelmoitavia 
säätimiä on 11. Hiiri tuottaa viiveettömän 
2,4 GHz:n langattoman yhteyden. 2500 dpi:n 
tunnistin noudattaa tarkasti kätesi liikettä. 
Verk.com/9681

64,90 Jopa 250 tuntia käyttöä

Uppoudu peliin Dolbyn 7.1-tilaäänellä. Se luo 
yksityiskohtaisen äänikentän, jonka avulla kuulet 
vihollisesi ennen kuin he näkevät sinut. Kolme 
vaihdettavaa pannan pehmustetta takaavat 
paremman istuvuuden ja käyttömukavuuden. 
Kolmella mukautettavalla G-näppäimellä 
musiikin, äänen muunnon ja muiden toimintojen 
hallinta sujuu yhdellä painalluksella. Äänen-
voimakkuuden säätö, mikrofonin mykistys 
ja tilaäänen säätö tapahtuvat kätevästi 
kuulokkeista. Säädettävä, melua suodattava 
mikrofoni keskittyy ääneesi ja vähentää 
taustamelua. Verk.com/6179

78,90

Erityisesti pelikäyttöön

PS4-yhteensopiva
Hakusana pwrshell

HP 255 on hinta-laatusuhteeltaan erinomainen kannettava tietokone kodin perus-
tarpeisiin 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 
gigatavun keskusmuistilla sekä 500 gigatavun kovalevyllä. 15,6-tuumainen heijastama-
ton LED-taustavalaistu HD-näyttö. Verk.com/35308

Erinomainen hinta-laatusuhde

15,6 tuuman HD-näyttö

Kaksiytiminen AMD-suoritin

HP 255 G3 -kannettava tietokone, 15,6” HP ProBook 450 G1 -kannettava tietokone, 15,6”

249,90
ProBook 450:n näyttö on mattapintainen, joten koneen käyttäminen vaikeammissakin 
valaistusolosuhteissa on miellyttävää. Monipuolisiin liitäntöihin lukeutuvat mm. USB 
3.0- ja HDMI-liitännät. Kannettava tulee vakiona Windows 7 Professional -käyttöjär-
jestelmällä, mutta tarvittaessa Windows 8 Pron voi ottaa käyttöön mukana tulevalla 
palautusmedialla. Verk.com/15263

Intel i5-4200M, 6 Gt, 500 Gt

15,6 tuuman HD-näyttö

36 kk:n On Site -takuu

599,90

Tucano Linea -tietokonelaukku, 15,6” Tucano Tu Pack -tietokonereppu, 15,6”

34,90

Kompakti ja minimalistinen laukku mak-
simissaan 15,6-tuumaiselle kannettavalle 
tietokoneelle tai ultrabookille. Erillinen tablet-
tiosio, pientavarataskuja ja kätevä piilotettava 
olkahihna.  Verk.com/31100

59,90

Tucano Tu Pack on tilava ja käytännöllinen 
moderni reppu Apple Macbook Pro 15” -tie-
tokoneelle ja kannettaville tietokoneille 15,6” 
-kokoon asti. Sen suojaläppä peittää alleen 
narusuljettavan päätaskun. Verk.com/48042



Ducky SHINE3 -pelinäppäimistö

920 x 284 x 4 mm

39,90

49,90

3200 dpi:n tarkkuus

LVLUP Dexterity +1 -pelihiiri
Päivitä ketteryytesi seuraavalle tasolle LVLUP Dexterity 
+1 -pelihiiren kanssa. Tarkka sensori pitää sinut aina 
tiukasti kiinni nopeissakin pelitilanteissa ja kuminen 
pinnoite tekee hiirestä miellyttävän käyttää. Matalakit-
kaiset Teflon-tassut takaavat parhaan liu’un ja nopeat 
liikkeet hiirimatolla. Verk.com/11668

29,90

8 ohjelmoitavaa painiketta

5600 dpi:n tarkkuus

LVLUP Dexterity +2 -pelihiiri

Unohda raskaalta tuntuva vanha 
pelihiiresi ja siirry voittajien 
kastiin kevyellä ja tarkalla laserpe-
lihiirellä. Huipputarkka 5600 dpi:n 
lasertunnistin noudattaa tarkasti 
kätesi liikettä. Hiiri sopii takuulla 
kenen tahansa käteen, sillä sivupanee-
lien sijaintien lisäksi myös hiiren pituuden voi 
säätää itselle sopivaksi. Laadukas kuminen 
päällystemateriaali pitää huolen 
otteen lipsumattomuudesta. Verk.
com/16946

Laadukas viimeistely

159,90
Käytettyäsi tovin Duckyn mekaanista 

näppäimistöä et enää koskaan palaa 
tavallisiin ja tunnottomiin näppäimistöihin. 

Pitkä näppäilysessio muuttuu suorastaan työstä 
huviksi. Voit tehdä omia valoprofiileja ja valita mitkä 

näppäimet näppäimistössä on valaistu. 
Verk.com/5622

Creative Tactic 3D Rage Wireless -kuulokemikrofoni

QPAD MK-50 Pro -pelinäppäimistö

79,90
Toisin kuin 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

Cherry MX Red -kytkimet

Razer New Goliathus Speed Extended -hiirimatto

Middle Earth - Shadow of Mordor

Forza Horizon 2 

Nintendo 3DS XL Super Smash Bros. Limited Edition

Ennakkotilaa nyt, julkaisu 3.10. Nintendon uusi viihdelaite on täällä! Uusi Nintendo 3DS 
XL sisältää kannettavaa 3D-viihdettä entistä suuremmassa koossa. 3D-pelaamista ilman 
laseja. Se on nähtävä itse. Tämä erikoisversio sisältää punaisen Super Smash Bros. 
-teemaisen 3DS XL -pelikonsolin sekä SSB-pelin esiasennettuna. Verk.com/30410

Katso myös kaksi peliä sisältävä Double Pack hintaan 64,90 €. Verk.com/36407
Super Smash Bros. 3DS -peli myös erikseen hintaan 42,90 €. Verk.com/20907

Erikoisväritys

4 Gt:n muistikortti

Rajoitettu erikoisversio!

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

Ennakkotilaa nyt, julkaisu 3.10. Olet 
Talion, Black Gaten vartija, joka valvoo 
Mordorin rauhaa. Yhtäkkiä sinulta 
viedään kaikki - ystäväsi, perheesi ja jopa 
sinun elämäsi. Kostonhimoisen hengen 
henkiin herättämänä lähdet eeppiselle 
kostoretkelle, kostamaan heille, jotka 
ovat menetystesi takana. Taistele 
Mordorin läpi ja selvitä Voimasormuk-
sen alkuperä. Luo legendasi ja lopulta 
kohtaa Sauronin pahuus.

PC, Verk.com/44985
PS4, Verk.com/44981
Xbox One, Verk.com/44983

Ennakkotilaa nyt, julkaisu 3.10. 
Aja läpi massiivisen avoimen maail-
man, jossa sääolosuhteet muuttuvat 
dramaattisesti yön vaihtuessa 
päiväksi. Liity nopeasti ystäviesi 
seuraan nauttiaksesi vauhdikkaasta, 
tyylitellystä ja toiminnantäyttei-
sestä ajamisesta. Tutki kauniita 
ja eksoottisia paikkoja yli 200:lla 
maailman parhaalla autolla, jotka 
kaikki näyttävät häikäisevän 
yksityiskohtaisilta.

Xbox 360, Verk.com/48562
Xbox One, Verk.com/26762

Nauti tehokkaan Sound Blaster 
-teknologian värikirjosta. SB 
Prism  -RGB-LED-merkkivaloilla 
valaistut korvakupit tuottavat yli 
16 miljoonaa väriä ja takaavat, 
että kuulokemikrofonisi sopivat 
varusteisiisi tai pelityyliisi. SBX 
Pro Studio -teknologioiden avulla 
tarkasti viritetyt, erittäin tehokkaat 
50 mm:n FullSpectrum -kaiuttimet 
tuottavat PC:llä tai Macilla tarkim-
man mahdollisen kolmiulotteisen 
ääniympäristön.
Verk.com/31984

Matala herkkyys, korkea herkkyys, optinen tai kaksoissensori - mikä tahansa valitsemasi 
herkkyysasetus tai pelihiiri on, Goliathus tarjoaa täydellisen reagointikyvyn luotetta-
vaan hiiren hallintaan pelitilanteissa. Verk.com/27173

alk. 43,90

alk. 46,90

89,90

Valkoinen taustavalo

Cherry MX Brown



49,90

ASUS DSL-N66U Dual-Band ADSL2+/VDSL -modeemi

Korkealaatuinen suojaamaton verkkokaapeli, joka on 
erityisesti suunniteltu käytettäväksi gigabitin verkoissa. 
Sopii hyvin uusin huoneistoihin, joissa on nopea kiinteä 
verkkoyhteys, tai gigabitin kytkinten välille muodosta-
maan huippunopean kotiverkon.

5 metriä, Verk.com/10463
10 metriä, Verk.com/9809

alk. 8,90

Fuj:tech Cat6 U/UTP-verkkokaapeli

ZyXEL NBG4615 5-in-1 -WiFi-reititin

Asustor AS-204RS Rack 1U -verkkolevypalvelin

Macab Pro-5000 -GSM/3G/4G/WiFi-antenni ASUS PL-X52P 4-porttinen Powerline -adapteri, 2kpl

189,90

Milesight MS-C2163-P Mini-Bullet -IP-kamera
Milesight-valvontakamera on erinomainen ratkaisu kotiin tai yritykselle. HD-tasoista, 
selkeää kuvaa voit katsella tietokoneelta tai älypuhelimella etänä. Pieni ja huomaama-
ton kamera on tehty ulkokäyttöön. Valvontakamera lähettää videokuvaa reaaliajassa 
H.264-, MJPEG- tai MPEG-4-muodossa. Nopean reagoinnin varmistamiseksi kameran 
voi asettaa lähettämään sähköpostia liiketunnistimen aktivoituessa. Kamerassa on 
yökuvauksen mahdollistavat infrapunaledit. Verk.com/25958

Yönäkö jopa 20 m

Android- ja iOS-tuki

1,3 megapikseliä

Power over Ethernet

Langattoman N-teknologian kanssa 
yhteensopiva, suorituskykyinen ja edistykselli-
nen langaton reititin erittäin kilpailukykyiseen hintaan. 
5-in-1-toiminnallisuus: reititin, tukiasema, Universal Repeater 
-toisto, WISP-mode & WISP+Universal Repeater. Wi-Fi Protected Setup (WPS) -toiminto 
mahdollistaa langattoman verkon salauksen ja laitteiden liittämisen napin painalluk-
sella. Verk.com/41527

24,90

Tehokas verkkolevypalvelin, jossa on kaksi gigabitin Ethernet-porttia, RAID-toimin-
nollisuus ja Intel Dual-Core Atom 1,2 GHz -suoritin. Asustor toimitetaan ilman levyjä 
(levykelkat asennustarvikkeineen sisältyvät pakkaukseen), joten voit itse valita asennet-
tavat levyt. Verkkolevypalvelin käyttää graafista Asutor Data Master -käyttöliittymää, 
jota käyttäjä voi muokata monipuolisesti. ADM tukee myös moniajoa. Käyttöliittymällä 
on myös helppoa luoda salattu pilvipalvelu, johon voit yhdistää tietokoneet ja mobiili-
laitteet. Verk.com/2855

Tilaa neljälle levylle

Jopa 98 Mt/s

649,90
ASUSin langaton N900 -Dual-Band-reititin toimii 
sekä VDSL/ADSL2+-modeemina että 4-porttisena 
gigabit-kytkimenä. Viimeisintä verkkoteknologiaa 
hyödyntäen laite sisältää erilliset prosessorit 
modeemille ja reitittimelle, minkä ansiosta 
niin langallinen kuin langaton suorituskyky on 
huippuluokkaa. Uuden ASUSWRT-käyttöliittymän 
avulla verkon asennus, käyttöoikeuksien määritys ja 
signaalin vahvuuden seuranta on nopeaa. Uusi Asus 
AiCloud-palvelu vie kotiverkkosi laitteet maksutta 
monipuoliseen pilvipalveluun. Verk.com/31582

Jopa 900 Mbps WiFi

Jopa 100 m WiFi-kantama

Neljä verkkoliitäntää

Jopa kuusi WiFi-verkkoa

149,90

Log-periodinen antenni, joka on suunniteltu kahdelle taajuus-
kaistalle. Tavanomainen käyttökohde on datakommunikaation 
vahvistaminen ja tiedonsiirtonopeuden parantaminen. Antennin 
mukana toimitetaan 7 metrin pituinen matalahäiriöinen kaapeli 
SMA-liitännällä. Verk.com/19472

Ulkokäyttöön

11 dB vahvistus

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

79,90

Verkkokauppa.comin
        ja 400 muun
    nettikaupan sekä
  300 partnerin
         etuohjelma

€

500 Mbps

Gigabit ethernet

Jopa 300 Mbps WiFi

Jopa 100 m WiFi-kantama

Kaksi WiFi-verkkoa



4 eriväristä kynää

Elfen -lasiset valkotaulut 60 x 90 cm

Casio FX-991ES Plus -funktiolaskin Casio ClassPad fx-CP400 -symbolinen grafiikkalaskin

169,90

Suomenkielinen

4.8” värikosketusnäyttö

Laaja sovellusvalikoima

Säädettävä taustavalo

Casio FX-991ES Plus sisältää luonnollisen tekstikir-
jamuodon NaturalV.PA.M., jonka avulla kaavat ja 
ratkaisut esitetään kuten oppikirjoissa. Laaja valikoima 
fysikaalisia vakioita, monipuoliset mittayksikönmuun-
nokset,  yhdeksän muistipaikkaa ja paristovarmentei-
nen valokenno. Verk.com/27337

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

29,90

Yhteensä 417 toimintoa

Kaksirivinäyttö

Sallittu YO-kirjoituksissa

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

Elfen-korkkitaulu

Arinte Chalk Marker -taulukynäsarja

         saat
   kaupan päälle
   €-hintaturva-
vakuutuksen    
     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja
vain €-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com

€

Wifi, LAN, USB 2.0 Wifi, LAN, USB 2.0

2,65” kosketusnäyttö 4,3” kosketusnäyttö

Tulosta ammattimaisia tulosteita 
jopa 50 % edullisemminkin 
kuin laser-tulostimella. Nopeat 
tulosteet (myös kaksipuoleisena) 
sekä skannaus. Helppo töiden 
hallinta 2,65-tuumaiselta 
näytöltä. Tukee HP ePrint-, 
Apple AirPrint-, HP Wireless 
Direct Printing -ominaisuuksia 
mobiilitulostusta varten. 
Verk.com/43703

Tulosta ammattimaisia tulosteita 
jopa 50 % edullisemminkin 
kuin laser-tulostimella. Nopeat 
tulosteet (myös kaksipuoleisena) 
sekä skannaus. Helppo töiden 
hallinta 4,3-tuumaiselta näytöltä. 
Tukee HP ePrint-, Apple AirPrint-, 
HP Wireless Direct Printing- sekä 
NFC Touch-to-print -ominaisuuksia 
mobiilitulostusta varten. 
Verk.com/42247

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

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

HP OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One -tulostin HP OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One -tulostin

89,90

Moderneihin toimistoihin sopiva lasinen valkotaulu. Tämä kiiltäväpintainen valkotaulu on valmistettu vain 4 mm 
paksusta lasista ja seinäkiinnitys onnistuu helposti mukana tulevilla neljällä kiinnikkeellä. Löydät kaikki värit hakusanalla
elfen lasinen valkotaulu

Laadukas monikäyttöinen korkkitaulu kotiin, 
pientoimistoihin tai harrastetiloihin. Pinta on 
hienojakoista korkkia ja taulua ympäröivät 
puiset raamit. Verk.com/8944 11,90

Edullinen ja laadukas

Kotiin tai toimistoon

Hienojakoista korkkia

Artlinen Chalk Marker -taulukynäsarja sopii perinteisille 
liitutauluille, vaikkapa ravintoloiden menutauluille ja myös 
valkotauluille. Kynillä voidaan kirjoittaa myös lasiin ja muoviin. 
Jälki irtoaa kostutetulla kankaalla. Verk.com/15160

11,90 Sopii lasivalkotauluille



Whirlpool AWE7730Whirlpool AWE6516 Whirlpool AWE8840 Whirlpool AWEco9660

Whirlpool-pesutorni, 7 kg Whirlpool-pesutorni, 9 kgWhirlpool-pesutorni, 8 kg

299,90
+ kuljetus kaupan päälle

369,90
+ kuljetus kaupan päälle

399,90
+ kuljetus kaupan päälle

Whirlpool AWO/D6114
• Energialuokka A++
• Täyttömäärä 6 kg 
• Linkousnopeus 

1400 rpm

• 6th Sense -sensorit 
• Mitat (K x L x S):  

850 x 600 x 600 mm
• Verk.com/15776

Whirlpool AWOE9424

499,90
+ kuljetus kaupan päälle

• Energialuokka A+++
• Täyttömäärä 9 kg
• Linkousnopeus  

1400 rpm
• 6th Sense -sensori- 

tekniikka

• Hiiliharjaton 
moottori

• Mitat (K x L x S): 
850 x 600 x 600 mm

• Verk.com/34449

Kaikille WHIRLPOOL-pesukoneille kotiinkuljetus kaupan päälle 29.9.–12.10.2014

749,90
+ kuljetus kaupan päälle

Whirlpool AZB7673  
-kuivausrumpu
• Energialuokka B
• Täyttömäärä 7 kg
• 6th Sense -sensori- 

tekniikka
• Näyttö ja ajastin

Whirlpool AWO/D7224  
-pesukone
• Energialuokka A+++
• Täyttömäärä 7 kg
• Linkous 1400 rpm
• 6th Sense -sensori- 

tekniikka
• Näyttö ja ajastin

Verk.com/49601

999,90
+ kuljetus kaupan päälle

Whirlpool AZA-HP8673  
-kuivausrumpu
• Energialuokka A+
• Täyttömäärä 8 kg
• Lämpöpumpputekniikka
• 6th Sense -sensori- 

tekniikka
• Eco Monitor
• Näyttö ja ajastin

Whirlpool AWO/D8244  
-pesukone
• Energialuokka A+++
• Täyttömäärä 8 kg
• Linkous 1400 rpm
• Hiiliharjaton moottori  

(10 vuoden takuu)
• 6th Sense -sensori- 

tekniikka
• Pesuaineen annostelun  

suositus

Verk.com/49606

Whirlpool AZA-HP983  
-kuivausrumpu
• Energialuokka A –50 %
• Täyttömäärä 9 kg
• Lämpöpumpputekniikka
• 6th Sense AirCare  

-sensoritekniikka
• Sisävalo
• Näyttö ja ajastin

Whirlpool AWOE9524  
-pesukone
• Energialuokka A+++
• Täyttömäärä 9 kg
• Linkous 1400 rpm
• Hiiliharjaton moottori  

(10 vuoden takuu)
• 6th Sense Colours  

-sensoritekniikka
• Eko-monitori
• Näyttö ja ajastin

Verk.com/10418

• Energialuokka A+ 
• Täyttömäärä 5 kg 
• Linkousnopeus 

1000 rpm 
• Äänitaso pesussa  

59 dB
• 18 pesuohjelmaa 
• Vaahdon valvonta 
• Mitat (K x L x S):  

900 x 400 x 600 mm 
• Verk.com/31418

• Energialuokka A+ 
• Täyttömäärä 5,5 kg
• Linkousnopeus 

1200 rpm
• Äänitaso 59 dB
• Ajastin ja  

lisälinkous
• Vaahdon valvonta
• Mitat (K x L x S):  

900 x 400 x 600 mm
• Verk.com/20940

• Energialuokka A++ 
• Täyttömäärä 6 kg 
• Linkousnopeus 

1200 rpm 
• Äänitaso pesussa 

59 dB
• Näyttö ja ajastin
• Vaahdon valvonta
• Mitat (K x L x S):  

900 x 400 x 600 mm 
• Verk.com/46698

• Energialuokka  
A+++ –10 % 

• Täyttömäärä 6,5 kg 
• Linkousnopeus 

1400 rpm 
• Äänitaso 51 dB
• Zen-suoraveto-

moottori
• Mitat (K x L x S):  

900 x 400 x 600 mm 
• Verk.com/19839

599,90
+ kuljetus kaupan päälle

299,90
+ kuljetus kaupan päälle

 Erikois-

ERÄ
 Norm. 349,90 €

Säästä 50 €!  Erikois-

ERÄ
   

         saat
   kaupan päälle
   €-hintaturva-
vakuutuksen    
     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja
vain €-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com

€

1249,90
+ kuljetus kaupan päälle



Korkeus 178 cmKorkeus 189,5 cmKorkeus 175 cm

Tilavuus 33 pulloa
Midea HC-670WEN
Side by Side

• Normaalisti 899,90 €
• Energialuokka A+
• Jääkaappi 340 l ja 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

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

• Normaalisti 349,90 €
• Tilavuus 33 vakiopulloa
• Lämpötilan elektroninen säätöalue +4–18 °C
• Digitaalinen näyttö ja LED-sisävalo
• Lukko ja avain
• Äänitaso 38 dB
• Energialuokka C
• Mitat (K x L x S):  860 x 511 x 550 mm
• Verk.com/46459

Samsung RW33EBSS -viinikaappi

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

Bosch HCE722353U  -lattialiesiUpo CM7500 -keraamiliesi ja
kiertoilmauuni

• Neljä nopeaa Hi-light- 
keraamitasoa

• Energialuokka A
• Uunin tilavuus 49 l
• Kiertoilma, tasalämpö, 

alalämpö, ylälämpö, grilli
• Mitat (K x L x S):  

900 x 500 x 594 mm
• Verk.com/32134

Upo CM6000 -valurautaliesi
• Neljä valurautakeitto- 

tasoa, yksi salamalevy
• Energialuokka A
• Uunin tilavuus 49 l
• Uunitoiminnot: 

tasalämpö, alalämpö, 
ylälämpö, grilli

• Mitat (K x L x S):  
900 x 500 x 594 mm

• Verk.com/37381

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

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

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

• Keraamitaso
• Neljä HiSpeed- 

keittoaluetta
• Energialuokka  

A -20%
• Uunin tilavuus 67 l
• 8 eri uunitoimintoa
• Mitat (K x L x S): 

900 x 600 x 600 mm
• Verk.com/21654

Whirlpool WBE3114W

• Äänitaso 39 dB
• Pakastusteho 4,5 kg/vrk
• Lämmönnousuaika 24 tuntia
• Kätisyys vaihdettavissa 
• Mitat (K x L x S):  

1750 x 595 x 649 mm
• Verk.com/14291

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

Whirlpool WBE3321A+NFW

• Äänitaso 42 dB(A)
• NoFrost-automaattisulatus
• Kätisyys vaihdettavissa
• Paino 54 kg
• Mitat (K x L x S):  

1895 x 595 x 640 mm
• Verk.com/16957

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

Samsung RB29FSJNDSS

• Äänitaso 39 dB(A)
• NoFrost-automaattisulatus
• Digitaalinen näyttö sisällä
• LED-valaistus
• Kätisyys vaihdettavissa
• Mitat (K x L x S):  

1780 x 595 x 731 mm
• Verk.com/46231

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

Midea HS-173LN -jääkaappi

• Energialuokka A+, 
120 kWh / vuosi

• Tilavuus 133 l
• Äänitaso 42 dB
• Kätisyys vaihdetta-

vissa
• Säädettävät jalat
• Mitat (K x L x S):  

845 x 553 x 575 mm
• Verk.com/36536

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

Midea HD-172FN -jenkkikaappi

• Energialuokka A+,  
183 kWh / vuosi

• Jääkaapin tilavuus 97 l
• Pakastimen tilavuus 35 l
• Äänitaso 43 dB
• Automaatinen sulatus 

jääkaapissa
• Mitat (K x L x S):  

1246 x 475 x 513 mm
• Verk.com/46419

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

Midea HD-273FN -jenkkikaappi

• Energialuokka A++,  
170 kWh / vuosi

• Jääkaapin tilavuus 166 l
• Pakastimen tilavuus 41 l
• Äänitaso 40 dB
• Automaatinen sulatus 

jääkaapissa
• Mitat (K x L x S):  

1430 x 550 x 550 mm
• Verk.com/46422

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

Vesi- ja jääpala-automaatti

Erikois- erä
Säästä 100 €! Säästä 50 €!

Lämpötilan säätöalue +4–18 °C 

”Kaappi on kohtuu hiljainen, joten sen voi sijoittaa 
vaikka olohuoneeseen, eli ei häiritse mainittavasti 
esim. television katselua tai musiikin kuuntelua.” 
–Kirjiz, Helsinki, 3.7.2013

Energialuokka A+

Tilavuus 194 / 113 litraa

Energialuokka A+

Tilavuus 226 / 97 litraa

Energialuokka A+

Tilavuus 192 / 98 litraa



Samsung Navibot SR8F30 -pölynimurirobotti

Kaukosäädin

Ajastin

Philips 
HF3510/01

Philips  
HF3500/01

Philips  
HF3505/01

Valaistus simuloi auringonnousua alkaen punaisesta 
väristä päätyen kirkkaan keltaiseen. Tässä mallissa on 
FM-radio ja yksi herätysaika.  
Verk.com/17830

Herätysvalon avulla heräät helpommin. Lampun 
valoteho kasvaa asteittain 30 minuutin aikana ennen 
herätysaikaa. Valo valmistelee hellävaraisesti elimistöä 
heräämiseen haluttuna aikana. Verk.com/1497

Herätysvalon avulla heräät helpommin. Tässä mallissa 
voi valita kaksi erilaista luonnollista herätysääntä tai 
radion. Lampun valoteho kasvaa asteittain 30 minuutin 
aikana ennen herätysaikaa. Verk.com/13241

59,90 79,90

Innolux Rondo

Tyylikäs, monikäyttöinen 
ja kompakti kirkasvalo-
laite. Saanut European  
Consumers Choice 
Awards 2011  
-palkinnon.  
Verk.com/33154

Innolux Lucia

Kätevänkokoinen, monikäyt-
töinen kirkasvalolaite. Laa-
dukkaat tekniset osat tekevät 
tuotteesta kestävän. Laitetta 
voi käyttää ilman huoltoa 
jopa yli 10 vuotta. Runko on 
pulverimaalattua metallia. 
Verk.com/31305

Innolux Mesa Mega

Markkinoiden tehokkain kirkas-
valolaite. Innolux Mesa Mega 
on rakenteeltaan Innosol Mesa 
-kirkasvalolaitetta vastaava, 
mutta siinä on himmennin ja 
valotehoa parantavat heijas-
timet sekä paremmin valoa 
läpäisevä häikäisysuoja. 
Verk.com/31398

99,90

• Anti-tangle-sensori 
estää robottia juut-
tumasta johtoihin tai 
maton hapsuihin

• Navigoi 7 anturin 
avulla

• Helppo ohjata  
kaukosäätimellä

• Äänitaso 70 dB(A)
• Roskasäiliön tilavuus 0,6 l
• Verk.com/41694

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

159,90 189,90 299,90

99,90

Green Cyclone Professional 

Lukkiutuva teleskoop-
pivarsi ja portaaton 
tehonsäätö kauko-
säädinkahvassa. 
Teho 1800 W. 
Pölysäiliö 2,5 l. 
HEPA-suodatin.   
Verk.com/9530

Samsung F500 -pölypussiton imuri

Pölypussiton imuri, jonka toimin-
tasäde on 10 metriä. Tehokas 
CycloneForce-tekniikka 
ja tilava kahden litran 
pölysäiliö. 
HEPA 13 -suodatin. 
Verk.com/47452

Pölypussiton imuri, jossa 
on ketterä Motion Sync 
-liikkuvuus ja tehokas 
HEPA 13 -suodatus. 
Kaukosäätö. Toiminta-
säde 12 metriä.  
Verk.com/47448

159,90

99,90

 Erikois-

ERÄ
 Norm. 259,90 €

Säästä 160 €!

Alhainen äänitaso

199,90

Samsung F700 -pölypussiton imuri

Volta Equipt UEQ11 -pölynimuri
Portaattomasti säädettävä imuteho ja imuputken 
pituussäätö helpottavat työskentelyä. Hygieniasuodatin 
varmistaa puhtaan poistoilman. 2in1-rako- ja tekstiilisuu-
lake ja erillinen pölyharja, joiden säilytys kätevästi imurin 
rungossa kannen alla. Imuriin sopii s-bag-standardipöly-
pussi. Verk.com/13768

69,90 Kompakti

Suorituskykyinen

Hyvin varusteltu

Äänitaso 77 dB

Imuteho 360 W

HEPA 13 -suodatin

”Hintaluokassaan hyin 
varusteltu pölynimuri, 
jonka imuteho ihan hyvä. 
Hepa-suodatin plussaa.” 
–Esr64, 31.8.2014



99,90

Philips HD 1855/30  
-mehulinko

SodaStream SodaCaps -pakkaukset

Sisältää 
juomapullon

3,90

Teho max 1800 W

Kolme hienousastetta

Makkarasuppilo
Tyylikäs rosterinen kahvinkeitin. 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

99,90

• Teho 700–1800 W
• Peruutusvaihde
• Kolme hienousastetta
• Metallinen voimansiirto
• Verk.com/55766 

Domesto-lihamylly

Moccamaster KB741 
• Kaksi erillistä vastusta
• Mekaaninen tippalukko
• Kapasiteetti 1,25 l, noin 10 kupillista 
• Verk.com/26974

69,90

• Teho 1000 W
• Kannun tilavuus 

1,75 l
• Portaaton 

nopeudensäätö
• Ruostumatonta 

terästä
• Terä ja lasikannu 

kestävät 
konepesun

• Verk.com/ 
19592

• 700 W 
Jopa 2 litraa 
mehua kerralla

• Hedelmälihan 
keräys

• QuickClean- 
puhdistus 
minuutissa 

• Pesu  
astianpesu- 
koneessa

• Verk.com/ 
10266

149,90

Philips HD7762/00  
Grind & Brew 

169,90

• Kartiomainen 
jauhin jauhaa 
oikean määrän 
tuoreita 
kahvipapuja 
juuri ennen 
keittämistä

• Ajastin
• Vesimäärän 

valo-opastimet
• Verk.com/ 

2785

Heti varastosta 74 eri makua

Designikoni 
Yves Béharin 
suunnittelema 
hiilihapotuslaite. 
Kätevä LED-näyttö. 
Snap Lock -toiminto. 
Sisältää juomapullon. 
Ei sisällä kaasupulloa.  
Verk.com/17155

SodaStream 
Source



1 litran hiilihapotuspullo. 
Kestää 10 baarin paineen. 
Pullot on helppo puhdistaa 
haalealla vedellä ja pienellä 
määrällä astianpesuainetta. 
Verk.com/41009

SodaStream- 
hiilihapotuspullo, 1l

3,90

12 pakkausta, joista jokaisesta 
valmistat yhden litran valmista 
juomaa. Maut Energy, Rasp-
berry, Pink Grape Fruit, Lemon-
Lime, Orange ja Cola sekä niiden 
light-versiot. Verk.com/46431

SodaStream Football 
-annospakkaus, 12 kpl

5,90

Colanmakuinen sokeriton 
virvoitusjuomatiiviste.  
Ostaessasi tiivisteen nyt 
saat 6 litraa kaupan päälle. 
18 litraa valmista juomaa. 
Verk.com/46430

SodaStream Cola  
Sugar Free , 750 ml

Leikkaa tästä – tai älä leikkaa. Verkkokauppa.comissa kaikki tarjoukset ovat voimassa ilman kuponkeja!

49,90

”Lähes koko suvulla on jo 
tällaset. Johan alko vichy 
halpenemaan.”  
–Arska60, Espoo, 25.8.2014

Hiilihapota vesi SodaStream-virvoitusjuomalaitteella, aseta 
Caps-virvoitusjuomakapseli hiilihapotuspullon suulle, paina alas – 
juomasi on valmis sekunneissa. 8 kapselia per pakkaus.

• Energy (3 eri energiajuomamakua) 
Verk.com/49071

• Classic (4 eri klassikkomakua) 
Verk.com/49072

• Sugar Free (4 eri sokeritonta makua) 
Verk.com/49073

• Free (4 eri 100 % luonnollista makua) 
Verk.com/49073

SodaStream By the Glass -makutiivisteet

3,50

Uudenlainen makutiiviste SodaStreamilta – voit valmistaa 
juoman kaatamalla maun suoraan lasiin. 1 osa By the Glass 
-tiivistettä ja 5 osaa kuplavettä päälle. 750 ml.

• Raspberry Verk.com/26018
• Strawberry Verk.com/47329
• Ginger Ale Verk.com/48535
• Apple Verk.com/48624
• Lemonade Verk.com/49134

9,90

OBH Nordica 6638 Pro  
Crush -tehosekoitin



9,90

TinyPlug 230 V -USB-seinälaturi Samsung HM1100  
-Bluetooth-handsfree

TinyPlug-microUSB-laturi
Pienikokoinen pistorasiaan menevä USB-virtalähde ja 
-laturi, jossa on standardi USB-liitäntä. Reilu 2,1 ampee-
rin teho. Verk.com/11707

”Toimii moitteettomasti. Hyvä 
laatu. Kokeiltu puhelimen ja 
Raspberry Pi:n kanssa.”  
–Nimetön, Oulu, 27.8.2014

9,90 ”Toimiva ja halpa matkalaturi 
pikkurahalla. On toiminut 
kaikissa kokeilemissani 
puhelimissa.”  
–Pertsa28, Loviisa, 20.3.2014

Häkellyttävän 
pienikokoinen laturi 
microUSB-liitäntää 
käyttäviin puhelimiin. 
Laturi on normaalin 
virtaliittimen kokoinen. 
Johdon pituus 1,2 m. 
Sopii esimerkiksi Nokian 
Lumia-puhelimiin.Vähävir-
tainen! Verk.com/20978

Mahdollisuus 
yhdistää kaksi laitetta 
samanaikaisesti kuu-
lokkeeseen. Jopa 14 
tunnin puheaika ja 330 
tunnin valmiusaika. 
Yksinkertainen, huomaa-
maton design. Fyysinen 
äänenvoimakkuussäädin. 
Verk.com/47993
”Hintaan nähden erinomainen 
valinta, toimii moitteettomasti.”  
–Macce49, Tampere, 28.7.2014

Fuj:tech Flat Lightning -kaapelit
Applen Lightning-liitännällä 
varustettu synkronointi- ja 
latauskaapeli, jolla lataat ja 
yhdistät laitteesi tietokonee-
seen. Pituus 1,0 m. MFi-serti-
fioitu. Värivaihtoehdot vihreä, 
keltainen, valkoinen, pinkki, 
sininen ja musta. Hae kaikki 
hakusanalla fujtech lightning14,90

Tyylikäs ohut design

Laadukas 3,5 millimetrin 
uros–uros-liitännöillä varustettu 
kierteinen audiokaapeli. Pituus 
1,8 metriä. Sopii esimerkiksi 
puhelimen ja autoradion väliin. 
Värivaihtoehdot vihreä, violetti, 
punainen, pinkki, valkoinen, 
sininen ja musta. Hae kaikki 
hakusanalla belkin kierteinen

Belkin 3.5 mm -kierteinen audiokaapeli

Pituus 1,8 metriä

12,90

Tukeva kiinnitys

Kaksi kokovaihtoehtoa

Kenu Airframe+ -autoteline MyFoneKit  
AnyGrip TP01 
-tablet-teline

MyFoneKit Bikeframe -pyöräteline

29,90

Yksinkertaisen nerokas autoteline: napsauta teline 
ilmastointikanavan ritilään, niin olet valmis. Puhelin 
kiinnittyy napakasti telineen venyvien leukojen väliin. 
Voit käyttää Kenu Airframe+ -autotelinettä tarvittaessa 
myös pöytätelineenä napsauttamalla telineen kiinnitys-
halkioon luottokortin  tai muun vastaavan esineen. Sopii 
yleisimpiin 4–6-tuumaisiin puhelimiin. Verk.com/23420

19,90

Näppärä pyöräteline 
jonka voit kiinnittää hal-
kaisijaltaan 16–32 mm 
oleviin tankoihin. Säädä 
telineen pidike puheli-
melle sopivaksi, niin voit 
napauttaa puhelimen 
telineeseen nopeasti 
yhdellä kädellä. Kaksi 
kokoa:  
Verk.com/25803 small)  
ja 2580 (large)

24,90

Yleisimmille 5–11-tuumaisille 
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 haluttaessa esim. vaakata-
sossa. Verk.com/33387

”Teline hoitaa 
tehtävänsä hyvin. 
Laite pysyy kiinni 
jopa kovemmassakin 
menossa.”  
–Kuropin,  
Järvenpää, 
22.8.2014

TESTAAJA 
HAUSSA

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

Kampanja on voimassa 5.10.2014 asti.

Lue hakuohjeet ja hae: 
facebook.com/verkkokauppacom

HTC One (M8) -puhelin (arvo 648,90 €) 

HTC One (M8) on harjatusta teräksestä valmistettu 
puhelin, jonka muotokieltä hallitsevat suuri näyttö ja 
tehokkaat stereokaiuttimet. Puhelin on vain 9,35 mm 
ohut ja hieman kaareva, jotta se tuntuu mahdollisimman 
hyvältä kädessä. Verk.com/44222 (hopea),  
44233 (harmaa) ja 44235 (kulta)

9,90



89,9059,90

Jabra Motion -Bluetooth-kuuloke

9,90

Digitaalinäyttö

24,90

TODENNÄKÖISESTI AINA HALVEMPI

ARVOSTELE  
& VOITA

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

500 euron arvoisen lahjakortin
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 2.11.2014 asti.
Palkinnon arvo on 500,00 €.

Lue ohjeet osoitteessa
www.verkkokauppa.com/arvostelejavoita

T-Mode LM-201A -häkävaroitin digitaalinäytöllä Domesto eMonitor -virrankulutusmittari

Laadukas EN 50291 
-sertifioitu häkävaroitin 
tarjoaa turvallisen ja ener-
giatehokkaan tavan käyttää 
puulämmitystä. Voit seurata 
huoneilman häkäpitoisuutta 
erittäin tarkasti suoraan 
varoittimen digitaalinäytöltä, 
arvailematta hälyttääkö 
mittari vai ei.

• Digitaalinäyttö kertoo 
huoneilman häkäpitoisuu-
den

• Toimii kolmella AA-paris-
tolla.

Verk.com/24232

EN 50291 -sertifioitu

Säästä sähköä! Mittaa virrankulutus ja kerää 
yksinkertaista kustannusstatistiikkaa tällä 
kätevällä seinäpistorasiaan kytkettävällä 
mittarilla. Selkeä LCD-näyttö näyttää tämänhet-
kisen virrankulutuksen, jaksoittaisen kulutuksen, 
kustannuslaskelman ym. CE-hyväksytty.
Verk.com/34697

MB 11/2013 Testivoittaja:
”Domesto on testin edullisin ja rakenteeltaan 
yksinkertaisin tuote. Juuri ylimääräisen kikkailun 
puute nostaa sen vertailun kärkeen.”

MB 11/2013 testivoittaja

Selkeä LCD-näyttö

Jabran suositulla ja tunnetuksi 
tekemällä muotoilulla varustettu Jabra 
Wave istuu erittäin hyvin korvalle eikä 
paina pidemmänkään käytön jälkeen. 
Verk.com/27461

”aivan loistava korvanappi. käytin vuosien ajan Nokian bh-904 (3 kpl) 
kunnes hajosivat kovan käytön jälkeen. hyviä nekin mutta valmistus 
loppui. löysin jabran wave-mallin joka on loistava. parempi kuin nokian 
edelliset. sillä pystyy kuuntelemaan myöskin langattomasti musiikkia ja 
saada leffojen äänet ilman piuhoja. suosittelen.” 
–Raffe, Espoo, 5.11.2013

Jabran suositulla ja tunnetuksi tekemällä muotoilulla 
varustettu Jabra Motionin mikrofonipuomi on nivelletty, 
jolloin voit taittaa sen ylös pois suun edestä kun et 
tarvitse sitä. Vastaat puheluun taittamalla puomia alas. 
Verk.com/15718

”Perushyvä mittari. Hintakaan ei ole liian korkea. Voit todeta 
helposti eri laitteiden sähkönkulutuksen ja hinnan.” 
–Lari, Lappeenranta, 30.1.2014

Sonera Huawei B593s 
-3G/4G WiFi -reititin

Jabra Wave -Bluetooth-kuuloke

229,90

Reitin jopa 32 laitteelle

Toimii 3G- ja 4G-verkossa

Operaattorivapaa

Tällä laitteella surffaat netissä nopeasti ja varmasti jopa 
150 Mbit/s nopeudella. Voit jakaa liikkuvan laajakaistasi 
yhteensä 32 laitteelle. Huikeat nopeudet saavutetta-
vissa sekä 4G- että 3G-verkoissa. Verk.com/39522



Autobil FP6000,  4500 W/230 V -diesel-aggregaatti

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

TODENNÄKÖISESTI AINA HALVEMPI

PASSIKUVAT 
1,00 €

Kuusi EU-asetusten mukaista passikuvaa.

Kuvia otetaan Verkkokauppa.comin 
myymälän kameraosastolla niin Helsingissä, 
Pirkkalassa kuin Oulussa.

Valokuvaaja on paikalla maanantaista 
torstaihin kello 9.00–16.00.

Tarjous on voimassa toistaiseksi.

”Koko nelihenkisen perheen piti uusia passit ja täytyy 
sanoa että ei yhtään jonotettu, ja hienot kuvat tuli 
jopa towta 4 kk vauvasta. Nyt kuvat maksoivat siis 
4 e valokuvaamoiden 80-100 e sijaan. Kiitos!!! :) ainoa 
kehitysehdotus että kuvausta olisi halvalla myös 
iltaisin, mutta euron kuvien vuoksi voi sitä vähän 
töistä olla poiskin. Hienosti kuvat meni poliisille läpi.” 
–Perheenäiti 17372, 17. heinäkuuta 2014

Autobil FP6000 on erinomainen valinta 
silloin, kun tarvitset paljon tehoja työmaalle 
tai kodinkoneille sähkökatkon aikana. Se on 
myös huomattavasti bensiiniaggregaattia 
taloudellisempi käyttää, koska siinä on 
parempi hyötysuhde ja siinä voidaan käyttää 
polttoaineverotonta moottoripolttoöljyä. 
Verk.com/14972

4500 W jatkuva teho

Toimii myös polttoöljyllä

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


