
49,90

Oho, mikä hinta! Myynti alkaa torstaina 23.4. 
kello 9.00. 1 kpl per asiakas. 100 kpl webissä ja 
50 kpl per myymälä.

Yhteistyössä Microsoftin 
ja Intelin kanssa kehitetty 

huippulaadukas tabletti 
täysverisellä Windows 8.1 

-käyttöjärjestelmällä. Laaduk-
kaat komponentit ja jämäkkä 
rakenne. Mukana Microsoft 

Office 365 -lisenssi vuodeksi. 
Verk.com/44058

ProCaster Yedi 7” -tabletti, 
Windows 8.1

Neliydinsuoritin

7 tuuman IPS-näyttö

Täysi Windows 8.1

Paino vain 280 g



Thule Crossover -matkalaukut

Crossover on ihanteellinen matkalaukku, jonka leveä 
suuaukko helpottaa kypärien, saappaiden, käsineiden, 
takkien ja muiden matkatavaroiden pakkaamista.

Saatavana renkailla tai olkalaukkuna 40, 56,  ja 87 litran 
tilavuuksilla. Löydät kaikki hakusanalla thule crossover

Feru Burnbank 10.1” 
-laukku tablettitietokoneelle

Feru Yllaes -reppu 15,6” kannettavalle

Runsaasti tilaa ja taskuja niin päivit-
täiseen käyttöön kuin matkoillekin. 
Pehmustettu tietokonetasku ja oma 
osion 10-tuumaiselle tabletille, lisäksi 
kaksi pienempää vetoketjullista taskua. 
Hengittävät pehmusteet repun takana 
ja kantohihnoissa parantavat kantomu-
kavuutta. Verk.com/43806

Taskuja pientavaroille

Pehmustettu tietokoneosio

28,90

16,90

Tucano Verso -universaali suojakotelo 7-10” tableteille

Ohut suojakotelo tableteille, koot 7”, 8” ja 10”. Elastiset, 
silikonista valmistetut kulmat pitävät laitteesi tukevasti 
paikoillaan ja kannen saa myös taitettua kirjoitus- ja 
katselukulmiin. Värivaihtoehdot musta (vihreä sisäpuoli) 

ja oranssi (musta sisäpuoli), hae kaikki 
koot hakusanalla tucano verso

alk. 21,90
7”

Ohut ja moderni design

Kätevä kiinnitys tabletille

"Tyylikäs ja helppokäyttöinen. 
Kiva kun toimii telineenä." 
–Ase54, Turku, 5.11.2014

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

40 l

"Ostin oppilaitoksellemme nelisen kappaletta näitä. 
Palaute on ollut hyvää, yllättävän monipuolinen ja 
kestävä hintaisekseen." –RiemuRiku, Jyväskylä, 7.3.2015

Täydellinen, tilava tablettilaukku maks. 
10-tuumaiselle tablettitietokoneelle, 
esimerkiksi Apple iPadille. Lisäksi laukkuun 
mahtuu matkapuhelin, lompakko tai useita 
lisätarvikkeita. Verk.com/0736

Paljon taskuja

Pelkistetty design

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

Osta nyt, maksa myöhemmin.

Laadukas nahkalaukku pehmustetulla tietokokoneo
siolla ja kahdella ulkotaskulla. Saatavana ko’oissa 13” 
tai 15”, ruskeana ja mustana. Löydät kaikki hakusanalla 
Silkeborg

dbramante1928 Silkeborg
-nahkalaukku kannettaville

Kestävä ja monipuolinen nahkainen olkalaukku 14” 
kannettaville. Tilava tietokoneosio, tablettitasku, 
monta pienempää taskua ja pehmustettu olkahihna. 

Ruskea, Verk.com/56544 T. ruskea, Verk.com/56549

dbramante1928 Marselisborg
-olkalaukku 14” kannettaville

dbramante1928 Kastrup 
Weekender Bag -duffelilaukku
Täydellinen kumppani viikonloppureissulle tai työ
matkoille. Tilavassa laukussa on kolme tavallista ja yksi 
vetoketjusuljentainen tasku. Irrotettava olkahihna.

Ruskea, Verk.com/56550 T. ruskea, Verk.com/56552

119,90 219,90alk. 99,90



4,90

7,90

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

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

99,90

Samsung Galaxy Tab 3 
Lite VE -tabletti, 7,0”

LG 47LB580V Smart LED TV,  
47”, 100 Hz

Hinnat ja tarjoukset voimassa 20.–26.4.2015 ellei toisin mainita. Verk.com/katalogi

444,40
43,40 / kk (12 kk)

Metallinhohtoinen älytelevisio, jossa on sisäänrakennettu 
WiFi ja Miracast langattomaan mediansiirtoon. LG:n 
TV-sovellusvalikoimaan kuuluu mm. Netflix, Headweb 
ja Viaplay. IPS-paneeli tarjoaa kirkkaat värit ja hyvät 
katselukulmat. Verk.com/50060

• DVB-T2-, DVB-C HD- ja DVB-S2-digivirittimet
• Energialuokka A+

      Kolmen

    vuoden takuu

        televisioille

Ei koske Samsungin eikä 

Procasterin tuotteita.

verk.com/kolmevuotta

100 Hz MCI -kuvanparannus

DVB-T2 / C HD / S2

WiFi Miracast

47 tuuman IPS-paneeli

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

Älykäs ja ohut Android-tabletti, joka 
kulkee helposti mukana kaikkialle. 
Voit käyttää näytöstä suuremman 
osan fyysisen kotipainikkeen 
ansiosta. Kahden megapikselin 
kamerassa on älykkäitä toimintoja, 
joilla otat hyviä kuvia.

Valkoinen Verk.com/20385
Musta Verk.com/35283

Neliydinsuoritin, 1,3 GHz

7 tuuman WXGA-näyttö

MicroSD-korttipaikka

Normaalisti 259,90 €. Braunin edistynein 
huippuluokan parranajokone. 10 000 
mikrovärähdystä minuutissa. Valmistettu 
Saksassa.  Puhdistuskeskus puhdistaa, 
lataa, voitelee ja kuivaa parranajokoneen 
automaattisesti yhdellä painalluksella. 
Verk.com/49935

Braun Series 7 750cc -parranajokone

Säästä 60 €

Säästä 40 €

Normaalisti 149,90 €. Vain verkosta. 
Teknologisesti edistyksellinen parta-
kone kuiva- ja märkäajoon. Erin omaista 
suorituskykyä herkkäihoisille miehille. 
Braunin innovatiivinen Thermo-Electric- 
Cooling-teknologia. Verk.com/6299

Braun CoolTec CT2cc 
-parranajokone

alk.10,00

Verkkokauppa.comin lahjakortti
Verkkokauppa.comin lahjakortti toimii myymälässä ja 
verkkokaupassa. Toimitus myös suoraan lahjan saajalle. 
Verk.com/48000

         saat
   kaupan päälle

   €-hintaturva-

vakuutuksen    

     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja

vain €-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com

€

Lian ja jälkien poistami-
seen. Verk.com/23574

Alkoholiton 
ja myrkytön 
puhdistusaine 
kaikille näytöille. 
30 ml. Mukana 
mikrokuituliina. 
Verk.com/25789

Elfen- 
mikrokuituliina

Elfen Screen Cleaner 
-näytönpuhdistusgeeli

Ääniaaltotekniikka



329,90
33,78 / kk (12 kk)

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

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

99,90

2,90

2,90

Kela paineletkulle

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

Kärcher K2 Premium Home

Green Cyclone PowerSaw 18V -akkukäyttöinen moottorisaha

Kärcher K5 Premium -painepesuriKärcher K4 -painepesuri

Green Cyclone ESS1 2000 W -murskaava oksasilppuri

GARDENA Comfort 
-puutarhakäsineet

Täydelliset varusteet 
esimerkiksi auton, 
moottori pyörän 
tai terassin pesua 
varten. Vie vain vähän 
säilytystilaa. Työpaine 
enintään 110 baaria. 
Paino ilman varusteita 
4 kiloa. Vesimäärä 360 
litraa tunnissa. Liitän-
täteho 1400 wattia. 
Verk.com/33931

Laadukas, tehokas ja 
ketterä pystymallinen 
painepesuri, jonka luo-
kassaan ainutlaatuinen 
vesijäähdytteinen 
oikosulkumoot-
tori on taloudel-
linen, hiljainen, 
pitkäikäinen ja 
tehokas. Työpaine 
enintään 130 
baaria. Paino ilman 
varusteita 12,6 kiloa. 
Vesimäärä 420 litraa 
tunnissa. Liitäntäteho 
1800 wattia. 
Verk.com/33972

Pitkällä kelautuvalla letkulla 
varustettu pystymallinen 
painepesuri. Työpaine 
enintään 145 
baaria. Paino ilman 
varus tei ta 14,5 kiloa. 
Vesimäärä 500 litraa 
tunnissa. Liitäntäteho 
2100 wattia. 
Verk.com/33973

Vesijäähdytteinen moottori

Myös paineeton syöttövesi

Turvallinen ja erittäin tehokas akkukäyttöinen 
moottorisaha. Jopa 20 cm:n vahvuiset rungot 
katkeavat helposti voimakkaan moottorin ja 
laadukkaan teräketjun ansiosta. Ladattava litium-
ioni-akku (18 V/3,0 Ah). Mukana toimitetaan ketjuöljy 
ensimmäistä käyttökertaa varten. Öljysäiliön tarkastu-
sikkuna ja suuri ketjuöljyn täyttöaukko. Pikapysäytys 
0,15 sekunnissa. Verk.com/7776

Erittäin hiljainen 2000 watin oksasilppuri, jonka 
murskaava terä tekee paksummistakin oksista 
siistiä mursketta hetkessä. Ulosvedettävä 
keräyslaatikko helpottaa silpun keräämistä. 
Käyttöjännite 230–240 volttia. Paino 25 kiloa. 
Verk.com/7847

Jopa 45 mm:n oksille

67 litran keräysastia

Hiljainen ja tehokas

Istutus- ja multaustöihin sopivat käsineet suojaavat 
myös kosteudelta. Kämmenissä ja sormenpäissä 
liukumaton vettä hylkivä lateksipinnoite. 

Koko 7/S Verk.com/5425
Koko 8/M Verk.com/5554
Koko 9/L Verk.com/6218
Koko 10/XL Verk.com/4032

GARDENA CS -työkalusarja

”Silppuaa todella kaiken mitä saa syötettyä aukosta 
sisään. Voimaa tuntuu olevan riittävästi. Moottori/
vaihteisto kotelo vankkaa valua muuten runko 
putkirakenteinen. Laatikko silpulle ehkä hieman pieni 
kokoinen. Liitäntä johtoa EI ole mukana pakkauk-
sessa, muista ostaa erikseen.” 
–hamalka, Helsinki, 6.4.2015

”Oksasilppurissa on hyvät terät ja tekee nättiä jälkeä. 
Heikkouksena on suuri virrankulutus, jos käyttää 
laitetta aggregaatilla (2500w). Verkkovirrassa 
laitteella ei ole ol[l]ut ongelmia. Kaikin puolin toimiva 
laite ja rahalla saa.” 
–masa1003, Tampere, 27.9.2014

Tehokas akku 18 V

Terän pituus 20 cm

Turvallinen pikapysäytys

”Pilkoin tällä puoli rekallista 
polttopuita. [A]kun kesto saisi olla 
pidempi, mutta se latautuu sahat-
tujen pätkien pilkkomisen aikana. 
Kipeäselkäisen ei tarvitse nykiä 
käyntiin kuten polttomoottoria. 
Tätä voi myös käyttää sisätiloissa. 
Ei mikään huippu, vähän niin kuin 
Räikkösen Ferrari.”  
–ekimmmm, Ivalo, 9.12.2014

Aloittelijalle 
tarpeelliset työkalut 
puutarhan hoitoon: 
voikukkalapio, 
käsihara ja kauha. 
Verk.com/29693



Aito amerikkalainen BBQ-savustin

Kaksi grilliritilää, 37 / 47 / 57 cm

Puhkiruostumattomuustakuu 10 v

alk. 31,90
26 cm

10 vuoden 
takuuohjelma

Char Basket 
-brikettikorit

Gourmet BBQ 
System -grilliritilä

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

2 tai 3 polttimoa

alk. 419,90
41,36 / kk (12 kk)

E-210

Weber Smokey Mountain Cooker

Täysin uusi makuelämysten maailma BBQ-savustuksen 
parissa. Täysiverinen BBQ-smoker, jolla voit valmistaa 
miedolla lämmöllä pitkään savustuvia ja suussa sulavia 
BBQ-herkkuja kuten brisketiä, pulled porkia, ribsejä tai 
vaikka kokonaisen ankan. Mallista riippuen kaksi päällek-
käistä 37:n, 47:n tai 57 cm:n grilliritilää. Hinnat 219,90, 
319,90 ja 419,90 €. Hae mallit haulla smokey mountain

alk. 219,90
24,69 / kk (12 kk)

37 cm

”Pieneenkin uppoaa 8 riviä ribsejä, pari isoa kasleria, tai iso 
kalkkuna/kinkku.” –Mikko40231, 11.8.2014

Weber Spirit Classic -kaasugrilli

Huippulaadukas lähtötason kaasugrilli 
ilman ylimääräisiä hienouksia. Valittavissa 
kahden polttimon ja 52,5×45 cm:n 
grillauspinta-alan malli E-210 sekä kolmen 
polttimon ja 62×45 cm:n malli E-310 
(569,90 €). Posliiniemaloidut teräsritilät 
ja kokoontaittuvat työtasot. Hae mallit 
haulla weber spirit classic

Aito Weber-elämys

10 vuoden takuuohjelma

Muurikka Kesäkeittiö Sähkö

Anton Oliver Fresh! -salaattilinko

Erittäin helppokäyttöinen sähkögrilli, jossa on 42 cm:n 
grilliritilä ja 48 cm:n Muurikkapannu. Grillata voi ritilällä 
tai pannulla kannen kanssa tai ilman. Lämpötilan säätö 
portaattomalla termostaatilla. Verk.com/45055

Testivoittaja 
12/2013

Weber Master Touch GBS, 57 cm Weber Genesis E-330 GBS

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

Gourmet BBQ -grilli ritilällä varustettu grilli kuuluu 
perinteisten brikettigrillien kärkikaartiin. Alkuperäiseen 
malliin yhdistyy ripaus ylellisyyttä ja valmius Weber 
Original Gourmet BBQ -tuotteille. Verk.com/46962

Genesis-sarjan monipuolisimmat ominaisuudet kuten 
sivukeitin ja valmius Weber Original Gourmet BBQ 
-järjestelmän tuotteille valurautapannusta broileriteli-
neeseen. Verk.com/46987

1049,90
93,88 / kk (12 kk)

Sivukeitin

Kolme polttimoa

alk. 9,90
Medium 19,90

Anton Oliver Pizza Boss -pizzasetti

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

Vain salaattilingolla saat kuivattua pestyn salaatin ravin-
tolatasoisen rapeaksi nopeasti ja tehokkaasti. Erittäin 
kevyt ja helppokäyttöinen linkousmekanismi. Large- 
koossa 16,90 €. Hae mallit haulla anton oliver fresh

Kevyt linkous

Jarrupainike

Nestekaasut  
ja grillibriketit

myynnissä
myymälöissä

11,90

Ibili-marinointineula

Marinointineulan avulla voit ruiskuttaa 
marinadin suoraan raakaan tuotteeseen 
nopeasti ja helposti. Kokonaispituus 
23 cm. Tilavuus 45 ml. Mitta-asteikko 
15 ml:n välein. Verk.com/28485

19,90

Meatrake-lihanrepimis-
työkalu, 2 kpl

Nopein, siistein ja yksinkertaisesti paras 
työkalu ylikypsän lihan repimiseen. 
Meatrakella teet nyhtöpossua eli pulled 
porkia vaivattomasti vaikka isommankin 
määrän kerrallaan. Verk.com/42186

Erittäin laadukas amerikkalainen 
valu rauta parila, jossa on kaksi erilaista 
paistopintaa. Rasvapoltettu käyttöval-
miiksi tehtaalla. Sopii kaasu- ja hiiligrilliin, 
uuniin ja avotulelle. Verk.com/40583

Lodge-valurautapannu, 
26 tai 30 cm

Lodge Double Play  
-valurautaparila

Laadukas ja tehtaalla valmiiksi esikäsi-
telty valurautapannu on erittäin vaivaton 
käyttää, puhdistaa ja ylläpitää. Halkaisija 
26 cm (31,90 €) tai 30 cm (39,90 €). 
Hae koot haulla lodge valurautapannu

49,90



  Katso koko urheilutuotevalikoima netistä    

34,90
4 kg

SELF Sport Whey, 600 g ja 4 kg

SELF Real Creatine, 500 g SELF Real Glutamine, 500 g

SELF Beta-Alanine, 200 g
Puhdasta, hyvin imeytyvää hera proteiinijauhetta. 
Erinomainen tiukan lihasmassan hankintaan ja 
palautumiseen kovasta treenistä. Sisältää runsaasti 
BCAA-aminohappoja ja L-glutamiinia. Hae kaikki maut  
ja koot hakusanalla self sport whey

Liikkujan tärkein 
lisäravinne. Nautitaan 
heti urheilusuorituksen 
jälkeen. Nopeaa 
heraproteiinia ja hiilihyd-
raattia suhteessa 1:1. 
Hae kaikki maut haulla 
self sport recovery

SELF Sport Recovery, 4 kg Vain 
Verkkokauppa.comista!

54,90
4 kg9,90

600 g 9,90
500 g 19,90

500 g

Puhdasta beta-alaniinia jauheena. Lisää 
lihasvoimaa ja kestävyyttä, ehkäisee 
väsymystä ja nopeuttaa palautumista.  
Verk.com/21340

Puhdas kreatiinimonohyd-
raatti lisää fyysistä toiminta-
kykyä etenkin lyhytkestoisissa, 
räjähtävissä suorituksissa. 
Se nostaa voimatasoja, 
parantaa tuloksia ja auttaa 
säilyttämään energiatasoja. 
Verk.com/20800

Puhdas L-glutamiini 
nopeuttaa palautumista 
ja estää treenin jälkeistä 
lihaskudoksen menetystä. 
Se parantaa kehon immu-
niteettiä rasitustilanteissa 
ja ehkäisee tulehduksia. 
Verk.com/21092

Vain 
Verkkokauppa.comista!

12,90
200 g

Black Diamond Ember Power Light -taskulamput

Black Diamond Nitro -päiväreput, 20-26 litraa

Keskisuuri päiväreppu pidempien taipaleiden kulkemiseen. Nitro- päivärepuissa tasainen 
painonjakauma vähentää turhaa rasitusta ja väsymistä. Olkahihnoissa on joustavaa 
materiaalia, joten ne toimivat iskunvaimentimen tavoin. Reppu saatavilla mustana, 
sinisenä ja oranssina tilavuuksilla 20, 22, 24 ja 26 litraa. Kaksi eri selänpituutta. 
 
Hae kaikki vaihtoehdot hakusanalla black diamond nitro

Joustoa olkapäissä

Erinomainen painojakauma

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

20 ja 22 l

Vaellussauva, joka soveltuu erilaisiin 
maastoihin ja pintoihin. Säädä pituus 
haluamaksesi helposti Dual FlickLocks 
-mekanismin avulla. Miellyttävä ja 
pitävä kahvamateriaali. Vaihdettavat 
päät. Kulkee kasattuna pienessä tilassa. 

59–125 cm, Verk.com/11857
63,5–140 cm, Verk.com/46494

Black Diamond Trail -vaellussauva

64,9044,90

Pienikokoinen helposti kädessä pidettävä taskulamppu. 
Taskulampussa yksi TriplePower LED tuottaa  
150 luumenin valaisutehon. Yhtäjaksoinen  
valaisuaika jopa 50 tuntia. Taskulamppu  
toimii myös varavirtalähteenä. 

Harmaa, Verk.com/29318
Sininen, Verk.com/29750
Keltainen, Verk.com/45523

Taskulamppu  
ja varavirtalähde



Viime vuosien ylivoimaisesti myydyin pyörämalli  
11 upeaa väriä. 368,90 €. Hae kaikki haulla jopo 24

Meiltä saat myös Jopo-pyöräilyvarusteita: kypäriä, 
lukkoja, pyöränkoreja, ketjuja ja muita tarvikkeita.
Hae kaikki hakusanalla Jopo

Jopot ja varusteet Verkkokauppa.comista!

Uvex City 5 -pyöräilykypärä, mattasininenUvex Blaze III -urheilu- ja pyöräilylasit

39,90

51–55 cm, Verk.com/35115
55–58 cm, Verk.com/23967
58–61 cm, Verk.com/45182

Erilaisuus on hienoa varsinkin pyöräilykypärän kohdalla. Kevyt ja suojaava 
rakenne tekevät kypärästä lähes huomaamattoman. Erinomainen 
istuvuus ja säädettävyys päällesi.  Hihnat heijastavaa materiaalia.  
Nopea leukahihnan avaus.

Kevyt ja tyylikäs

Heijastavat hihnat

Jopo, 24” -kaupunkipyörä

Olipa sää millainen tahansa, Uvex Blaze III on aina valmis – kolmien vaihtolinssien ansiosta 
urheilet sateessa, sumussa tai kirkkaassa auringonpaisteessa. Silmäsi ovat aina 100 %:sti 
suojatut UV-säteiltä.

49,90
100 % UV-suojaus

Kolmet vaihtolinssit

Tehokas ilmanvaihto

Valkovihreät, Verk.com/20852
Punamustat, Verk.com/13708
Mustavalkoiset, Verk.com/52590



samsung.f i/SUHDT V

2799,90
48”

6499,90
65”

999,90

Edge LED -taustavalaistu 4K Ultra HD SUHD -televisio, jonka kuvanlaatu 
on hämmästyttävän upea. Kaareva televisio on taulumaisine kehyksi-
neen äärimmäisen tyylikäs.

• Kahdet DVB-T2-, DVB-C HD- ja DVB-S2-digivirittimet
• Energialuokka B

48” UE48JS9005 2799,90 € Verk.com/57203
55” UE55JS9005 3099,90 € Verk.com/57202
65” UE65JS9005 5499,90 € Verk.com/57201

Erinomaisen tyylikäs, kaareva Direct LED -taustavalaistu 4K Ultra HD 
SUHD -televisio tarjoaa sellaisen kontrastin, kirkkauden ja värimaailman, 
jota ei ole LED-televisioissa ennen nähty. 

• Kahdet DVB-T2-, DVB-C HD- ja DVB-S2-digivirittimet
• Energialuokka A

65” UE65JS9505 6499,90 € Verk.com/56812
78” UE78JS9505 12799,90 € Verk.com/56810
88” UE88JS9505 27799,90 € Verk.com/56809

Kaarevan Samsungin television kanssa saumattomasti toimiva 
soundbar-kaiutin. 9.1-kanavaisen surround-äänen kokonaisteho on 
350 W. Mukana langaton subwoofer. 

Hopeanharmaa HW-J8511 Verk.com/45611
Musta HW-J8510 Verk.com/21877

Samsung JS9005 -sarjan 
Smart 4K Ultra HD SUHD LED-TV

Samsung JS9505 -sarjan 
Smart 4K Ultra HD SUHD LED-TV

Samsung HW-J851 -sarjan  
Curved Soundbar -kaiutinjärjestelmä



IPS-paneeli

WiFi Miracast

DVB-T2 / C HD / S2

LG 55LB580V Smart LED TV, 
55”, 100 Hz

ProCaster LE-40F406 Full HD LED TV, 40”

WiFi Direct

Samsung H6400 -sarjan Smart 3D LED TV, 400 Hz

Samsung Smart Hub -valikosta löydät hurjan 
paljon sisältöä, jota on helppo navigoida mukana 
tulevan kosketuspinnallisen kaukosäätimen avulla. 
Samsungin sovellusvalikoimaan kuuluvat esimerkiksi 
Katsomo ja Netflix, kun taas WiFi Direct mahdol-
listaa langattoman mediansiirron mobiililaitteilta. 
Television 400 Hz CMR -kuvanparannus varmistaa 
sulavan liike  toiston, ja Quad Core -prosessori 
nopeuttaa valikoiden selausta.

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

40” UE40H6400 579,90 € Verk.com/56314
48” UE48H6400 679,90 € Verk.com/26676
55” UE55H6400 879,90 € Verk.com/12324

Quad Core -prosessori

Samsung Smart Hub

DVB-T2 ja DVB-C HD

400 Hz CMR -kuvanparannus

”Pakko sanoa että aivan huippu 
kapistus hintaisekseen!” 
–kimkur, Paltamo, 24.1.2015

679,90
63,03 / kk (12 kk)

48” 879,90
79,69 / kk (12 kk)

55”

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

40 tuuman Full HD -kuva

200 Hz CMP

USB-tallennus ja -toisto

DVB-T2 ja DVB-C HD

Hyväkuvainen, ohutreunainen 
LED-taustavalaistu Full HD -televisio 
vaikkapa kakkostelkkariksi. Kaksi 
HDMI-liitäntää. USB-liitännän kautta 
voit toistaa media tiedostoja tai 
tallentaa suosikkiohjelmasi ulkoiselle 
kova levylle. Verk.com/37625 

• DVB-T2- ja DVB-C HD -teräväpiirto- 
virittimet

• Energialuokka A

Television valkoinen versio LE-40F406W 
(hinta 329,90 €, Verk.com/36618).

         saat
   kaupan päälle
   €-hintaturva-
vakuutuksen    
     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja
vain €-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com

€

Topfield TF-C3000CT -tallentava hybridiboksi kovalevypaikalla

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

HD-digiboksi antenniin tai kaapeliin

Sisällä paikka kovalevylle

Tallenna kahta ja katso kolmatta

Kovalevy, joka 
sopii Topfieldin 
viereiseen 
digiboksiin.

500 Gt 
Verk.com/ 
19769

1000 Gt
Verk.com/
19765

Topfield-plug-in-kovalevy

99,00
1000 Gt

79,00
500 Gt

Digiboksi sekä antenni- että kaapelitalouksiin. Tässä mallissa 
ei ole mukana kovalevyä, mutta voit ostaa sen erikseen 
haluamassasi koossa. Sisäisen kovalevyn lisättyäsi voit tallentaa 
kahta kanavaa ja katsoa kolmatta. Digiboksissa on myös TekstiTV 

alasivujen selauksella. Boksin USB-liitännän kautta toistat 
helposti musiikkia, kuvia ja videoita muistitikulta. Halutessasi 
voit liittää USB-liitäntään ulkoisen kovalevyn ja käyttää myös sitä 
lisätallennustilana. Conax-korttipaikka. Verk.com/20438

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

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

Metallinhohtoisessa älytelevisiossa on sisään-
rakennettu WiFi ja Miracast langattomaan 
mediansiirtoon. LG:n TV-sovelluksia ovat 
mm. Netflix, Headweb ja Viaplay. IPS-paneeli 
tarjoaa kirkkaat värit ja hyvät katselukulmat. 
Tallennusmahdollisuus USB-kovalevylle. 
Verk.com/57519

• DVB-T2-, DVB-C HD ja DVB-S2- 
teräväpiirtovirittimet

• Energialuokka A+

100 Hz MCI -kuvanparannus



Caterpillar B100 -matkapuhelin

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

148,90
18,78 / kk (12 kk)

CAT B15Q Dual-SIM -älypuhelin

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

338,90
34,61 / kk (12 kk)

Dual-SIM

IP67 ja MIL SPEC 810G

CAT S50 4G -älypuhelin

Soveltuu erinomaisesti rakennustyömaille, vael-
lusreissuille, metsästykseen – kaikkialle, minne 
haluat mennä. IP67-sertifioitu Android-älypu-
helin kestää pudotuksen 1,8 metristä ja upot-
tamisen metrin syvyiseen veteen 30 minuutiksi. 
Neliytiminen suoritin ja 4G-yhteydet tekevät 
puhelimesta nopean työkalun taskuusi. 
Verk.com/52246

4G LTE444,90
43,44 / kk (12 kk)

IP67 ja MIL 
SPEC 810G

CAT B25 Dual-SIM -matkapuhelin

Kuumuus, kylmyys ja kosteus ovat 
olosuhteita, joissa CAT B25 on luotu 
toimimaan. IP67-luokituksen ansiosta 
puhelin on vesitiivis 1 metrin syvyyteen 
maksimissaan 30 minuutin ajan. Voit asentaa 
puhelimeen kaksi eri numeroa sisältävää 
SIM-korttia. Verk.com/46137

99,90

IP67

IP67

”Luuri kyllä kestää 
potkut ja upotukset 
niinku luvataan.” 
–Scatman, Tampere, 
18.2.2015

Erittäin laadukkaat

Roiskevesisuojattu

Erittäin kevyt Puhdas ääni

6 tunnin puheaika 10 tunnin puheaika
Erittäin kompakti ja kevyt 
Bluetooth-kuuloke. Istuu korvaan 
huomaamattomasti. Jopa kuuden 
tunnin puheaika. Siri- ja Google Now 
-ohjaus kuulokkeen läpi äänellä. 
Verk.com/52781

Jopa 10 tunnin puheaika. 
Muotoilu ei herätä huomiota. 
Vaihdettavat korvasovitteet 
maksimoivat mukavuuden. 
Kaksoismikrofoni takaa parhaan 
äänenlaadun. Verk.com/8403

Jabra Stealth -kuuloke Jabra Pulse -kuulokkeet 
sykemittauksella

Jabra Storm -kuuloke

79,90 79,90

”Ottaa yhteyden Samsung Galaxy S4 Active 
puhelimeen heti kun laittaa virran päälle 
eikä pätki yhtään. Kuuluvuus erinomainen 30 
metrin etäisyydelle puhelimesta, jos ei ole 
esteitä.” –Petku47, Lappeenranta, 26.2.2015

”+ kevyt
+ ei tunnu korvalla
+ akunkesto
+ ei tuki korvaa kokonaan” 
–HaBaTeUs, Kuopio, 31.12.2014

Uskomattoman kompakti Erittäin huomaamaton

Integroitu sykemittaus

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

Kevyet ja tyylikkäät 
Bluetooth-kuulokkeet, 
joissa on integroitu syke-
mittaus. Roiskevesisuojat-
tuja kuulokkeita voit 
käyt tää huoletta sateessa. 
Verk.com/55068

LG Leon -Android-puhelin

LG G3 -Android-puhelin

LG Spirit -Android-puhelin

Upea kuvanlaatu ja ylellinen metallisä-
vytteinen muotoilu. 13 megapikselin 
kamerassa on optinen kuvanvakautus ja 
huippunopea laserautomaatti tarkennus. 
Knock Code – avaat lukituksen napautus-
koodilla. Värit musta, valkoinen ja kulta. 

16 Gt 399,90 €, 32 Gt 436,90 €. Hae 
kaikki vaihtoehdot haulla lg g3 puhelin

”Hyvä älypuhelin, jossa ei ole ylimääräisiä 
härpäkkeitä. Hyvä kamera ja hyvä näyttö.
Laadukas kokonaisuus.” –Tuomo57, 
Porvoo, 31.8.2014

194,90
22,61 / kk (12 kk)

Hintaluokassaan loistava Android Lollipop -älypuhelin 4,7” kokoisella 
HD-resoluutiosella IPS-näytöllä. Virtanäppäin ja äänenvoimakkuusnäp-
päimet ovat puhelimen takaosassa, joten sitä on helppo käyttää vaikka 
yhdellä kädellä. Nopea 4G-tuki ja neliydinsuoritin takaavat sujuvan käytön.

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

Nopeilla LTE/4G-yhteyksillä on nautin-
nollista selailla nettiä, käyttää pikaviesti-
ohjelmia ja sosiaalista mediaa. Android 
Lollipop -käyttöjärjestelmä pitää huolen, 
että puhelimen käyttöönottaminen ja 
arkiasioiden hoitaminen on nopeaa ja 
yksinkertaista.

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

Tyylikäs ja ohut

Nopeat 4G-yhteydet

4,5” kokoinen näyttö

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

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

16 Gt

69,90 29,90

LG Tone+ HBS-730 
-Bluetooth-kuulokkeet

Nokia DC-50  
-langaton varavirtalähde

MyFoneKit Selfie-stick
Bluetooth-napilla

DecalGirl-vinyylitarrat 
iPhone 6:lle ja 6 Plussalle

Kevyet, niskan taakse tulevat langatto-
mat stereokuulokkeet. APTX-tuki. Jopa 
10 tunnin kuunteluaika. Multipoint-yh-
distäminen samanaikaisesti kahteen eri 
laitteeseen. Hae värit haulla lg hbs-730

Langattomalla Qi-lataustekniikalla 
toimiva varavirtalähde. Yhteensopiva 
puhelin latautuu, kun sen asettaa 
virtalähteen päälle. Hae värit haulla 
nokia dc-50 langaton varavirtalähde

Piristä puhelimesi ulkoasua helposti 
asennettavalla vinyylitarralla. Tarra on 
helppo liimata eikä se jätä jälkiä. Se myös 
estää naarmujen syntymisen puhelimeen. 
Hae värit haulla iphone vinyylitarra

3 värivaihtoehtoa

Helposti lisäpituutta 
selfie-kuvien ottoon. 
Langaton laukaisu 
integroidulla Blue-
tooth-napilla. Sopii 
55–97 mm leveille 
puhelimille. Varsi 
23–105 cm. Hae värit 
haulla myfonekit selfie

24,90

4 värivaihtoehtoa

9,9018 eri 
väriä



Caterpillar B100 -matkapuhelin

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

148,90
18,78 / kk (12 kk)

CAT B15Q Dual-SIM -älypuhelin

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

338,90
34,61 / kk (12 kk)

Dual-SIM

IP67 ja MIL SPEC 810G

CAT S50 4G -älypuhelin

Soveltuu erinomaisesti rakennustyömaille, vael-
lusreissuille, metsästykseen – kaikkialle, minne 
haluat mennä. IP67-sertifioitu Android-älypu-
helin kestää pudotuksen 1,8 metristä ja upot-
tamisen metrin syvyiseen veteen 30 minuutiksi. 
Neliytiminen suoritin ja 4G-yhteydet tekevät 
puhelimesta nopean työkalun taskuusi. 
Verk.com/52246

4G LTE444,90
43,44 / kk (12 kk)

IP67 ja MIL 
SPEC 810G

CAT B25 Dual-SIM -matkapuhelin

Kuumuus, kylmyys ja kosteus ovat 
olosuhteita, joissa CAT B25 on luotu 
toimimaan. IP67-luokituksen ansiosta 
puhelin on vesitiivis 1 metrin syvyyteen 
maksimissaan 30 minuutin ajan. Voit asentaa 
puhelimeen kaksi eri numeroa sisältävää 
SIM-korttia. Verk.com/46137

99,90

IP67

IP67

”Luuri kyllä kestää 
potkut ja upotukset 
niinku luvataan.” 
–Scatman, Tampere, 
18.2.2015

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

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

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

Samsung Galaxy A3 -puhelin Samsung Galaxy A7 -puhelinSamsung Galaxy A5 -puhelin
Andoird-älypuhelin viihteestä nauttivalle. Puhelimessa 
on monia hauskoja kuvaustoimintoja, veitsenterävä 4,5 
tuuman Super AMOLED -näyttö ja metallirunko laaduk-
kaalla tuntumalla. Pelaa, ota kuvia ja jaa elämyksiä.

5-tuumainen veitsenterävä Super AMOLED -näyttö ja 
laadukas, erittäin ohut metallirunko. 13 megapikselin 
pääkamera, 5 megapikselin etukamera ja neliydinproses-
sori. 16 gigan tallennustila ja MicroSD-korttipaikka.

Kahdella erillisellä neliydinsuorittimella hyrräävä 
5,5-tuumainen huippupuhelin on uskomattoman 
tyylikäs ja ohut – vain 6,3 millimetriä. Selfie-kuvat voit 
ottaa vaikka äänikomennolla.

Valkoinen Verk.com/11448
Kulta Verk.com/11425
Tummansininen Verk.com/10072
Hopea Verk.com/11909

Valkoinen Verk.com/8271
Kulta Verk.com/9842
Tummansininen Verk.com/7609
Hopea Verk.com/12137

Valkoinen Verk.com/56086
Kulta Verk.com/29688
Tummansininen Verk.com/56100



Tulostaa

A4

Skannaa

USB

Kopioi

WiFi

89,90

64,90

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

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

12 megapikseliä

Canon EOS 6D -runko
Canonin pienin täyden 
kennon järjestelmäkamera, 
jossa on markkinoiden 
herkin vaihetarkennuspiste 
sekä suurikokoinen näyttö. 
Kuvanlaadultaan kamera 
on luokkansa ehdotonta 
huippua ja etenkin dyna-
miikka korkeilla herkkyyk-
sillä on hämmästyttävä. 
Verk.com/0761

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

CMOS 36×24 mm, 20 Mpx

ISO 100–25600

Full HD -video 24/25/30p

WiFi ja GPS

Sarjakuvaus 4,5 fps
Yli 130  arvostelua

100 %
arvostelijoista suosittelee

Canon PowerShot S120 -digikamera

Canon PIXMA MG5650 -monitoimitulostin

Canon PGI-1500XL -neljän musteen monipakkaus

Canon PowerShot G1 X Mark II -kompaktikamera

Canon MAXIFY MB2050 -monitoimitulostin

Canon MAXIFY MB5050 -monitoimitulostin

Taskukokoisessa 
kamerassa on suuret 
ominaisuudet. 
Monipuoliset 
käsisäädöt, nopea 
salamasynkronointi, 
valovoimainen 
objektiivi sekä 
sisäänrakennettu 
ND-suodin mahdol-
listavat kuvaamisen 
haastavissakin valais-
tusolosuhteissa. 
Verk.com/32592

Suurikokoinen 
1,5 tuuman Canon 
CMOS -kenno ja 
uusi, valovoimainen 
objektiivi (f/2,0–3,9) 
tarjoaa juuri sitä 
nopeutta, laatua ja 
monikäyttöisyyttä, 
jota kuvajournalistit 
ja kuvausharrastajat 
tarvitsevat. Kameran 
käyttöä helpottaa 
suurikokoinen 
kosketusnäyttö. 
Verk.com/26405

5× optinen zoom

CMOS 18,7×14 mm

ISO 100–12800

Laadukkaalla viiden musteen monitoimilaitteella luot 
kauniita kuvia ja asiakirjoja, pääset hyödyntämään 
hauskoja toimintoja ja muodostat helposti yhteyden 
älylaitteisiin ja pilveen. Verk.com/53819

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

Kotitoimistoon suunniteltu 
monikäyttölaite, joka 
yhdistää mustesuihku-
tulostimen nopeuden 
ja kuvanlaadun 
lasertulostimen 
edullisiin käyttökustan-
nuksiin ja riittoisuuteen. 
Verk.com/10867

Nopea ensimmäinen sivu

Kaikkiin tulostustarpeisiin: 
erittäin tasokkaiden valokuvien 
tuottamisesta aina laserlaatuisen 
tekstin tulostamiseen. Käyttämällä 
alkuperäisiä Canon-mustekasetteja 
voit tuottaa tarkkoja ja laadukkaita 
tulosteita sekä varmistat tulostimen 
pitkän käyttöiän. Sisältää mustan, 
syaanin, magentan ja keltaisen 
mustekasetin. Arvioitu riittoisuus 
noin 1020 sivua väri, 1200 musta. 
Yhteensopivat mallit: Canon 
MAXIFY MB2050, MAXIFY MB2350. 
Verk.com/15814

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

Nopea Wi-Fi-yhteydellä 
varustettu monitoimilaite 
vaativiin pieniin 
toimistoihin. Laitteessa 
on arkinsyöttölaite, 
kaksipuolinen tulostus, 
käytönhallinta sekä 
tehokkaat yhteydet äly-
puhelimia ja pilvipalveluita 
varten. Verk.com/46017



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

Polar V800HR urheilukello sykesensorilla, musta

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

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

328,90
33,76 / kk (12 kk)

Gear 2 auttaa sinua pysymään kunnossa. Rannekkeeseen integroitu suomalaista 
alkuperää oleva sykemittaus mahdollistaa kuntoilusuorituksen aiheuttaman rasituksen 
tarkan tallentamisen ilman erillistä sykevyötä.

Gold Brown, Verk.com/30527
Wild Orange, Verk.com/30973

Polar M400 GPS-urheilukello

Motorola Moto 360 Android Wear -älykellot

Fitbit Charge HR aktiivisuus + uniranneke, musta

Samsung Gear 2 -älykello sykesensorilla

Fitbit Charge HR mittaa sykkeesi ja 
on yksi markkinoiden kehittyneim-
mistä aktiivisuus- ja unirannekkeista.  
Laite laskee askeleesi, kulkemasi 
matkan, poltetut kalorit, noustut 
kerrokset ja ajan, jonka olet ollut 
liikkeessä. 

Small, Verk.com/22641
Large, Verk.com/4563

Pitkä akun kesto

Tarkkailee untasi

Sykkeenmittaus ranteesta

"Ranneketta on nyt tullut aktiivisesti testattua noin 
kuukauden verran ja kokemukset ovat olleet kaikin 
määrin positiivisia." –TNi00, Kouvola, 6.4.2015

"Ehdottomasti laadukkain laite koko maail-
massa. Jos jotain haluaa moittia, akunkesto 
huono kylmässä." –Hepatiitti, Kuopio, 4.2.2015

Myös ammattiurheilijoille suunnattu 
vedenkestävä GPS-urheilukello. Tukee 
monilajiharjoittelua, lajiprofiilit täysin 
muokattavissa. Harjoittelun analysointi 
ja suunnittelu onnistuu maksuttomalla 
Polar Flow -ohjelmistolla.  
Verk.com/37332

Integroitu GPS

Aktiivisuusmittaus 24/7

Vedenkestävä 30 m asti

Sisäänrakennettu GPS

Polar Flow -palvelu ja -sovellus

Aktiivisuusrannekkeen ominaisuudet

M400:ssa yhdistyvät ainutlaa-
tuisella tavalla urheilullinen 
muotoilu, sisäänrakennettu 
GPS ja edistykselliset 
harjoitteluominaisuudet sekä 
monipuoliset toiminnot ympä-
rivuorokautiseen aktiivisuuden 
tarkkailuun. Ylitä rajasi kohti 
uusia ulottuvuuksia.

Musta, 139,90 €, Verk.com/50418
Valkoinen, 139,90 €, Verk.com/50428
Musta sykevyöllä, 154,90 €, Verk.com/50420
Valkoinen sykevyöllä, 154,90 €, Verk.com/50424

Upea ja ylellinen design. Pyöreä näyttö luo klassisen ulkonäön. 
Vesitiivis, integroitu syke- ja askelmittari. Langaton lataus-
asema. Toimii minkä tahansa Android 4.3 tai sitä uudemman 
Android-laitteen kanssa.

Nahkarannekkeella, 239,90 €
Tumma/musta, Verk.com/12523
Vaalea/harmaa, Verk.com/11264

Vesitiivis

Langaton lataus

Integroitu sykemittaus

Klassinen pyöreä design

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

Nahka-
rannekkeella

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

Metallirannekkeella, 269,90 €
Musta, Verk.com/6048 
Hopea, Verk.com/9470

Metalli-
rannekkeella



Brother HL-3140CW -LED-väritulostin

Brother DCP-L2500D -mustavalkolasermonitoimilaite

Kustannustehokas ja nopea lasermonitoimilaite sinun tarpeisiisi. Tulostat jopa 26 sivua 
minuutissa. Tulostimessa on 250 arkin paperikapasiteetti. Tukee 2-puolista tulostusta 
sekä vihkotulostustoimintoa. Kustannustehokas monitoimitulostin kotiin tai toimistoon. 
Verk.com/52227

Suorituskykyinen, nopea ja ulkomitoiltaan pieni 
HL-3140CW-väritulostin on täynnä uutta tekniikkaa ja 
sisältää laajan valikoiman toimintoja yrityskäyttöön.

• Tulostaa jopa 18 mustavalko- tai värikuvaa minuutissa 
• 250 arkin paperikasetti
• Tukee mobiili- ja pilvitulostamista
• 3 vuoden takuu rekisteröimällä
• Verk.com/6410

A4-LED-väritulostin

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

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

119,90
17,19 / kk (12 kk)

USB, WiFi

2400 x 600 dpi

Jopa 18 sivua minuutissa

Brother HL-L2300D -lasertulostin

Brother DCP-J4120DW -monitoimitulostin

Brother DCP-J4120DW tulostaa, skannaa ja kopioi 
sekä sisältää 2-puolisen tulostuksen ja langattoman 
verkkoliitännän. Se on täynnä toimintoja ja silti yksi 
pienimmistä mustesuihkulaitteista, joilla voidaan 
tulostaa A3-arkkeja manuaalisen ohisyötön avulla.

• Tulostaa, skannaa, kopioi
• Kaksipuolinen tulostus A4-kokoon asti
• Tulostus A3, kopiointi ja skannaus A4
• Tulostaa 20 mustavalko-  

ja 18 värikuvaa minuutissa
• Tukee mobiili- ja pilvitulostamista
• Verk.com/19684

Tulostaa, skannaa, kopioi

A3-monitoimimustesuihkutulostin

Ihanteellinen tulostin pienille toimistoille - nopea, korkealaatuinen ja edullinen. Tulostaa 
jopa 26 mustavalkosivua minuutissa, joten työt valmistuvat nopeasti. USB-liitännän 
ansiosta toimistotyöt sujuvat ongelmitta. Kätevän muotoilun ja hiljaisen käyntiäänen 
ansiosta tulostin on helppo sijoittaa mihin tahansa. Verk.com/28111

79,90



iPhone 6
Alkaen 698,90 €

iPhone 6 ei ole vain isompi – se on kaikin tavoin 
parempi. Suurempi, mutta ohuempi. Tehokkaampi, 

mutta energiatehokas. Se on uuden sukupolven 
iPhone. iPhone 6 alkaen 698,90 €. iPhone 6 Plus 

alkaen 776,90 €.

Kaikkien aikojen ohuin iPad on myös kaikkein 
kyvykkäin. Se on täynnä edistyksellistä teknolo-

giaa, kuten Touch ID -sormenjälkitunnistin. 
iPad Air 2 Wi-Fi alkaen 499,90 €. 

iPad Wi-Fi + Cellular alkaen 619,90 €.

iPad Air 2
Alkaen 499,90 €

Samanaikaisesti kaksitaajuuksinen 802.11n Wi-Fi. 
Nopea ja helppo käyttöönotto iPhonella, iPadilla, 

iPod touchilla tai Macilla. Se on nopea kaikin 
tavoin. Verk.com/16451

AirPort Express
97,90 €

MacBook Air
Alkaen 1028,90 €

MacBook Airissa on nyt viidennen sukupolven Intel Core -prosessorit, Thunderbolt 2, mahtavia 
vakio-ohjelmia sekä sama koko päivän kestävä akku.1 Se on tarpeeksi ohut, kevyt ja kestävä 
otettavaksi mukaan kaikkialle ja riittävän tehokas suoriutumaan kaikesta perille päästyäsi.

Löydät kaikki mallit hakusanalla MacBook Air tietokone.

1 Akun kesto vaihtelee käytön ja kokoonpanon mukaan. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.apple.com/fi/batteries



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

Energialuokka A++

Time Manager

Näyttö ja ajastin

Linkousnopeus 1400 rpm

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

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

Electrolux EWP1474TDW -pesukone

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

Samsung WF60F4E0N2WWhirlpool AWO/D8254

Tehokas A+ -energialuokan pyykinpesu kone 6 kilon 
täyttömäärällä sopii ahtaaseen tilaan (syvyys 450 mm). 
Tarkan määräautomatiikan ansiosta koneessa voidaan 
pestä pieniä ja suuria määriä pyykkiä energiatehok-
kaasti. Informatiivinen näyttö. Verk.com/30289

”Hyvin toiminut pyykkikone, 
menee myös pienempään 
tilaan – vähemmän syvä kuin 
pyykkikoneet tyypillisesti.” 
–Jätkäsaari1, 27.10.2014

Samsung WD806P4SAW  
-kuivaava pesukone

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

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

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

Linkous 1600 rpm

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

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

Energialuokka A++

Lämpöpumpputekniikka

Hiiliharjaton moottori

A+ -energialuokan pyykinpesukone tehokkaalla lingolla. 
Kondensoiva kuivausrumpu hellävaraisilla sensoriohja-
tuilla automaattiohjelmilla sekä erikoisohjelmilla herkille 
tekstiileille. Verk.com/50598

Energialuokka A+++ -20 %

Hiiliharjaton moottori

Höyryohjelmat ja suihkupesu

Samsung-pesutorni, 7 kg

Energiatehokas pesutorni, kuivausrumpu lämpö-
pumppurummulla  ja pesukoneessa hiiliharjaton 
Digital Inverter -moottori – pyykki pestään ja kuivataan 
tehokkaasti rahaa säästäen. Digitaali näyttö ja ajastin.  
Verk.com/0435

Energialuokka A+++

Inverter-moottori (10 v takuu)

Eco Bubble

Energialuokka A++

Lämpöpumppu

Äänitaso 65 dB

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

Norm. 779,70 €

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

Norm. 2279,70 €

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

Energialuokka A++

Linkous 1400 rpm

Näyttö ja ajastin

Täyttömäärä 7 kg

6th SENSE -tekniikka

Kuivaava pesukone

BlackWash WM3116E -pyykinpesukone, musta

Tyylikäs musta pesukone selkeällä 
suomenkielisellä ohjauspaneelilla 
ja jäljellä olevan pesuajan näytöllä. 
Ajastin mahdollistaa esimerkiksi 
edullisemman yösähkön käytön. 
15 pesuohjelmaa, myös 16 minuu-
tin pikapesu. Verk.com/46451

Täyttömäärä 6 kg

Energialuokka A++

Linkousnopeus 1200 rpm

Tehokas pesukone hiiliharjattomalla moottorilla ja  
6th SENSE -sensoritekniikalla. Wave Motion -teknologian 
ansiosta kone pesee pyykit hyvin matalissakin lämpö-
tiloissa. Verk.com/38159

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

Norm.499,90 €



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

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

Samsung RS7527THCWW, Side by Side 

869,90
78,85 / kk (12 kk)

A+ -energialuokan valkoinen 
jääkaappipakastin ainutlaatui-
sella Twin Cooling -järjestel-
mällä – elintarvikkeet säilyvät 
tuoreina pidempään. Multi 
Flow -tekniikka pitää lämpötilan 
ihanteellisena. Digital Inverter 
-kompressori 10 vuoden 
takuulla. Verk.com/3747

Energialuokka A+

Tilavuus 361 / 209 l

NoFrost- huurteenestojärjestelmä

Whirlpoolin teräksenväriset 1-oviset kylmälaitteet

Whirlpool WVE2652NFX 
kaappipakastin
• Energialuokka A+
• Äänitaso 41 dB
• NoFrost, 6th SENSE
• Pikapakastustoiminto
• Verk.com/52067

Whirlpool WME3612X 
-jääviileäkaappi
• Energialuokka A+
• Äänitaso: 38 dB
• ExcellentFit-muotoilu
• Automaattinen sulatus
• Elektroninen ohjauspaneeli
• Verk.com/52065

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

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

Whirlpool WBE3114W

Energialuokka A+

Äänitaso 39 dB

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

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

Upo Hi62SC -induktiotaso

Whirlpool ACM 816/BA -induktiotaso

Nopea ja turvallinen induktiotaso – virta katkeaa, 
kun astia otetaan pois keittoalueelta. Tasossa 
on tarkka ja nopea tehonsäätö ja neljä laajaa 
keittoaluetta Booster-pikatoiminnolla. Lapsilukko 
lisää tason turvallisuutta. Verk.com/41069

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

Upo O533X -kiertoilmauuni

Whirlpool AKZM784/IX -erillisuuni, teräs

Tilava kiertoilmauuni, jonka kaarevan holvimuotoi-
lun ansiosta paistotulos on erinomainen. Uunia on 
helppo pitää puhtaana AquaClean-toiminnon avulla. 
Kaksinkertainen lasi ja lapsilukko. Verk.com/41045

Whirlpool ADPU5300WH

Energialuokka A

Äänitaso 51 dB

Astianpesukone elektronisella ohjauspaneelilla. Täyttö-
määrä 12 astiastoa, 5 pesuohjelmaa ja itsepuhdistuva 
suodatinjärjestelmä. Tilavat astiakorit.Verk.com/15593

Energialuokka A++

Äänitaso vain 42 dB

PowerClean-tehopesu

Norm. 599,90 € Norm. 549,90 €

A++ -energialuokan astianpesukone. 6th SENSE -tekniikka: 
sensorit tarkkailevat pesuveden likaisuutta ja säätävät 
pesulämmön ja -ajan sen mukaan. Verk.com/4140

Whirlpool ADPU800WH

45 cm leveä astianpesukone 13 astiastolle. AutoSense 
säätää lämpötilan ja ohjelman keston astioiden likaisuu-

den mukaan. Digitaalinäyttö 
ja ajastin. Verk.com/52389

Electrolux ESF4510LOW

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

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

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

Energialuokka A+

Äänitaso 47 dB

AutoClean-ohjelma

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

/ kpl

Samsung RH57H90507F/EE Food Showcase Side by Side, teräs

Erittäin tilava Side by Side -kylmäkeskus 
Showcase-ovella ja suurella 570 litran 
tilavuudella. Samsung Food Showcase 
-kaapin ulompi osa tuo suosikkiruokasi 
helposti saatavillesi. Mitat (KxLxS): 
1909x974x776 mm. Verk.com/29470

Energialuokka A+

Tilavuus 394 l / 176 l

NoFrost ja Multiflow

Vesi- ja jääpala-automaatti

1999,90
173,03 / kk (12 kk)

Norm. 2499,90 €

Erikoiserä!

Selkeä ohjauspaneeli, LCD -näyttö, 6th SENSE 
-uunitoiminnot ja integroitu paistomittari. Elektroni-
nen lämpötilan valinta ylläpitää tasaisien lämpötilan. 
Verk.com/29808

Induktiotaso neljällä keittoalueella. Touch- kosketus-
ohjauspaneeli liukusäätimellä. Haudutus- ja matala-
lämpö esim. suklaan sulattamiseen. FlexiCook-alue 
joustavaan käyttöön. Verk.com/44140



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

Green Cyclone Professional Samsung VCC54Q0V3G

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

Samsung  F500, pölypussiton

Pölypussiton imuri 10 metrin toimintasäteellä. Cyclo-
neForce-tekniikka erottelee pölyhiukkaset tehokkaasti 
kahden litran pölysäiliöön. Imurin poistoilman  
pölyjäämäluokka on A. Verk.com/13585

Electrolux UltraFlex Parketti, pölypussiton

Erinomainen ja joustava liikkuvuus! 
Kapea pölysäiliö osuu helposti ros-
ka-astiaan. Suodattimet ovat helposti 
huollettavat. Mukana parkettisuulake 
avuksi parketin, laminaatin ja laatta-
lattian imurointiin. Verk.com/17043

Dyson DC37C Allergy Stubborn

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

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

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

Jatkuva imuteho varmistetaan patentoidulla 
Radial Root Cyclone -teknologialla. Perässä vedet-
tävää Ball-imuria on helppo ohjata huonekalujen 
ja muiden esteiden ympärillä. Verk.com/6965

Neato XV Essential  Patentoitu SmartSensor-na-
vigointijärjestelmä kartoittaa puhdistusalueet ja 
luo parhaimman kulkureitin huoneesta toiseen. 
Verk.com/56656

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

Neato-pölynimurirobotit

Neato Botvac 75  Erityispitkät harjat hoitavat roskat 
vaikeistakin paikoista. High Performanc -suodatin vangit-
see pienimmätkin pölyhiukkaset taaten allergikoille 
paremman hengitysilman. Verk.com/48750

Neato Botvac 85  Pyöröharja on erikoistunut karvojen 
imurointiin ja kumitelaharja nostaa roskat tehokkaasti kaikilla 
alustoilla. Sivuharjat hoitavat hankalimmat siivouskulmat. 
High Performance ja SmartSensor. Verk.com/48754

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

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

Electrolux Ultrapower nostaa ladattavat imurit 
kokonaan uudelle tasolle. Puhdistustehon ja pitkän 
käyttöajan ansiosta se on erinomainen apuväline 
sekä nopeaan pikasiivoukseen että vaativampaan 
puhdistukseen. Verk.com/17610

         Electrolux Ultrapower ZB5012

Johdottoman imurin 350 W:n moottori, Radial™-syklonit 
sekä nikkeli-mangaaniakku ja moottoroitu harjasuulake 
hiilikuituharjaksilla varmistavat, että DC62 Animal 
poistaa yhtä paljon pölyä kuin perässä 
vedettävät imurit. Verk.com/30080

”Normaali johdollinen imuri jäi 
käyttämättömäksi. Imuroinnin 
aloittamisen kynnys madaltui, 
hyvä ostos.” –Sinuhe, 8.1.2015

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

Dyson DC62 Animal

350 watin moottori

Paino vain 2,05 kg

Käyttöaika jopa 26 minuuttia

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

Kärcher Home Line SE 6.100  
-tekstiilipesuri

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

Pesee, imuroi ja  
kuivaa samanaikaisesti

99,9089,90

Kärcher  WV 5 Premium Kärcher SC1 -höyrypuhdistin  
lattiavarustuksella

Akkukäyttöinen, imevä ikkunankuivain, joka kuivaa 
puhdistetun pinnan jälkiä jättämättä. Kompakti, kevyt 
ja helppokäyttöinen. Ei häiritsevää sähköjohtoa tai 
imuletkua. Verk.com/54753

Pieni kädessäpidettävä höyrypuhdistin, 
lattian puhdistussetillä. Tehokas lämmitin 
tuottaa kolmen baarin paineen, lämmitys-
ajan ollessa vain kolme minuuttia. Kätevä 
jokapäiväiseen pikasiivoukseen. 
Verk.com/54733

Norm. 99,90 € Norm. 79,90 €

Norm. 249,90 € Norm. 349,90 €

Pölypussittoman imurin erittäin tehokas suodatinjärjes-
telmä pitää huolen siitä että 99 % pölystä jää imuriin eikä 
palaudu huoneilmaan. Portaaton tehonsäätö, 2,5 litran 
pölysäiliö HEPA-suodattimella ja lukkiutuva teleskooppi-
varsi. Verk.com/9530

59,90 69,90
”Mielestäni imuteholtaan 
huippu ja helppo tyhjennys 
ja suodattimien pesu.” 
–Teemu1978jooo, 28.12.2015

Rajoitettu erä!

Puhdistus kovalta lattialta A

Pieni ja kätevä

"Oikeastaan rikkaimuri 
ei kuvaa tämän laitteen 
ominaisuutta, sillä tehoa 
riittää." –Babushka, Akaa, 
17.1.2015

Huippusuorituskyky  
kaikilla lattioilla ja matoilla

Kompakti höyrypuhdistin

Poistaa 99,99% bakteereista

"Eipä ole ikkunanpesu ennen 
ollut näin nopeaa ja helppoa. 
Eikä lopputuloksessakaan 
ole moitteen sijaa."  
–DrDot, Helsinki, 1.3.2015



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

29,90

Ströme Professional Slow Juicer

Norm. 34,90 €

19,90

Ströme Monolith -vedenkeitin

Electrolux EHM1250 -sähkövatkain ja ESTM1451-sauvasekoitin

Electroluxin sähkövatkain 
sopii loistavasti leipomiseen. 
Vatkaimessa on viisi nopeutta sekä 
turbo-toiminto. Mukana konepe-
sun kestävät lankavatkaimet sekä 
taikinakoukut. Verk.com/14704

Russell Hobbs Chester  
Grind & Brew -kahvinkeitin

99,90

Kahvia vastajauhetuista pavuista! Tyylikäs 
musta Grind & Brew -kahvinkeitin kahvimyllyllä. 
Voidaan käyttää myös normaalin suodatin-
kahvin valmistukseen. Verk.com/57987

"Yllättävän hiljainen jauhatustoiminto, sekä nopea 
kahvinkeittoaika, vaikka keittäisi pavuista kahvin. 
Hinta-laatusuhde täys kymppi." –Petz41, 30.3.2015

Moccamaster K741

109,90

Moccamasterin perusmalli. Keittää 10 
kuppia kahvia 6 minuutissa. Kaksi erillistä 
vastusta takaavat optimaalisen suodatus- 
sekä säilytyslämpötilan. Verk.com/3407

”Johan kahvin maku muuttui erinomaiseksi 
verrattuna vanhaan keittimeen!!!”  
–JMAH, Keski-Pohjanmaa, 25.3.2014

150 W moottorin hidas, 65 kierrosta 
minuutissa, kääntymisvauhti takaa 
sen, että ravintoaineet ja vitamiinit 
eivät tuhoudu. Tässä uutuusmallissa 
on syöttöaukko kokonaisille 
hedelmille. Verk.com/1839

24,90
/ kpl

Monolith-sarjan johdoton vedenkeitin, jonka tilavuus on 1.7 litraa. 
Keittimessä on vesimäärän osoitin, merkkivalo, tyhjiin kiehumissuoja sekä 
automaattinen virrankatkaisu. 

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

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

Kenwood KM636 Major Classic Pack -yleiskone

Tällainen luotettava yleiskone on ollut käytössä iät ja ajat 
mummolassa ja sitä käytetään edelleenkin kaikkiin keittiön 
ruoanlaittotarpeisiin. Monipuoliset käyttömahdollisuudet. 
Mukana pallovatkain, taikinakoukku, K-vatkain, 6,7 litran 
teräskulho, roiskesuojakansi, muovilasta, 1,5 litran muovinen 
tehosekoitin ja lihamylly. Verk.com/47207

Rajoitettu erä 50 kpl!

Rajoitettu erä 200 kpl!

Loppuerä 100 kpl!

Norm. 399,90 €

Norm. 29,90 €

Säästä 

100 €
"Todella toimiva ja laadukas 
tuote. Kulho riittävän iso 
moneen tarpeeseen."  
–repet59, Rovaniemi, 23.3.2015

”Kone on juuri sitä mitä halusin-
kin. Jos jotain arvosteltavaa niin 
kova ääni. Toisaalta, se on myös 
voiman ääntä.”  
–kassutee, Haukipudas, 6.1.2014

Electroluxin sauvasekoitin, jossa on 
kaksi nopeutta. Sekoitusvarsi ruos-
tumatonta terästä. Mukana 700 ml:n 
sekoituskulho. Verk.com/14631

OBH Nordica King Size Waffle

Tarttumaton vohvelirauta paistaa herkullisen 
rapeita, sydänkuvioisia vohveleita. Raudassa 
on erittäin suuret kartiomaiset paistopinnat. 
Säädettävä paistolämpötila 1-6.  
Verk.com/30331

59,90

OBH Nordica 6638 Pro Crush

Teho 1000 W

Ruostumatonta terästä

Kannun tilavuus 1,75 l

89,90

Wilfa BL-1200 -tehosekoitin, hopea

Erillinen jäänmurskausohjelma 
ja erityiset jäänmurskausterät. 
Lisäksi smoothie-ohjelma 
ja puhdistamistoiminto. 
Käytännöllisellä mitta-asteikolla 
varustetun lasikannun tilavuus 
on 1,8 litraa. Verk.com/34883

Teho 1200 W

Portaaton nopeudensäätö

Ruostumattomasta teräksestä 
valmistettu tehosekoitin, jossa on 
jäänmurskaus-, smoothie- ja sykäys-
toiminnot. Portaaton tehonsäätö. 
Sopii kylmien ja lämpimien nesteiden 
sekoittamiseen. Verk.com/19592

14,90

Ströme Sport Blender

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

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

Norm. 19,90 €



Windows 8.1

MS Office 365

599,90
43,86 / kk (12 kk)

Musta

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

WiFi

Lenovo G50-30 -kannettava, 15,6”

Lenovo Z50-70 -kannettavat, 15,6”

Lenovo Yoga Tablet 2 Pro -tablet, 13,3”Lenovo Miix 2 -tablet, 8”

Lenovo H50-00 -tietokone

Lenovo G50-70 -kannettava, 15,6”

Lenovo Yoga 3 Pro Touch -kannettava, 13,3”

Lenovo Q190 -tietokone

Edullinen, kestävä ja tehokas kannettava kotikäyttäjille. 15,6-tuumainen kirkas 
LED-taustavalaistu näyttö kykenee HD-resoluutioon, ja sitä on miellyttävä katsella. 
Verk.com/24780

Edullinen, kestävä ja tehokas kannettava kotikäyttäjille. Potkua paketille antaa 
Haswell-sukupolven Intel Core i3 -tuplaydinsuoritin. 15,6 tuuman HD-resoluution 
näyttö on LED-taustavalaistu. Verk.com/50090

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

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

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

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

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

Intel Celeron -suoritin Intel i3 -suoritin

Keskusmuisti 4 Gt Keskusmuisti 4 Gt

Tallennustila 1000 Gt Tallennustila 500 Gt

Mustassa Intel i3, 6 Gt:n keskusmuisti, 
500 Gt:n kiintolevy ja NVIDIA GeForce 
820M. 599,90 €. Verk.com/23664

Hopeisessa Intel i7, 8 Gt:n keskusmuisti, 
1000 Gt:n kiintolevy ja NVIDIA GeForce 
840M. 849,90 €. Verk.com/15860

1399,90
123,03 / kk (12 kk)

256 Gt

Voit tehdä mitä haluat neljässä eri tilassa: 
kannettavana, telineenä, telttana tai 
tablettina. Intel Core 5Y70 -suoritin ja 
8 Gt:n keskusmuisti. Upea 13,3 tuuman 
QHD+ -näyttö (resoluutio 3200×1800).

Oranssin värisenä ja 256 gigatavun 
SSD-levyllä 1399,90 €. Verk.com/4668

Hopean värisenä ja 512 gigatavun 
SSD-levyllä 1599,90 €. Verk.com/17072

Resoluutio 3200×1800

Akun kesto jopa 7 h

Helppokäyttöinen sähköä säästävä pöytä-
tietokone, joka on hinta-laatusuhteeltaan 
erinomainen. Mukana optinen USB-hiiri  
sekä näppäimistö. Verk.com/18620

Täysiverinen pöytätietokone, joka vie pöytätilaa 
vain pienen kirjan verran. Monipuoliset liitännät: 
kuusi USB -porttia sekä HDMI- ja VGA-liitännät. 
Myös Ethernet ja WiFi. Verk.com/19185

Intelin neliydinsuoritin Intelin tuplaydinsuoritin

Keskusmuisti 4 Gt Keskusmuisti 4 Gt

Tallennustila 1000 Gt Tallennustila 500 Gt

AMD-näytönohjain Hiiri ja näppäimistö

Hiiri ja näppäimistö Pienikokoinen pöytäkone

Uudistettu tukijalallinen 
Android-tablet, jossa on 
projek tori (kuva 50”, 2 m)  
ja Intelin 4-ydinsuoritin.

WiFi-versio 499,90 €
Verk.com/51654

4G-versio 599,90 €
Verk.com/52333

Tablet, joka yhdistää kattavat 
ominaisuudet kilpailukykyi-
seen hintaan. Suunniteltu 
videoiden katseluun, verkon 
selaamiseen, pelaamiseen 
tai vaikkapa sähköpostien 
lukuun. Tallennusmuisti 64 Gt. 
Verk.com/26375

Android-käyttöjärjestelmä

13,3 tuuman näyttöIntel-neliydinsuoritin

Resoluutio 2560×1440



11,6 tuuman IPS-näyttö

Intel-neliydinsuoritin

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

Acer Aspire Switch 11 -kannettava, 11,6”Acer Aspire ES1-311 -kannettava, 13,3”

Yhdistää kätevästi kannettavan 
ja tabletin parhaat puolet – neljä 
erilaista käyttötilaa, ja painoa 
vain reilun kilon verran. Käyttö-
järjestelmänä Windows 8.1. 
Verk.com/28853

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

Akun kesto jopa 7,5 tuntia

Acer Aspire E5-551 -kannettava, 15,6” Acer Chromebook 15 -kannettava, 15,6”

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

AMD-neliydinsuoritin

120 gigatavun SSD-levy

Keskusmuisti 4 Gt
Koko kodin kannettavassa riittää 
puhtia kevyeen viihdekäyttöön. 
Järeä AMD A8-7100M -neliydinsuo-
ritin, neljä gigatavua keskusmuistia 
ja äärimmäisen luotettava 120 Gt:n 

SSD-levy varmistavat sujuvan 
käytön. Verk.com/54630

Chrome OS -käyttöjärjestelmällä 
toimiva kevytkannettava, jossa on 
hyvä akun kesto ja 15,6-tuumainen 
HD-näyttö. 32 Gt:n SSD-levy sekä 
tallennus Google Drive -pilvipalve-
luun. Käyttäjän ei tarvitse huolehtia 

päivityksistä, sillä järjestelmä 
päivittää itsensä automaatti-

sesti. Verk.com/34494

Intel-neliydinsuoritin

Heijastamaton näyttö

Keskusmuisti 4 Gt
Kannettava jokapäiväisiin askarei-
siin. Intel Pentium N3540 -neliydin-
suoritin, 4 Gt:n keskusmuisti ja 
500 Gt:n kovalevy varmistavat, 
että käyttö on sujuvaa. 13,3” 
mattapintaista LED-näyttöä 
on miellyttävä katsella. 
Verk.com/54639

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

Chrome OS -käyttöjärjestelmä

Akun kesto jopa 8 tuntia

15,6 tuuman HD-näyttö

      Kolmen
    vuoden takuu
      tietokoneille

verk.com/kolmevuotta

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

Tilaa ennakkoon – julkaisu 23. kesäkuuta. 
Rajoitettu erä. 1 kpl per asiakas. 
PS4 – pelaa ilman rajoja ja nauti elokuvista, 
tv-ohjelmista ja musiikista kaikkialla. 
Tämä PS4-paketti sisältää erikoisvärisen 
pelikonsolin lisäksi Batman: Arkham Knight 
-toimintapelin, jossa Batman ratkoo jälleen 
rikoksia Gotham Cityn kaupungissa tuttujen 
konnien seurassa. Verk.com/51433

Sony PlayStation 4 Batman Limited Edition -konsolipaketti, 500 Gt

Rajoitettu erikoispainos!

Upea erikoisväritys

Tallennustila 500 Gt

Batman: Arkham Knight -peli

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

Nintendo Wii U Mario & Luigi 
Premium Pack -pelikonsoli, 32 Gt

Sony DualShock 4 
-peliohjain PS4:lle

Sony PlayStation 4 -pelikonsoli

Täysin uusittu HD-tason pelikonsoli! Enemmän vaihto-
ehtoja ja erilaisia pelitapoja kuin koskaan aikaisemmin. 
Mukana pelit New Super Mario Bros. U ja New Super 
Luigi U. Verk.com/45351

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/24461

Tarkkaakin tarkempi DualShock 4. 
Ohjaimessa on uusi kosketusalue, 
värillinen valopalkki ja kaikkien aikojen 
paras muotoilu. Verk.com/5578

Mukana 
2 peliä

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

Tallennustila 500 Gt

Blu-ray- ja DVD-soitin

59,90



528,90
50,44 / kk (12 kk)

449,90
74,98 / kk (6 kk)
Kuljetus kaupan päälle

599,90
99,98 / kk (6 kk)
Kuljetus kaupan päälle

4 eri 
väriä

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

Kantavuus 30 kg

5 värivaihtoehtoa

Baby Jogger City Mini GT -rattaat

Kapea ja helppo ohjata

Täydellinen kaksosille

Erittäin ketterä

Phil & Teds Vibe 3 -rattaat

29,90

Kantavuus 25 kg

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

Concord Reverso -turvaistuin, 0 – 25 kg

Todella turvallinen turva - 
istuin täyttää uuden 
i-Size-turva standardin 
vaatimukset. Istuin 
kiinnitetään aina 
tukevasti auton ISO-
FIX-kiinnik-
keisiin selkä 
menosuun-
taan. Vain 
verkosta. Hae 
kaikki haulla 
concord reverso

Aktiivisen vanhemman valinta! 
Tyylikkäissä juoksurattaissa 
sulautuvat tarkka ohjaus sekä 
paras mahdollinen käsiteltä-
vyys aktiiviseen liikkumiseen. 
Vain verkosta. Normaalisti 
698,90 €. Hae värit 
haulla mountain 
buggy terrain

Vastasyntyneelle makuuasento

BeSafe Fix Pregnant -vyönalennin

Cybex Aton 4 -turvakaukalo ja Aton Base 2-Fix -jalusta

ABC Design Zoom -tuplarattaat

Mountain Buggy Terrain Evo -juoksurattaat

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

Aktiiviseen liikkumiseen

Tuplarattailla pääset pitkälle niin 
kaupungin vilinässä kuin maaseudun 
rauhassakin. Rattaat sopivat sekä 
kaksosille että eri-ikäisille sisaruksille. 
Vain verkosta. Vaunukoppa ja turva-
kaukaloadapterit lisävarusteina. 
Hae värit haulla abc design zoom

Aktiivisen perheen unelmarattaat: 
kompaktit mutta monipuoliset 
ja tilavat. Lisävarusteilla näistä saa 
vaikka yhdistelmävaunut. Vain verkosta. 
Normaalisti 548,90 €. Hae värit haulla 
baby jogger city mini gt

Erinomainen sisaruksille

Vyönalennin ohjaa auton lantiovyön oikealle kohdalle 
lantion alaosaan, jossa se ei paina vatsaa ja sikiötä. 
Pienentää keskenmenon ja ennenaikaisen synnytyksen 
riskiä onnettomuustilanteessa. ISOFIX-tuki. Vain 
verkosta. Normaalisti 48,90 €. Verk.com/4653

23 eri yhdistelmää

Travel system -tuki
Tyylikkäät ja tukevat rattaat sopivat joko 
yhdelle tai sisaristuimen (lisävaruste) kanssa 
kahdelle lapselle. Isot ilmapyörät ja lukittava 
etupyörä. Helppokäyttöinen jarru on 
työntökahvassa. Vain verkosta. Normaalisti 
698,90 €. Hae värit haulla phil vibe 3

Aidosti koroton osamaksu

Travel system -tuki

Turvakaukalo vastasyntyneestä alkaen aina 
13-kiloiselle lapselle. Mukana ISOFIX-jalusta 
autoon. Vain verkosta. Normaalisti yht. 429,80 €. 
Hae värit haulla cybex aton turvakaukalosetti

Säästä 89,90 €

Säästä 199 €

Säästä 170 €

Säästä 19 €

Syntymättömän 
lapsen suojaksi

Aidosti koroton osamaksu



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

Pirkkala Oulu

YDIN-
KESKUSTA

RATIKKA 6

RATIKKA 6 JA 9

RATIKKA 9

RATIKKA 9

Kätevää – tilaa netistä, nouda myymälästä!

Helsinki

HAUSSA 3
TESTAAJAA

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

Kampanja on voimassa 3.5.2015 asti.

Lue hakuohjeet ja hae: 
facebook.com/verkkokauppacom

Belkin WeMo Insight -hallittava pistorasia (arvo 66,90 €)

Etähallittava pistorasia, joka yhdistetään langattomasti kodin 
WiFi-verkkoon. Puhelinsovelluksen avulla voit kytkeä sähköt 
päälle tai pois sekä tehdä ajastuksia ja valvoa sähkön käyttöä ja 
kustannuksia mistä ja koska vain. Saat halutessasi puheelimeesi 
myös ilmoituksia sähkön käytöstä. Ilmainen mobiilisovellus 
iOS- ja Android-laitteille. Verk.com/24599

HAUSSA 3
TESTAAJAA

Lainaa peräkärry ilmaiseksi 
ostosten yhteydessä



Galaxy S6 on lasin ja metallin fuusio. Se henkii 
innovatiivista suunnittelua ja keksimisen iloa. 
Puhelimen ohut, sileä metallikehys on liitetty 
maailman toistaiseksi kirkkaimpaan Super AMOLED 
-näyttöön ja tuntuu ylelliseltä kädessä. Kestävä 
lasipinta antaa hologrammin kaltaista syvyyttä myös 
takapuolelle.

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

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

Next is now. Koe uusi Galaxy S6

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

S6 32 Gt

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

S6 Edge 
32 Gt


