
Bosch-pesutorni, 7 kg
Energiatehokas A+++ -10 % ja A+ -energia luokkien 
pesutorni, jossa on seitsemän kilon täyttömäärä ja 

LED-näytöt. Pesukoneessa on hiiliharjaton  
EcoSilence Drive -moottori. Verk.com/24714

Hae  
Apurahaa  

pesukoneiden
vaihto- 
viikoille

Apuraha-osamaksu antaa lisää maksuaikaa ja varaa valita.

Esimerkki Apuraha-osamaksusta: ostos 1500 €, maksuaika 12 kk, kuukausierä 139 €/kk, kuukausimaksu 3,95 €/kk, korko 14,9 %, luottohinta 1660,21 €. Todellinen vuosikorko 1500 euron 
kampanjaostolle 12 kuukauden laina-ajalle on 23,21 %. Luoton myöntää Lindorff Invest Oy (Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku) tai Verkkokauppa.com Oyj (Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki).

999,90
Apurahalla 53,00 / kk (24 kk)
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Bluesmart Smart Carry-On 56 cm -älylaukku
Maailman ensimmäinen älylaukku vain parasta vaativalle edellä
kävijälle. Laukussa on sisäänrakennettu älyvaaka, paikannus
palvelu, varavirtalähde sekä puhelimella etäohjattava TSAäly
lukko. Pehmustettu tasku enintään 15tuumaiselle kannettavalle 
tietokoneelle sekä 2 USBlatauspistoketta. Verk.com/0213

Paikannuspalvelu

Varavirtalähde

Älyvaaka

399,90
24,00 / kk (23 kk)
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Myönnämme 
Apurahaa 

49,90
Valmista helposti kotona itsetehtyä siideriä 
tai olutta Brooklyn Brew Shopin seteillä! Hae 
kaikki vaihtoehdot haulla brooklyn brew

Brooklyn Brew Shop Kit
Kaffa Roasteryn suodatin-
jauhatetut kahvit, 2 x 250 g

Ystavien  kanssa  yhteiseen  herkutteluun!

Kaksi pakettia edulliseen yhteishintaan! 
25,80 €/kg. Hae kaikki haulla kaffa tarjous  

12,90
2 KPL YHTEISHINTAAN!

Oreo-keksit
Eurooppalaiset Oreo-täytekeksit vihdoin 
saatavilla! 12,50–15,85 €/kg.
Hae maut haulla oreo alk. 2,20

Lion 10 × 42 g      11,67 €/kg Verk.com/6163
Kit Kat 10 × 45 g      10,89 €/kg Verk.com/15073

4,90

Nestlén 10 kappaleen 
patukkapakkaukset



599,90
33,00 / kk (24 kk)

Hinnat ja tarjoukset voimassa 8.–14.2.2016 ellei toisin mainita. Verk.com/katalogi

Ohutreunainen 4K Ultra HD -televisio, jossa on 400 Hz 
PMR -kuvanparannus, Pixel Plus Ultra HD -tekniikka 
sekä USB-tallennus ja -mediantoisto. DVB-T2- ja 
DVB-C-HD-virittimet. Energialuokka A. Verk.com/8455

4K Ultra HD -resoluutio

400 Hz PMR -kuvanparannus

USB-tallennus ja -toisto

DVB-T2 ja DVB-C HD

Philips PUT4900 -sarjan 
4K Ultra HD LED -televisio, 55”

Hae 
Apurahaa 

ja valikoima 
kasvaa 
silmissä

LASKIMME
      HINTAA 200 €!

14.2.
Hyvaa
ystavanpaivaa!

Upo Ci846 -induktioliesi, valkoinen 
+ kattila ja paistinpannu
A-energialuokan lattialiesi tehokkaalla 
induktiotasolla ja monipuolisella 
kiertoilmauunilla.Nopean induktiotason 
tehonsäätö on nopeaa ja vaivatonta sel-
keillä TouchControl -hipaisukytkimillä. 
Kaikissa neljässä induktioalueessa on 
Booster-pikatoiminto. Lapsiystävällinen 
turvakytkin. Mitat (K×L×S): 840-900×
597×594 mm. Verk.com/21489

Energialuokka A

Aito kiertoilmauuni

Induktiotaso Boosterilla

Mukana kattila ja paistinpannu

Norm. 719,70 €

Microsoft Xbox One -pelikonsoli, 500 Gt
Xbox One tarjoaa täysin uudenlaisen peli- ja viihdeko-
kemuksen, joka muuttaa tavan, jolla pelaat. Xbox One 
yhdistää parhaat pelit, luotettavan palvelun ja monipuolisen 
viihteen samaan järjestelmään, joka on suunniteltu sekä 
nykyhetkeä että tulevaisuutta varten. Verk.com/47310

”Tehokas pelikonsoli, toimii hyvin, 
suosittelen kaikille!” –Alrakis, 10.12.2015

7,90
Slim 7,90

V2 Original

SmartShake V2 Original, 600 ml
2 lokeroa jauheille, vitamiineille, avaimille 
tai koruille. Treenaajien halutuin tuote!

SmartShake-shakerit

SmartShake Slim, 500 ml
Vallankumouksellisen Original- mallin 
hoikempi ja kompaktimpi koko.

Hae kaikki tuotteet haulla smartshake

599,90
33,00 / kk (24 kk)

55”

299,90
19,00 / kk (23 kk)

Brooklyn Brew Shop 
BrewDog Punk IPA 
-oluenvalmistussetti
Valmista kotona suosittua IPA-olutta 
ystävillesi! Setistä saa 3,8 litraa 
olutta. Vain Verkkokauppa.comista! 
Verk.com/11883

49,90

Oluen ystävän toivelahja
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Electrolux FW32L7162Samsung WW80J3283KW/EEBosch WAB24166SN

Pesukoneiden vaihtoviikot

A+++ -energialuokan 
pyykinpesukone 
7 kg:n täyttömäärällä 
ja kestävällä Inverter- 
moottorilla. A-luokan 
linkous 1600 
kierrosta minuutissa. 
Time Managerilla 
voit säätää 
pesuaikaa pyykin 
likaisuuden mukaan. 
Verk.com/60846

Norm. 449,90 €. 
Pyykinpesukone, 
joka pesee kerralla 
8 kg:n pyykit. Jäljellä 
olevan pesuajan 
näyttö. Ajastimella 
voit siirtää pesua jopa 
19 h. Hellä varainen 
Diamond Drum. 15 
minuutin pikaohjelma. 
Verk.com/2138

Energiataloudel-
linen ja edullinen 
pyykinpesukone. 
AllergiaPlus-tek-
niikka on kehitetty 
erityisesti aller-
gikkoja varten, ja 
sille on myönnetty 
ECARF-allergiatut-
kimuskeskuksen 
laatumerkki. 
Näyttö ja ajasin. 
Verk.com/63052

389,90
23,00 / kk (24 kk)

Täyttömäärä 7 kg

Energialuokka A+++

Linkousnopeus 1600 rpm

299,90
19,00 / kk (23 kk)

Säästä 130 €

Whirlpool-pesutorni, 8 kgCandy-pesutorni, 8 kg BOSCH-pesutorni, 9 kg

Norm. 1299,70 €. 
Energiatehokas 
pesutorni, jolla hoidat 
kerralla jopa 8 kg:n 
pyykit. Pesukoneessa 
kestävä ja hiljainen 
hiiliharjaton moottori 
sekä tehokas 
1400 rpm:n linkous. 
Kuivausrummun 
älykäs teknologia 
lämpöpumppu-
tekniikalla varmistaa 
erinomaisen 
kuivaustuloksen. 
Verk.com/55989

Edullinen pesutorni 
erinomaisilla ominai-
suuksilla. Pesukone 
optimoi pesuohjelman 
pyykkimäärän mukaan 
vettä ja sähköä 
säästäen. Valittavissa 
on 16 tehokasta 
pesuohjelmaa.  
Kuivausrummun kos-
teussensorit seuraavat 
pyykin kuivumista ja 
lopettavat ohjelman, 
kun haluttu kuivaus-
taso on saavutettu. 
Verk.com/21241

Norm. 1534,70 €. 
Tällä erittäin ener-
giataloudellisella 
pesutornilla peset 
ja kuivaat kerralla 9 
kilon pyykit. Pesuko-
neessa on kestävä ja 
tehokas hiiliharjaton 
moottori, 1400 
kierroksen linkous ja 
selkeä LED-näyttö. 
Kuivausrummussa 
on lämpöpump-
putekniikka ja 
automaattinen 
kosteudentunnistus. 
Verk.com/7928

999,90
53,00 / kk (24 kk)

579,90
32,00 / kk (24 kk)

Säästä 299,80 €

Uutuus Uutuus

Säästä 84,80 €

Täyttömäärä 8 kg

Energialuokka A +

Lämpöpumpputekniikka

Täyttömäärä 8 kg

Energialuokka B

Ajastin (3, 6 tai 9 h)

Täyttömäärä 9 kg

Energialuokka A ++

Lämpöpumpputekniikka

Täyttömäärä 8 kg

Energialuokka A +++

Linkousnopeus 1400 rpm

Täyttömäärä 8 kg

Energialuokka A +++

Linkousnopeus 1400 rpm

Täyttömäärä 9 kg

Energialuokka A +++ -30 %

Linkousnopeus 1400 rpm

1449,90
74,00 / kk (24 kk)

Hae 
Apurahaa 

ja valikoima 
kasvaa 
silmissä

Esimerkki Apuraha-osamaksusta: ostos 1500 €, maksuaika 12 kk, kuukausi-
erä 139 €/kk, kuukausimaksu 3,95 €/kk, korko 14,9 %, luottohinta 1660,21 €. 
Todellinen vuosikorko 1500 euron kampanjaostolle 12 kuukauden laina-ajalle 
on 23,21 %. Luoton myöntää Lindorff Invest Oy (Joukahaisenkatu 6, 20520 
Turku) tai Verkkokauppa.com Oyj (Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki).

Täyttömäärä 8 kg

Energialuokka A+++

Linkousnopeus 1200 rpm

299,90
19,00 / kk (23 kk)

Säästä 150 €

Whirlpool AWE9070 -pesukone, 7 kg

Norm. 429,90 €. Päältä täytettävä pesukone, jonka 6th Sense 
-tekniikka varmistaa täydellisen pesutuloksen alhaisella veden- ja 
energiankulutuksella. Näyttö ja ajastin. Mitat: K 900 × L 400 × 
S 600 mm. Verk.com/22076

Täyttömäärä 6 kg

Energialuokka A+++

Linkousnopeus 1200 rpm

279,90
18,00 / kk (23 kk)

Energialuokka A++

Täyttömäärä 7 kg

Linkousnopeus 1200 rpm

Colour 15° -erikoisohjelma

6th Sense

”Koneessa on monipuoliset ohjelmat mm. päivittäispesu on hyvä koska 
kestää vain tunnin. Täyttömäärä on 7 kg, joten sopii lapsiperheelle mainiosti.” 
–Maarit69, Etelä-Pirkanmaa, 9.7.2015
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Loppuerä

BOSCH SMU51M12SK

Electrolux EOP600W -uuni ja HOI650F -induktiotasoWhirlpool AKZM784/IX -uuni ja ACM 802/NE -keittotaso

Keittotaso + EOP600W-uuni
Teräs  Verk.com/16748
Valkoinen Verk.com/46484
Norm. yht: 1799,90 €

Keittotaso + AKZM784/IX-uuni
Teräs  Verk.com/28390
Valkoinen Verk.com/31651
Norm. yht: 799,90 €

Helppokäyttöinen pyrolyysiuuni muuttaa 
jäämät tuhkaksi, jonka voi poistaa 
kostealla liinalla. Paistolämpömittari 
sammuttaa uunin automaattisesti, 
kun ruoka on valmista. Ruoka kypsyy 
tasaisesti joka puolella uunia.

Ammattimaisen induktiotason lämpöä 
voi säätää välittömästi ja tarkasti. 
Power Boosterilla taso kuumenee 
hetkessä. Energiaa säästävä ajastin. 

Upeilla ominaisuuksilla varustettu 
monitoimiuuni. Käyttöä helpottavat selkeä 
ohjauspaneeli, opastava LCD-näyttö, 
6th Sense-uunitoiminnot ja integroidun 
paistomittarin esiasetetut toiminnot. 
Elektroninen lämpötilan valinta.

Induktiotasossa on neljä keittoaluetta, joista 
yksi kuumenee nopeasti Booster-toimin-
nolla. Turvallinen induktiotaso kohdistaa 
lämmön vain keittoastiaan. 

Norm. 1999,90 €. Erittäin tilava 
side by side -kylmäkeskus ranskalaisilla 
ovilla ja suurella 520 litran tilavuudella. 
Tästä tilavasta kaapista löydät elintar-
vikkeet nopeasti ja vaivattomasti. A+ 
-energialuokan kylmäkeskuksen käyttö-
mukavuutta lisää yläosaan sijoitettu suuri 
396 litran jääkaappi, jonka koko sisällön 
näet kerralla ilman turhaa kumartelua. 
Ulosvedettävä pakastinlaatikko. Ovessa 
kätevä vesi- ja jääpalakone. Mitat: K 815 
× L 598 × S 573 mm. Verk.com/21943

Multi-zone-tekniikan ja kahden erillisen 
jäähdytysjärjestelmän ansiosta Whirlpool 
WMD4001X -side by side -kaappissa 
voit muuttaa joko toisen tai kummankin 
pakastimen jääkaapiksi!  Pakastimen 
tilavuus on joko 0,82 tai jopa 164 litraa. 
Jääkaapintilavuus taas on pienimmillään 
362 litraa, tai suurimmillaan 526 litraa.
Jääkaapin oveen on sijoitettu valaistu 
kosketusnäytöllä varustettu ohjaus-
paneeli. Valosensori tarkkailee huoneen 
valoisuutta ja ohjaa kaapin tyylikkäitä 
valaistuja kahvoja. Mitat: K 1850 × L 910  
× S 750 mm. Verk.com/62390

699,90
38,00 / kk (24 kk)

Säästä 100 € 999,90
53,00 / kk (24 kk)

Säästä 800 €

Samsung RFG23UERS1/XEE French door side by side Whirlpool WMD4001X 4Door side by side

1699,90
86,00 / kk (24 kk)

Säästä 300 €

Induktiotaso

Leveys 59 cm

Induktiotaso

Leveys 59 cm

Energialuokka A

Pyrolyyttinen puhdistus

Huippu-uutuus

1999,90
101,00 / kk (24 kk)

Hoover HEDS5510-86 -astianpesukone

Norm. 299,90 €. Tehokas ja 
monipuolisesti muunneltava, 
kapeaan tilaan mahtuva 
astianpesukone. Säädettävä 
yläkori mahdollistaa suurempi-
enkin astioiden tehokaan pesun 
yläkorissa. Koneeseen mahtuu 
yhdeksän hengen astiasto. 
Elektronisella ohjauksella 
varustetussa astianpesuko-
neeessa on 6 pesuohjelmaa ja 3 
pesulämpötilaa. Led-merkkivalot 
kertovat pesuohjelman vaiheen. 
Mitat: K 850-870 × L 450 × 
S 600 mm. Verk.com/40573

Energialuokka A+

Äänitaso 54 dB

6 pesuohjelmaa

Candy CDP4810-86

Energiatehokas astianpesu kone seitse-
mällä pesuohjel malla. Sisätilaratkaisut 
mahdollistavat maksimaalisen täytön. 
LCD-näyttö. Mitat: K 820-870 × L 450 × 
S 600 mm. Verk.com/7504

Norm. 599,90 €. Energiatehokas 
A++ -energialuokan astianpesukone, 
johon mahtuu 13 hengen astiasto. 
Yöohjelmalla äänitaso vain 39 dB. 
Mitat: K 820–900 × L 597 × S 570 mm. 
Verk.com/16134

Whirlpool ADPU701WH

Erittäin laadukas A++ -energia-
luokan astianpesukone. 
Elektro ninen ohjauspaneeli ja 
24 h:n ajastintoiminto. Täyttö-
määrä 12 hengen astiasto. 
Tilavat ja muunneltavat astia-
korit. Mitat: K 820-900 x L 597 
x S 570 mm. Verk.com/3214

589,90
33,00 / kk (24 kk)

299,90
19,00 / kk (23 kk)

Leveys vain 45 cm

349,90
21,00 / kk (24 kk)

Säästä 250 €

199,90
17,00 / kk (18 kk)

Säästä 100 €

Myönnämme 
Apurahaa 

Myönnämme 
Apurahaa 

NoFrost ja Multiflow

Vesi- ja jääpala-automaatti Energialuokka A+

Kaksi kompressoria

Pakastin muutettavissa 
jääkaapiksi
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Tyylikäs ja jämerä lasi- ja metallirakenne. Valovoi-
mainen kamera edessä ja takana. Kirkas SuperAMO-
LED-näyttö, palkittu Samsung Knox -tietoturva ja 
reilu akunkesto. Hakusana galaxy A3 2016

Tyylikäs ja jämerä lasi- ja metalli rakenne. Optinen 
kuvanvakain ja vaativiin valo-olosuhteisiin sopivat 
etu- ja taka kamerat. Käytännöllinen sormenjälki-
lukija, palkittu Samsung Knox -tietoturva ja reilu 
akunkesto. Hakusana galaxy A5 2016

329,90
20,00 / kk (24 kk)

A3

429,90
25,00 / kk (24 kk)

A5

Samsung Galaxy S5 Neo
Paranneltu versio Galaxy S5:sta, 
jossa on 5,1-tuumainen Full HD 
-sAMOLED-näyttö, uusi 16 megapik-
selin takakamera ja 5 megapikselin 
etukamera. S5 Neo on myös vesi- ja 
pölytiivis.

327,90
20,00 / kk (24 kk)

149,90
18,00 / kk (12 kk)

16 Mpx:n kamera

Vesi- ja pölytiivis 

5,1” Full HD -näyttö

Musta Verk.com/60536
Kulta Verk.com/40471
Hopea Verk.com/36996

Valkoinen
Musta
Kulta

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

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

Samsung Galaxy J5 Android

178,90
16,00 / kk (17 kk)

13 Mpx:n kamera

5 Mpx:n etukamera

5” HD-näyttö

Samsung Gear VR Innovator Edition for Galaxy S6 -virtuaalilasit on tehty yhteistyössä VR-lasien 
pioneerin, Oculus Riftin kanssa. Lasit hyödyntävät Samsung Galaxy S6 tai S6 Edge -puhelimia. 
Aseta puhelin laseihin ja olet valmis astumaan todentuntuiseen virtuaalimaailmaan! 
Verk.com/63703
Huomaa myös Innovator Edition Galaxy S -puhelimelle, 199,90 €. Verk.com/17033

Samsung Gear VR Consumer Edition -VR-lasit

Uutuus!

Motorola Moto G, 2015 3rd Gen, 8 Gt, 4G Motorola Moto G, 16 Gt, 4G

Viiden tuuman näyttö, neliydin
prosessori, vesitiivis rakenne (IPX7), 
13 megapikselin kamera sekä viiden 
megapikselin selfiekamera. Käyttö
järjestelmä on puhdas Android 5.1.1.
Musta 8 Gt Verk.com/56471
Valkoinen 8 Gt Verk.com/33629

Viiden tuuman näyttö, neliydin
prosessori, vesitiivis rakenne (IPX7), 
13 megapikselin kamera sekä viiden 
megapikselin selfiekamera. Käyttö
järjestelmä on puhdas Android 5.1.1.
Verk.com/61083

* Osta Moto G:n (3. sukupolvi)älypuhelin, saat hyvityksenä takaisin 30 euroa Motorolalta! Kampanja on voimassa niin kauan kuin 
varastoa riittää, ja se koskee 20.1.–20.2.2016 tehtyjä ostoja. Tutustu kampanjaan ja hae hyvitys Motorolalta ostokuittia vastaan: 
https://motocashback.fi/

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

13 Mpx:n kamera 13 Mpx:n kamera

Puhdas Android 5.1.1 Puhdas Android 5.1.1

"Puhelin toimii erittäin hyvin ja sisältää käteviä ominaisuuksia, kuten liikkeillä käynnistettävät kamera 
ja taskulamppu. Käyttöönotto ja käyttö yleensä on helppoa. –  Olen puhelimeen oikein tyytyväinen." 
–Termostatti, 29.10.2015 (Motorola Moto G, 16 Gt)

Motorola Moto X Force 4G -Android-puhelin, 32 Gt

Apple iPhone 5s

ZTE AXON Elite -Android-puhelin, 32 Gt

Vihdoinkin puhelin joka kestää pudot
telua, mutta myös näyttää ja tuntuu 
mukavalta kädessä. Näyttö on särkymä
tön ja valmistaja antaa näytölle neljän 
vuoden takuun. Tarkka 21 megapikselin 
kamera LEDsalamalla. Nopeat yhteydet 
4G LTE yhteystekniikan ansiosta. 
Tehokas prosessori jaksaa pyörittää 
sulavasti sovelluksia. Sisäistä 32 Gt:n 
tallennustilaa kasvatat halutessasi 
helposti microSDHCmuistikortilla. 
Verk.com/48242

Tarkka ja mullistava sormenjälkitunnistin. Voit 
nyt kirjautua puhelimeesi tai maksaa iTunesos
toksesi turvallisimmalla ja henkilökohtaisimmalla 
mahdollisella tavalla  sormenpäälläsi. iPhone 
5s:n A7 suoritin yhdessä 64 bittisen iOS7käyt
töjärjestelmän kanssa on jopa 40× tehokkaampi 
pakkaus verrattuna alkuperäiseen iPhoneen ja jopa 
kaksi kertaa tehokkaampi verrattuna iPhone 5:een. 
Kaikki mallit haulla iPhone 5s  

Uskomattoman upeilla yksityiskoh
dilla koristeltu metallinen runko on 
näyttävä ja tuntuu miellyttävältä. 
13 megapikselin kameralla otat 
tarkat stillkuvat sekä kuvaat 
4Kvideota. Sormenjälkilukija 
takaa puhelimen turvallisuuden 
ja DualSIMtuen ansiosta käytät 
kahta liittymää samanaikaisesti. 
Kokonaisuuden kruunaa 5.5”:n 
tarkka näyttö sekä suuri 3000 mAh 
akku joka tukee Quick Charge 2.0 
pikalatausta. Verk.com/62477

748,90
41,00 / kk (24 kk)

228,90
19,00 / kk (17 kk)

269,90
17,00 / kk (24 kk)

429,90
25,00 / kk (24 kk)

Hae 
Apurahaa 

ja valikoima 
kasvaa 
silmissä

Esimerkki Apurahaosamaksusta: ostos 1500 €, maksuaika 12 kk, kuukausi
erä 139 €/kk, kuukausimaksu 3,95 €/kk, korko 14,9 %, luottohinta 1660,21 €. 
Todellinen vuosikorko 1500 euron kampanjaostolle 12 kuukauden lainaajalle 
on 23,21 %. Luoton myöntää Lindorff Invest Oy (Joukahaisenkatu 6, 20520 
Turku) tai Verkkokauppa.com Oyj (Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki).

alk. 399,90
24,00 / kk (23 kk)

16 Gt

SAAT 30 € 

HINNASTA TAKAISIN*

Särkymätön näyttö

Vettä hylkivä rakenne

Pitkä toiminta-aika, jopa 48 h

13 Mpx:n kamera

4K-videokuvaus

Kahdeksanydinprosessori
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Motorola Moto G, 2015 3rd Gen, 8 Gt, 4G Motorola Moto G, 16 Gt, 4G

Viiden tuuman näyttö, neliydin
prosessori, vesitiivis rakenne (IPX7), 
13 megapikselin kamera sekä viiden 
megapikselin selfiekamera. Käyttö
järjestelmä on puhdas Android 5.1.1.
Musta 8 Gt Verk.com/56471
Valkoinen 8 Gt Verk.com/33629

Viiden tuuman näyttö, neliydin
prosessori, vesitiivis rakenne (IPX7), 
13 megapikselin kamera sekä viiden 
megapikselin selfiekamera. Käyttö
järjestelmä on puhdas Android 5.1.1.
Verk.com/61083

* Osta Moto G:n (3. sukupolvi)älypuhelin, saat hyvityksenä takaisin 30 euroa Motorolalta! Kampanja on voimassa niin kauan kuin 
varastoa riittää, ja se koskee 20.1.–20.2.2016 tehtyjä ostoja. Tutustu kampanjaan ja hae hyvitys Motorolalta ostokuittia vastaan: 
https://motocashback.fi/

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

13 Mpx:n kamera 13 Mpx:n kamera

Puhdas Android 5.1.1 Puhdas Android 5.1.1

"Puhelin toimii erittäin hyvin ja sisältää käteviä ominaisuuksia, kuten liikkeillä käynnistettävät kamera 
ja taskulamppu. Käyttöönotto ja käyttö yleensä on helppoa. –  Olen puhelimeen oikein tyytyväinen." 
–Termostatti, 29.10.2015 (Motorola Moto G, 16 Gt)

Motorola Moto X Force 4G -Android-puhelin, 32 Gt

Apple iPhone 5s

ZTE AXON Elite -Android-puhelin, 32 Gt

Vihdoinkin puhelin joka kestää pudot
telua, mutta myös näyttää ja tuntuu 
mukavalta kädessä. Näyttö on särkymä
tön ja valmistaja antaa näytölle neljän 
vuoden takuun. Tarkka 21 megapikselin 
kamera LEDsalamalla. Nopeat yhteydet 
4G LTE yhteystekniikan ansiosta. 
Tehokas prosessori jaksaa pyörittää 
sulavasti sovelluksia. Sisäistä 32 Gt:n 
tallennustilaa kasvatat halutessasi 
helposti microSDHCmuistikortilla. 
Verk.com/48242

Tarkka ja mullistava sormenjälkitunnistin. Voit 
nyt kirjautua puhelimeesi tai maksaa iTunesos
toksesi turvallisimmalla ja henkilökohtaisimmalla 
mahdollisella tavalla  sormenpäälläsi. iPhone 
5s:n A7 suoritin yhdessä 64 bittisen iOS7käyt
töjärjestelmän kanssa on jopa 40× tehokkaampi 
pakkaus verrattuna alkuperäiseen iPhoneen ja jopa 
kaksi kertaa tehokkaampi verrattuna iPhone 5:een. 
Kaikki mallit haulla iPhone 5s  

Uskomattoman upeilla yksityiskoh
dilla koristeltu metallinen runko on 
näyttävä ja tuntuu miellyttävältä. 
13 megapikselin kameralla otat 
tarkat stillkuvat sekä kuvaat 
4Kvideota. Sormenjälkilukija 
takaa puhelimen turvallisuuden 
ja DualSIMtuen ansiosta käytät 
kahta liittymää samanaikaisesti. 
Kokonaisuuden kruunaa 5.5”:n 
tarkka näyttö sekä suuri 3000 mAh 
akku joka tukee Quick Charge 2.0 
pikalatausta. Verk.com/62477

748,90
41,00 / kk (24 kk)

228,90
19,00 / kk (17 kk)

269,90
17,00 / kk (24 kk)

429,90
25,00 / kk (24 kk)

Hae 
Apurahaa 

ja valikoima 
kasvaa 
silmissä

Esimerkki Apurahaosamaksusta: ostos 1500 €, maksuaika 12 kk, kuukausi
erä 139 €/kk, kuukausimaksu 3,95 €/kk, korko 14,9 %, luottohinta 1660,21 €. 
Todellinen vuosikorko 1500 euron kampanjaostolle 12 kuukauden lainaajalle 
on 23,21 %. Luoton myöntää Lindorff Invest Oy (Joukahaisenkatu 6, 20520 
Turku) tai Verkkokauppa.com Oyj (Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki).

alk. 399,90
24,00 / kk (23 kk)

16 Gt

SAAT 30 € 

HINNASTA TAKAISIN*

Särkymätön näyttö

Vettä hylkivä rakenne

Pitkä toiminta-aika, jopa 48 h

13 Mpx:n kamera

4K-videokuvaus

Kahdeksanydinprosessori
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29,90

DLinkGo GO-RT-AC750 
Dual-band -WiFi-reititin

299,90
19,00 / kk (23 kk)

D-Link DIR-890L Tri-band -WiFi-reititinD-Link DCS-2330L -IP-kamera

Huippunopea Ultra Performance -sarjan AC3200-reititin, jossa uutena 
mm. Tri-Band- ja Smart Connect -tuet. Hallittavissa vaivattomasti 
nettiselaimen, matkapuhelimen tai iPadin avulla. Verk.com/57656

WiFi-nopeus jopa 3200 Mbps

1 GHz:n Dual Core -suoritin

Kuusi ulkoista antennia

Kaksitaajuustoiminnon ja uuden 802.11ac-
standardin ansiosta saat helposti käyttöösi 
langattoman verkon, jota kodin kaikki langattomat 
laitteet voivat käyttää. Verk.com/38290

Säänkestävä kotelo suojaa pilvikameraa 
pölyltä ja sateelta. Langaton WiFi-yhteys ja 
tallennus muistikortille, 16 Gt:n kortti mukan.
Verk.com/2216

199,90
17,00 / kk (18 kk)

MyFoneKit-käsivarsikotelot

Käsivarsikotelo tarrakiinnityksellä 4–6 tuuman älylaitteille. Kotelon sisäpuolella on 
paikka kotiavaimille ja muutamalle maksukortille. Puhelinta voi käyttää läpinäkyvän 
muovikalvon läpi. Musta kotelo saatavana myös 5–6 tuuman laitteille. 
Hae kaikki mallit haulla myfonekit käsivarsikotelo

Uudenlainen korttikotelo sisäisellä virtalähteellä! Kuljetat 
maksukorttisi lisäksi 2000 mAh:n varavirtalähteen, joka 
antaa reilusti lisäpotkua älypuhelimeesi. MicroUSB- ja 
Lightning-liitin lataamista varten. Verk.com/47774

MyFoneKit-korttikotelo 
varavirtalähteellä

Hyppää uuteen mielenkiintoiseen 
kokemukseen. Virtuaalilasit toimivat 
Android- tai iOS-puhelimella ja ne 
hyödyntävät puhelimen gyroskooppia ja 
liikesensoreita. Näkymät vaihtuvat päätä 
kallistaessa tai käännellessä.

MyFoneKit VR -virtuaalilasit

49,90

18,90

Kiven muotoiset varavirta-
lähteet tuntuvat tiiviiltä, 
jämäköiltä ja laadukkailta. 
Karheahko varavirtalähde 
pysyy kädessä liukkaita 
varavirtalähteitä varmemmin.

19,90
2200 mAh

29,90
4400 mAh

19,90

Karkaistusta lasista valmistettu 
kalvo suojaa näyttöä tehok-
kaasti käyttötuntumaa heiken-
tämättä. Useille eri puhelin-
malleille mukaan lukien iPhone 
5 ja 6 sekä Samsung Galaxy 
-sarja. Löydät kaikki haku
sanalla myfonekit lasikalvo

Fuj:tech KiVI 
-varavirtalähde

MyFoneKit Tempered Glass 
-lasikalvot

2200 mAh
4400 mAh
6600 mAh

Verk.com/17576
Verk.com/18354
Verk.com/18458

Suojaa iskuilta

Karkaistua lasia

24,90

39,90
6600 mAh

Sopii 4–6 tuuman puhelimille. Maksimi-
leveys 78 mm ja -pituus 160 mm. 
Varmista puhelimesi kyvykkyys toistaa 
VR-materiaalia. Paras kokemus saavu-
tetaan korkearesoluutioisella puhelimella 
(Full HD tai parempi). Verk.com/16261

59,90 89,90
TP-LINK Touch P5 
Dual-band -reititin

TP-LINK NC220 
-IP-kamera

TP-LINK TL-PA8010P KIT  
-Powerline-adapteri, 2 kpl

Normaalisti 199,90 €. 4,3-tuumaisella kosketusnäytöllä 
varustettu ac-reititin, jossa on nopea tuplaydinprosessori 
ja kolme ulkoista antennia. Verk.com/22514

Normaalisti 74,90 €. Päivä- ja yökäyttöön sopiva moni-
puolinen valvontaratkaisu. Osaa lähettää laadukasta 
videokuvaa myös ilman tietokonetta. Verk.com/56993

Normaalisti 109,90 €. Nopea Powerline-adapteri tukee 
HomePlug AV2 -standardia. Käyttää tiedonsiirtoon 
MIMO-teknikkaa. Verk.com/62782

149,90
18,00 / kk (12 kk)

Säästä 15 € Säästä 20 €
Säästä 50 €
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59,90 89,90
TP-LINK Touch P5 
Dual-band -reititin

TP-LINK NC220 
-IP-kamera

TP-LINK TL-PA8010P KIT  
-Powerline-adapteri, 2 kpl

Normaalisti 199,90 €. 4,3-tuumaisella kosketusnäytöllä 
varustettu ac-reititin, jossa on nopea tuplaydinprosessori 
ja kolme ulkoista antennia. Verk.com/22514

Normaalisti 74,90 €. Päivä- ja yökäyttöön sopiva moni-
puolinen valvontaratkaisu. Osaa lähettää laadukasta 
videokuvaa myös ilman tietokonetta. Verk.com/56993

Normaalisti 109,90 €. Nopea Powerline-adapteri tukee 
HomePlug AV2 -standardia. Käyttää tiedonsiirtoon 
MIMO-teknikkaa. Verk.com/62782

149,90
18,00 / kk (12 kk)

Säästä 15 € Säästä 20 €
Säästä 50 €

Sony Xperia Z5 Compact Android

Sony SmartBand 2 (SWR12) 

Lippulaivapuhelimen ominaisuudet käteensopivassa 
koossa. Xperia Z5 Compactissa on vesitiivis kotelo, 
markkinoiden parhaisiin lukeutuva älypuhelinkamera 
sekä runsaasti tehoa päivittäiseen tehokäyttöön. 
Löydät kaikki hakusanalla z5 compact

Sony Xperia C5 Ultra Dual, 16 Gt

Kahdella SIM-korttipaikalla varustettu selfiepuhelin 
kahdella 13 megapikselin kameralla ja huippuvärik-
käällä 6 tuuman Full HD -näytöllä. Jopa kahden päivän 
akunkesto! Verk.com/19623

349,90
21,00 / kk (24 kk)

Kaksi 13 Mpx:n kameraa

6 tuuman Full HD -näyttö

Kaksi SIM-korttipaikkaa

Vesitiivis muotoilu

Jopa 2 vrk:n valmiusaika

23 Mpx, f2.0:n kamera

4,6-tuuman HD-näyttö

497,90
28,00 / kk (24 kk)

Huomaa myös C5 + Sony AZI -actionkamera (arvo 
199,90 €) -yhteispakkaus, 379,90 €. Verk.com/19161

*Esimerkki Apuraha-osamaksusta: ostos 1500 €, maksuaika 12 kk, kuukausierä 139 €/kk, kuukausimaksu 3,95 €/
kk, korko 14,9 %, luottohinta 1660,21 €. Todellinen vuosikorko 1500 euron kampanjaostolle 12 kuukauden 
laina-ajalle on 23,21 %. Luoton myöntää Lindorff Invest Oy (Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku) 
tai Verkkokauppa.com Oyj (Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki).

Aktiivisuusranneke joka mittaa jatkuvasti myös sykettä. 
Sykemittauksen myötä näet miten stressitasosi vaihtelee. 
Vesitiivistä ranneketta voit käyttää huoletta myös uidessa.

Musta
Valkoinen

Verk.com/22850
Verk.com/12208

Vesitiivis (IP68)

Mittaa sykettä 24/7

iOS/Android-yhteensopiva

149,90
18,00 / kk (12 kk)

LG V10 -Android-puhelin, 32 GB

LG V10 on massasta erottuva Android-puhelin. Sen runko on valmis-
tettu kestävästä Dura Guard SAE 316L -teräksestä, näyttöä suojaa 
Gorilla Glass 4 -lasi ja takakuori on valmistettu kumisesta Dura Skin 
-materiaalista. Tämä yhdistelmä takaa puhelimen kestävyyden ja se 
onkin saanut MIL-STD-810G Transit Drop Compiant -luokituksen.
Musta
Valkoinen

Verk.com/54878
Verk.com/35085

Teräksinen runko

Kaksi etukameraa

Erillinen 2,1 tuuman lisänäyttö

Monipuolinen kamerasovellus

Iskunkestävä (MIL-STD-810G)

699,90
38,00 / kk (24 kk)

Hae 
Apurahaa 

ja valikoima 
kasvaa 

silmissä

Esimerkki Apuraha-osamaksusta: ostos 1500 €, maksuaika 12 kk, kuukausi erä 139 €/kk, kuukausi-
maksu 3,95 €/kk, korko 14,9 %, luottohinta 1660,21 €. Todellinen vuosikorko 1500 euron kampanjaos-
tolle 12 kuukauden laina-ajalle on 23,21 %. Luoton myöntää Lindorff Invest Oy (Joukahaisenkatu 6, 
20520 Turku) tai Verkkokauppa.com Oyj (Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki).
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Markkinoiden edistyksellisin symbolinen laskin. Tarkalla 
taustavalaistulla värinäytöllä, ladattavalla sisäisellä 
akulla ja suomenkielisellä käyttöjärjestelmällä varustettu 
kämmen laite ja PC/MAC-matematiikkaohjelma toimivat 
lukio- ja jatko-opinnoissa. Verk.com/50693

179,90
16,00 / kk (17 kk)

"Lukion pitkän matematiikan 
lukijalle erittäin hyvä laskin!" 

–Päivi212, Ylöjärvi, 20.2.2015

Faber-Castell Polychromos 
-värikynät tinarasiassa

Runsas pigmentti, 
erinomainen kesto 
ja ammattimainen 

lopputulos. 
60 väriä

Verk.com/26730
120 väriä

Verk.com/26731

77,90
60 väriä 149,90

18,00 / kk (12 kk)

120 väriä

Texas Instruments TI-Nspire 
CX CAS -kämmenlaite

34,90

79,90

Kompakti mutta tehokas ristiinleikkaava paperi-
silppuri, jonka automaattinen syöttölaite tekee 
silppuamisesta vaivatonta. Korkea turvaluokitus 
ja CD-, DVD- ja Blu-Ray-levyjen tuhoamismah-
dollisuus. Verk.com/35752

Automaattinen 
syöttölaite

ClassWiz-sarjan huipputuotteessa on 
korkean resoluution LCD-näyttö, 552 
toimintoa ja  helppokäyttöinen taulukko-
laskentasovellus. Natural Textbook 
Display. Verk.com/42894

Hiokkeeton konekiiltoinen yleistulostus-
paperi. Mustat ovat jopa 40 % voimak-
kaampia ja värit jopa 10 % 
kirkkaampia. Erittäin 
valkoinen, terävä 
kontrasti. 500 arkkia. 
Verk.com/1268

4,90
Casio ClassWiz FX-991EX

”Ostin laskimen lääketieteellisen 
pääsykokeeseen valmistumista varten ja 

olen erittäin tyytyväinen ostokseeni, Näyttö 
on selkeä ja laskut saa fiksusti esille – –.” 

–Laura22, 3.12.2015

Elfen Professional DM-50AC
-ristiinleikkaava paperisilppuri

Suunniteltu erityisesti 
lapsiperheiden automatkoille. 
Tupakansytytinpistokkeessa on 
kaksi USB-liitäntää ja kätevässä, 
esimerkiksi etuistuimen taka-
osaan asennettavassa jatko- 
osassa on kaksi USB-lisäpaikkaa. 
Verk.com/58057

”Mahtava laturi jossa 
johto riittää varmasti 

myös isompaan autoon 
takapenkille saakka.” 
–S5 White, 19.8.2015

Belkin Road Rockstar 
-USB-autolaturi 34,90

4 USB-latauspaikkaa

HP Home & Office A4

Hiihtoloman 
automatkan pelastaja!

NFC ja amiibo

Parempi 3D

2 ohjaintattia

189,90
16,00 / kk (18 kk)

Sony PlayStation 4 -pelikonsoli, 
500 Gt

New Nintendo 3DS XL , sininen

500 Gt:n kovalevyllä varustettu mahtava pelikonsoli ja 
Blu-ray-soitin. Lisäksi TV-sovelluksia. Verk.com/24461

Uusi käsikonsoli sisältää mm. uusia painikkeita, amiibo -
tuen ja vakaamman 3D-efektin. Verk.com/56474

369,90
22,00 / kk (24 kk)

500 Gt

Yli 200  
arvostelua

95 %
arvostelijoista 

suosittelee ”Uudet ominaisuudet 
toimivat oikeasti hyvin 
kuten luvataan.”  
–Peli-Ukko, 27.6.2015

”Peli toimii yhä yhtä hyvin kuin 
90-luvulla. Hieman päivityksiä tehty 
ja varsinkin kameraohjaus uuden 
3ds:n toisella nupilla toimii hienosti.” 
–ioni, 27.4.2015

The Legend of Zelda –  
Majora’s Mask 3D -peli

Tempaava tarina, ihastuttavat hahmot, useat eri naamiot 
– sekä Tinglen ensiesiintyminen! Verk.com/51049

49,90
3DS

Tehokkaampi prosessori

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

Kampanja on voimassa 21.2.2016 asti.

Lue hakuohjeet ja hae: 
facebook.com/verkkokauppacom

Osram LIGHTIFY Starter -pakkaus arvo 94,90 €

Ohjaa valaistusta älypuhelimella tai tabletilla. Järjestelmä 
on helppo käyttää ja asentaa. Aloituspakkaus sisältää 
ohjausyksikön ja 60 watin hehkulamppua vastaavan 
älykkään RGBW-led-lampun. Maksuton iOS- ja 
Android-sovellus. Verk.com/61198

HAUSSA 3
TESTAAJAA
HAUSSA 3
TESTAAJAA
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Epson Expression Home XP-335 -monitoimitulostin

Epson Expression Premium XP-530 -monitoimitulostin Epson Expression Premium XP-635 -monitoimitulostin

Epson EcoTank ET-2550 -monitoimitulostin

Tämä edullinen Epsonin Claria Home -musteita käyttävä pieni monitoimitulostin tuottaa terävän, selkeän tekstin ja kiiltävät, 
valokuvaamolaatuiset valokuvat. Erillisten mustepatruunoiden ansiosta vain loppuun käytetty väri täytyy vaihtaa, mikä 
säästää rahaa. Verk.com/41483

Tulosta upeita, kiiltäviä valokuvia ja 
teräviä, tarkkapiirtoisia tekstiasia-
kirjoja vaivattomasti mistä tahansa kotisi 
huoneesta tällä kaksipuolisia tulosteita 
tuottavalla WiFi-monitoimitulostimella. 
Verk.com/60144

Tulosta upeita valokuvia ja teksti-
asiakirjoja kotona. Erillisten muste-
patruunoiden ansiosta vain loppuun käytetty 
väri on vaihdettava, mikä säästää rahaa. 
Tulostus CD/DVD-levyille ja kaksi paperiloke-
roa (yksi A4-paperia ja yksi valokuvapaperia 
varten Kätevät mobiilitulostusvaihtoehdot. 
LCD-värinäyttö. Verk.com/3406

Ecotankilla tulostat 4000 musta-
valkosivua tai 6500 värisivua ilman 
musteiden vaihtoa ja säästät jopa 
70 % tulostuskustannuksissa.* 
Kun muste vuosien kuluttua loppuu, 
voit lisätä sitä edullisesti. Ecotank 
on ihanteellisen valinta asiakirjojen 
ja valokuvien tulostamiseen. Voit 
tulostaa myös suoraan älypuhelimista 
ja tableteilta. Kolmen vuoden takuu. 
Verk.com/62308

* Ilmoitetut kapasiteetit ja sivukohtaiset kustannukset ekstrapoloidaan Epsonin alkuperäisen metodologian perusteella ISO/IEC24712 -standardin sisältämien 
testikuvioiden tulostussimulaatiosta. Ilmoitetut kapasiteetit ja sivukohtaiset kustannukset EIVÄT perustu ISO/IEC24711 -standardiin. Ilmoitetut kapasiteetit / 
sivukohtaiset kustannukset saattavat vaihdella tulostettavien kuvien, käytettävän paperityypin, tulostusten toistumistiheyden sekä käyttöympäristön olosuhteiden, 
kuten lämpötilan, mukaan.

TM-testivoittaja 
nro 19/2015

USB, WiFi

Muistikorttipaikka

Kaksipuoleiset tulosteet

USB, WiFi

Muistikorttipaikka

Kaksipuoleiset tulosteet

USB, WiFi

Muistikorttipaikka

A4-värimustesuihku

USB 2.0, WiFi

Tulostaa, kopioi, skannaa

tekniikanmaailm
a.f

i

49,90

84,90
124,90
16,00 / kk (12 kk)

299,90
19,00 / kk (23 kk)

Myönnämme 
Apurahaa 

Epson 33 Claria appelsiini 
-monipakkaus: 60,90 € 
Verk.com/40117

Epson 33 Claria appelsiini 
-monipakkaus: 60,90 € 
Verk.com/40117

Epson Claria Home 29 
mansikka -monipakkaus: 
38,90 € Verk.com/3639

SAAT 20 € TAKAISIN, KUN OSTAT

     MYÖS MONIMUSTEPAKKAUKSEN

SAAT 40 € TAKAISIN, KUN OSTAT

     MYÖS MONIMUSTEPAKKAUKSEN

SAAT 40 € TAKAISIN, KUN OSTAT

     MYÖS MONIMUSTEPAKKAUKSEN

SAAT 50 € 

HINNASTA TAKAISIN

Edulliset tulostuskustannukset – jopa 
4000 mustavalko- tai 6500 värisivua
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Kaupan päälle Sony BDP-S6500B -Blu-ray-soitin! 
Upeaan 4K-tarkkuuteen skaalaava 3D Blu-ray -soitin,  
jonka arvo on 149,90 €. Verk.com/59217

Sony X9005C -sarjan 4K Ultra HD -televisio, 65"

Erittäin ohut muotoilu

Subwoofer kaupan päälle

4K Ultra HD -resoluutio

Tupla-HD-digivirittimet

2499,90
125,00 / kk (24 kk)

65"

Uskomaton vain 4,9 mm ohut 65-tuumainen 4K-televisio, joka 
yhdistää muodon ja toiminnot kauniilla tavalla. Ainutlaatuinen 
pinnoitustekniikka saa reunuksen käytännössä katoamaan näkyvistä. 
Kahdet DVB-T2-, DVB-C HD- ja DVB-S2-digivirittimet. Energia-
luokka C. Verk.com/46004

LG 49UF778V Smart 4K Ultra HD LED -televisio, 49"

Samsung J62 -sarjan Smart Full HD LED -televisiot
Ohutreunainen Full HD -televisio, jossa on 600 PQI -kuvanparannus ja uudistettu 
Tizen-käyttöjärjestelmä.TV-sovelluksinamm.Ruutu,YleAreenajaNetflix.DVB-T2-
ja DVB-C-HD-digi virittimet. J6250-mallissa myös DVB-S2. Energia luokka A+. 
40" UE40J6202 499,90 € Verk.com/53258
48" UE48J6202 599,90 € Verk.com/53698
55" UE48J6250 799,90 €  Verk.com/62766

799,90
43,00 / kk (24 kk)

55"600 PQI -kuvanparannus

Uusittu Tizen Smart TV

WiFi ja WiFi Direct

DVB-T2 ja DVB-C HD

1999,90
101,00 / kk (24 kk)

65"

Sony X8509C -sarjan  
4K Ultra HD LED -televisio
4K Ultra HD -resoluution älytelevisio, jossa on 
Android TV -käyttöjärjestelmä. Kahdet DVB-T2-, 
DVB-C HD- ja DVB-S2-digivirittimet. Energialuokka A.

55" 1299,90 € Verk.com/45116
65" 1999,90 € Verk.com/45348

4K Ultra HD -resoluutio

Tupla-HD-digivirittimet

Android-älytelevisio

Kaupan päälle Sony SWFBR100 -subwoofer! 
Langaton valkea subwoofer, joka antaa televisiollesi upean 
bassontoiston. Arvo 289,90 €. Verk.com/43024

49-tuumainen Edge LED -taustavalaistu 4K Ultra HD -televisio, jossa on LG webOS 2.0 
-käyttöjärjestelmä.TV-sovelluksinamuunmuassaNetflix,YouTubejaSpotify.DVB-T2-,
DVB-C HD- ja DVB-S2-virittimet. Energialuokka A+. Verk.com/16698

799,90
43,00 / kk (24 kk)

49"

4K Ultra HD -resoluutio

LG webOS 2.0

DVB-T2 / C HD / S2

Magic-kaukosäädin

Muista! Matkahuollolla 
televisiot kotiin alkaen 11,90 €

Hae 
Apurahaa 

ja valikoima 
kasvaa 
silmissä
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ProCaster F447 -sarjan Smart TV159,90
19,00 / kk (12 kk)

259,00
17,00 / kk (23 kk)

Samsung BD-H8500N  
-Blu-ray-soitin ja digiboksi

Älykäs digiboksi, jossa on 500 Gt:n kovalevy ja 
3D Blu-ray -toisto. Tallenna kahta kanavaa ja 
katso kolmatta samaan aikaan. Verk.com/18287
Katso myös 1000 Gt:n kovalevyllä varustettu 
BD-H8900N, jossa on 4K-skaalaus. 299 €. 
Verk.com/18318

Tallenna kahta, 
katso kolmatta

Samsung JS9005 -sarjan Smart 4K Ultra HD 
Curved SUHD LED-TV, 1200 Hz

4K Ultra HD -resoluutio

Häikäisevä SUHD-kuva

Tupla-HD-virittimet

Taulumainen muotoilu

Curved Screen

Tyylikäs Edge LED -taustavalaistu taulumainen 
4K SUHD -televisio. Aito 200 hertsin paneeli ja 
1200 hertsin CMR-kuvanparannus. Sovelluksina 
muun muassa Katsomo, Ruutu, Yle Areena 
jaNetflix.2×DVB-T2-,2×DVB-CHD-ja
2×DVB-S2-digivirittimet.EnergialuokkaB.
55” 1799,90 € Verk.com/57202
65” 2799,90 € Verk.com/57201

Television  
65-tuumainen 

versio sai viisi tähteä 
Tekniikan Maailman 
vertailussa 4/2015.

1799,90
91,00 / kk (24 kk)

55"

         saat
   kaupan päälle
   €-hintaturva-
vakuutuksen    
     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja
vain €-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com

€

2799,90
139,00 / kk (24 kk)

65"

ProCaster LE-65SN647 Smart LED -televisio, 65"
65-tuumainen ohutreunainen Full HD -älytelevisio, jossa on LED-taustavalaisu, aito 100 hertsin paneeli ja 800 hertsin CMP-kuvan-
parannus.TV-sovelluksinamuunmuassaYouTubejaNetflix.DVB-T2-jaDVB-C-HD-virittimet.EnergialuokkaA+.Verk.com/28181

Esimerkki Apuraha-osamaksusta: ostos 1500 €, maksuaika 12 kk, kuukausi erä 139 €/kk, kuukausimaksu 3,95 €/kk, korko 14,9 %, luottohinta 1660,21 €. Todellinen vuosikorko 1500 euron kampanjaostolle 12 kuukauden 
laina-ajalleon23,21%.LuotonmyöntääLindorffInvestOy(Joukahaisenkatu6,20520Turku)taiVerkkokauppa.comOyj(Tyynenmerenkatu11,00220Helsinki).

999,90
53,00 / kk (24 kk)

65"

65 tuuman jättiläinen!

Aito 100 hertsin paneeli

Smart TV ja WiFi

DVB-T2 ja DVB-C HD

Hae 
Apurahaa 

ja valikoima 
kasvaa 
silmissä

Liitä DVD-soitin ja näyttö sekä mukana 
tuleva lisänäyttö auton niskatukiin ja 
pane elokuva pyörimään! Mukana kaksi 
niskatukikiinnikettä ja näppärä kaukosää-
din. Toistaa DVD- ja CD-levyjen lisäksi 
video- ja kuvatiedostoja USB-muis-
titikulta. Stereokaiuttimet. Saatavilla 
myös9-tuumainenversio(159,90€).
Hae vaihtoehdot haulla denver mtw

99,90
Denver-DVD-soitin,  
kaksi 7 tuuman näyttöä

Wbox HD3 -digiboksi
Tyylikäs digiboksi, jossa on teräväpiirto-
viritin sekä antenni- että kaapelitalouk-
siin. Erikseen ostettavalle ulkoiselle 
USB-kovalevylle voit tallentaa samaan 
aikaan kolmea eri kanavaa kahdesta eri 
kanavanipusta. Verk.com/46285

Kolmen kanavan 
USB-tallennus

Mustat ja valkoiset LED-taustavalaistut Full HD -älytelevisiot, joissa 
on 400 hertsin kuvanparannus, USB-tallennus ja älysovelluksia 
kutenNetflix.DVB-T2-jaDVB-C-HD-virittimet.EnergialuokkaA+.
Hae sarjan kaikki mallit haulla f447

alk. 449,90
29,00 / kk (23 kk)

49"

alk. 349,90
21,00 / kk (24 kk)

40"

Full HD -älytelevisio

WiFi ja Miracast

DVB-T2 ja DVB-C HD
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89,90 139,90
17,00 / kk (12 kk)

Stadler Form Anton 
-ilmankostutin

Kahden litran 
vesisäiliöllä varus
tettu lmankostutin 
tuottaa kylmää 
höyryä 200 ml/h 
tunnissa. Kylmänä 
höyry leviää 
huoneilmaan 
helposti. 
Verk.com/55436

Kuuden litran 
vesisäiliö. Tuottaa 
kylmää höyryä 
300 ml/h ja lämmintä 
höyryä 400 ml/h. 
Helppo kosteus
tason säätö. 
Verk.com/51033

Kuuden litran 
vesisäiliö. Tuottaa 
kylmää höyryä 
300 ml/h ja lämmintä 
höyryä 400 ml/h. 
Helppo kosteus
tason säätö. 
Verk.com/51036

Kuuden litran 
vesisäiliö. Tuottaa 
höyryä jopa 18 h: 
550 ml/h kylmää 
tai 250 ml/h 
lämmintä höyryä. 
Verk.com/59972

139,90
17,00 / kk (12 kk)

Wilfa HU-4W -ilmankostutin Wilfa HU-6W -ilmankostutin Wilfa HUE-6B -ilmankostutin Wilfa HU-7W -ilmankostutin

59,90

69,90

Norm. 69,90 €

79,90 99,90

Norm. 99,90 € Norm. 119,90 €
Norm. 159,90 €

Ufox on kotimainen, vankkoja perinteitä 
kantava ilmankostutin, joka on jo yli 30 
vuoden ajan ollut kylmän ja kuivan talvi
kauden pelastaja suomalaisissa kodeissa. 
Halkaisija 27 cm. Verk.com/49623

Ufox on pitkäikäinen tuote, koska siinä 
ei ole käytössä kuluvia osia. Vesisäiliön 
tilavuus 5,1 litraa. Sopii myös laajempiin 
huonetiloihin, kuten toimistoihin. Halkai
sija 38 cm. Verk.com/49624

Ufox U3S -ilmankostutin

Tilasuositus 
max 20 m2

Tilasuositus 
max 120 m2

Automaattinen 
virrankatkaisu

Tilasuositus 
max 100 m2Tilasuositus 

max 25 m2

Tilasuositus 
max 125 m2

Tilasuositus 
max 125 m2

Uutuus Uutuus

89,90

Ufox HK2 -ilmankostutin

Tyylikäs ilmankostutin, joka voi tuottaa 
myös erilaisia tuoksuja makusi mukaan. 
Ionic Silver Cube ominaisuus varmistaa 
hygieenisen kosteutuksen. 
Valkoinen Verk.com/41460
Musta  Verk.com/41458

Automaattinen 
virrankatkaisu

Tilasuositus 
max 50 m2

Dyson AM09 Hot & Cool 
-tuuletin
Talvella tehokas 
lämmitin, kesällä 
tehokas tuuletin. 
Käyttökelpoinen 
koko vuoden ympäri! 
Air Multiplier teknolo
gia tuottaa tasaisen ja 
tehokkaan ilmavirran.
Verk.com/56660

399,90
24,00 / kk (23 kk)

Volta Equipt UEQ25 -pölynimuri Electrolux PowerForce Parketti

iRobot Roomba 615 
-pölynimurirobotti

iRobot Roomba 880 
-pölynimurirobotti

iRobot Roomba 782e 
-pölynimurirobotti

Norm. 89,90 €. Suoritus
kykyinen ja hyvin 
varusteltu, kompakti imuri. 
Uusi DustProlattiasuulake 
puhdistaa tehokkaasti sekä 
kovat lattiat että matto
pinnat. Pölynpoisto kyky 
kovalta lattialta Aluokkaa. 
Ergonominen muotoilu, 
tukeva kantokahva, 
liukukytkimellä säädettävä 
tehotaso ja teleskooppisesti 
säädettävä imuputki. 
Verk.com/43231

Helppokäyttöinen ja tehokas imuri kaikille lattiapinnoille. 
Imuri liikkuu keveästi joka suuntaan 360° kääntyvien 
pyörien ansiosta. Mukana erillinen harja suulake koville 
lattioille kuten parketille ja laatoille. Verk.com/20737

Helppokäyttöinen 
siivousrobotti, joka toimii 
yksinkertaisesti nappia 
painamalla. Automaatti
nen lataus. Sopii 
kaikille lattiapinnoille. 
Verk.com/41189

Erittäin tehokas Robot
tiimuri. Uuden, käänteen
tekevän AeroForcetekno
logian ansiosta se poistaa 
jopa 50 % enemmän likaa, 
roskia ja hiuksia/ karvoja 
kaikentyyppisiltä lattioilta. 
Verk.com/44466

Vastakkaisiin suuntiin 
pyörivät harjat ja tehokas 
imu poistavat lian, 
pölyn, hiukset ja muut 
roskat lattialta kahden 
HEPAsuodattimen 
pitäessä ilman puhtaana. 
Verk.com/52614

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

222,90
18,00 / kk (18 kk)

Dyson DC33C Origin
DC37 Allergy Parquet mallissa jatkuva imuteho varmis
tetaan patentoidulla Radial Root Cyclone teknologialla. 
Dysonin perässä vedettävät Ballimurit on suunniteltu 
siten, että niitä on helppo ohjata huonekalujen ja muiden 
esteiden ympärillä. 
Verk.com/6965

299,90
19,00 / kk (23 kk)

Dyson DC37C Allergy Stubborn
Dyson Cinetic™sykloniteknologian 54 ultratehokasta 
syklonia erottavat mikroskooppiset hiukkaset. Ball™ 
teknologian ansiosta imuri ohjautuu ilman kömpelöitä 
liikkeitä. Ainoa pölynimuri, jossa ei ole suodattimien 
hoitotarvetta. 
Verk.com/48858

499,90
29,00 / kk (23 kk)

Dyson DC52 Animal Turbine

799,90
43,00 / kk (24 kk)

Norm. 279,90 €. Äänitaso on vain 61 dB(A). Allergy 
Plus suodatin, digitaalinen LEDnäyttö, pölypussin ja 
suodattimen vaihto tarpeen elektroninen merkkivalo. 
Siivousulottuvuus 12 m. Verk.com/45122

Electrolux UltraSilencer Deluxe+

AllergyPlus

Äänitaso 61 dB

Digitaalinen LED-näyttö

AllergyPlus

Suodatuskyky A

Energialuokka A

199,90
17,00 / kk (18 kk)

129,90
16,00 / kk (12 kk)

Säästä 80 €
Kaupan päälle Volta Lilly -akkuimuri

399,90
24,00 / kk (23 kk)

329,90
20,00 / kk (24 kk)

59,90

499,90
29,00 / kk (23 kk)

129,90
16,00 / kk (12 kk)

129,90
16,00 / kk (12 kk)

149,90
18,00 / kk (12 kk)

179,90
16,00 / kk (17 kk)

199,90
17,00 / kk (18 kk)

38,90 69,90 99,90

Vesipestävä hiustenleikkuri, 
jossa tehokas ja kestävä 
moottori. Kaksi vaihdettavaa 
kampaosaa 3-42 mm 
(3 mm:n välein). Voidaan 
käyttää ladattuna ja verkko-
virralla. Jopa 60 min ajoaikaa. 
USB-lataus mahdollisuus. 
Verk.com/47372

Useaan otteeseen palkittu muotoilurauta. Se 
on täydellinen laite nopealle, vaivattomalle 
ja laadukkaalle hiusten suoristukselle. Voit 
luoda myöskin helposti laineita ja kiharoita. 
Verk.com/38722

Norm. 179,90 €. Tyylikäs 1,7 litran KitchenAid-vesipannu, 
jossa suuri vesimäärä kiehuu vain muutamassa sekun-
nissa! Digitaalisen näytön ansiosta voit säätää lämpötilan 
haluamaksesi välillä 50 – 100 °C. Voit tarkistaa veden 
lämpötilan näytöltä silloinkin, kun pannu ei ole alustalla. 
Punainen  Verk.com/54205
Mantelin kerma  Verk.com/23376
Musta   Verk.com/9078

Norm. 249,90 €. Tukeva, vakaa ja kestävä painevalettu 
metallinen runko-osa. Kestävästä lasista valmistettu, suuri 
yksiosainen ja muodoltaan ainutlaatuinen 1,5 litran kannu, 
joka sopii todella hyvin tarjoiluun ja on helppo puhdistaa. 
Mukana myös 0,75 litran varakannu. 
Punainen  Verk.com/34546
Valkoinen  Verk.com/34733
Musta   Verk.com/34666

Norm. 539,90 €. Tämä tyylikäs yleiskone on erinomai-
nen joka kokin apuri. Laitteen moottorissa on suoraveto, 
joten se on hiljainen ja vakaa. Lisätarvikkeiden 
kiinnityspää tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet. 
Täysmetallinen kestävä rakenne.
Punainen  Verk.com/8498
Valkoinen  Verk.com/24081
Musta   Verk.com/24071

Todella tehokas, ionisoiva hiustenkui-
vaaja ammattikäyttöön. Kaksi nope-
usasetusta, kaksi lämpötila-asetusta 
sekä kylmäpuhallus. Kuivaimen runko 
on ergonomisesti muotoiltu ja sopii 
sekä vasen- että oikeakätisille. Kolmen 
metrin virtajohto. Verk.com/37501

Tehokas kotiparturi, joka 
sopii hiuksille ja parralle. 
Äärimmäisen kestävä 
Lithium-akku tarjoaa jopa 
120 minuuttia ajoaikaa. 
Voit huuhdella ajopään 
kätevästi juoksevan veden 
alla. Verk.com/56470

Laadukas ja kestävä 
kotiparturi, jonka polykarbo-
naattipanssari kestää 
kolhut ja putoamiset. 
Leikkuria voidaan käyttää 
ladattuna ja verkkovirralla. 
Viiden vuoden takuu. 
Mukana säilytyslaukku. 
Verk.com/49966

Kasvoharjan pyörivä ja 
värähtelevä liike puhdistaa 
tehokkaasti kasvoilta meikin 
ja epäpuhtaudet. Kolme 
nopeusvaihtoehtoa. Kasvo-
harja vahvistaa ihoa ja tekee 
ihosta heleämmän. Voit 
käyttää kasvoharjaa myös 
suihkussa. Verk.com/45132

Remington HC5400 
Pro Power -hiustenleikkuri

GHD IV Styler -suoristusrauta

Tasoitetut, muotoillut ja viimeistellyt lämpölevyt 
liukuvat vaivattomasti hiuksissa antaen erittäin 
kiiltävän lopputuloksen. Tällä ammattilaisten 
käyttämällä muotoilijalla loihdit haluamasi 
hiustyylin vaivatta. Verk.com/42952

GHD Gold Classic Styler -muotoilurauta

GHD Air Dryer -hiustenkuivaaja

Remington HC5800 E51 
Pro Power -kotiparturi

KitchenAid Artisan -tehosekoittimet KitchenAid Artisan -yleiskoneetKitchenaid-vedenkeittimet

Remington HC5880 
Indestructible -kotiparturi

Remington FC1000 E51 
Reveal -kasvoharja

Tuoremehuprässillä valmistat terveelliset mehut 
helposti kotona. Prässissä on erittäin voimakas 
keraaminen mylly, joka ei värjäänny. Hiljaisen moottorin 
ansiosta voit huoletta valmistaa tuoremehut aamulla 
vaikka muu perhe nukkuisikin. Verk.com/19590

Ota hedelmistä ja kasviksista irti 
kaikki ravinteet! Laitteessa on suuri 
ruuvi joka puristaa hedelmistä irti 
kaiken mehun ja erottaa niistä 
hedelmälihan pienimmätkin osaset. 
Toisin kuin perinteisen mehulingon 
tuotoksissa, SlowJuicerin tuotta-
massa mehussa hedelmäliha ei 
erotu nesteestä vaan on sametti-
sen sileää. Verk.com/1839

Norm. 199,90 €. Pienikokoinen, 
hiljainen, helppokäyttöinen ja 
helppo puhdistaa. Laitteella voi val-
mistaa tuoremehua tai jäädytettyjä 
herkkuja. Aineet pusertava ruuvi 
pyörii hitaasti, vain 45 kierrosta 
minuutissa, joten kitkan aiheuttama 
lämpö ei hävitä ravintoaineita. 
Verk.com/62807

Wilfa Juicemaster -tuoremehupuristin Ströme Professional SlowJuicer 
-tuoremehupuristin

Panasonic MJ-L500 Slow Juicer 
-tuoremehupuristin

Säästä 50 €

10 kupillista keittävä 
kahvinkeitin, jossa 
on automaattinen 
virrankatkaisu. Kaksi 
erillistä vastusta takaa 
opti maa lisen suodatus- 
ja säilytyslämpötilan. 
Verk.com/7013

Suodatinteline, mekaa-
ninen tippalukko ja 
sekoittava aromikansi 
lisäävät käyttömuka-
vuutta. 10 kupin tilavuus 
ja automaattinen virran-
katkaisu. Verk.com/7280

Suodatinteline, auto-
maattinen tippalukko ja 
sekoittava aromikansi 
lisäävät käyttömu-
kavuutta. 10 kupin 
tilavuus ja automaat-
tinen virrankatkaisu. 
Verk.com/7524

129,90
16,00 / kk (12 kk)

169,90
20,00 / kk (12 kk)

149,90
18,00 / kk (12 kk)

Moccamaster H931 AO Moccamaster HB951 AO Moccamaster HBG961 AO

149,90
18,00 / kk (12 kk)

139,90
17,00 / kk (12 kk)

Säästä 50 €
Säästä 40 €

Hiljainen

Helppo puhdistaa

Säästä 20 €

129,90
16,00 / kk (12 kk)
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59,90

499,90
29,00 / kk (23 kk)

129,90
16,00 / kk (12 kk)

129,90
16,00 / kk (12 kk)

149,90
18,00 / kk (12 kk)

179,90
16,00 / kk (17 kk)

199,90
17,00 / kk (18 kk)

38,90 69,90 99,90

Vesipestävä hiustenleikkuri, 
jossa tehokas ja kestävä 
moottori. Kaksi vaihdettavaa 
kampaosaa 3-42 mm 
(3 mm:n välein). Voidaan 
käyttää ladattuna ja verkko-
virralla. Jopa 60 min ajoaikaa. 
USB-lataus mahdollisuus. 
Verk.com/47372

Useaan otteeseen palkittu muotoilurauta. Se 
on täydellinen laite nopealle, vaivattomalle 
ja laadukkaalle hiusten suoristukselle. Voit 
luoda myöskin helposti laineita ja kiharoita. 
Verk.com/38722

Norm. 179,90 €. Tyylikäs 1,7 litran KitchenAid-vesipannu, 
jossa suuri vesimäärä kiehuu vain muutamassa sekun-
nissa! Digitaalisen näytön ansiosta voit säätää lämpötilan 
haluamaksesi välillä 50 – 100 °C. Voit tarkistaa veden 
lämpötilan näytöltä silloinkin, kun pannu ei ole alustalla. 
Punainen  Verk.com/54205
Mantelin kerma  Verk.com/23376
Musta   Verk.com/9078

Norm. 249,90 €. Tukeva, vakaa ja kestävä painevalettu 
metallinen runko-osa. Kestävästä lasista valmistettu, suuri 
yksiosainen ja muodoltaan ainutlaatuinen 1,5 litran kannu, 
joka sopii todella hyvin tarjoiluun ja on helppo puhdistaa. 
Mukana myös 0,75 litran varakannu. 
Punainen  Verk.com/34546
Valkoinen  Verk.com/34733
Musta   Verk.com/34666

Norm. 539,90 €. Tämä tyylikäs yleiskone on erinomai-
nen joka kokin apuri. Laitteen moottorissa on suoraveto, 
joten se on hiljainen ja vakaa. Lisätarvikkeiden 
kiinnityspää tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet. 
Täysmetallinen kestävä rakenne.
Punainen  Verk.com/8498
Valkoinen  Verk.com/24081
Musta   Verk.com/24071

Todella tehokas, ionisoiva hiustenkui-
vaaja ammattikäyttöön. Kaksi nope-
usasetusta, kaksi lämpötila-asetusta 
sekä kylmäpuhallus. Kuivaimen runko 
on ergonomisesti muotoiltu ja sopii 
sekä vasen- että oikeakätisille. Kolmen 
metrin virtajohto. Verk.com/37501

Tehokas kotiparturi, joka 
sopii hiuksille ja parralle. 
Äärimmäisen kestävä 
Lithium-akku tarjoaa jopa 
120 minuuttia ajoaikaa. 
Voit huuhdella ajopään 
kätevästi juoksevan veden 
alla. Verk.com/56470

Laadukas ja kestävä 
kotiparturi, jonka polykarbo-
naattipanssari kestää 
kolhut ja putoamiset. 
Leikkuria voidaan käyttää 
ladattuna ja verkkovirralla. 
Viiden vuoden takuu. 
Mukana säilytyslaukku. 
Verk.com/49966

Kasvoharjan pyörivä ja 
värähtelevä liike puhdistaa 
tehokkaasti kasvoilta meikin 
ja epäpuhtaudet. Kolme 
nopeusvaihtoehtoa. Kasvo-
harja vahvistaa ihoa ja tekee 
ihosta heleämmän. Voit 
käyttää kasvoharjaa myös 
suihkussa. Verk.com/45132

Remington HC5400 
Pro Power -hiustenleikkuri

GHD IV Styler -suoristusrauta

Tasoitetut, muotoillut ja viimeistellyt lämpölevyt 
liukuvat vaivattomasti hiuksissa antaen erittäin 
kiiltävän lopputuloksen. Tällä ammattilaisten 
käyttämällä muotoilijalla loihdit haluamasi 
hiustyylin vaivatta. Verk.com/42952

GHD Gold Classic Styler -muotoilurauta

GHD Air Dryer -hiustenkuivaaja

Remington HC5800 E51 
Pro Power -kotiparturi

KitchenAid Artisan -tehosekoittimet KitchenAid Artisan -yleiskoneetKitchenaid-vedenkeittimet

Remington HC5880 
Indestructible -kotiparturi

Remington FC1000 E51 
Reveal -kasvoharja

Tuoremehuprässillä valmistat terveelliset mehut 
helposti kotona. Prässissä on erittäin voimakas 
keraaminen mylly, joka ei värjäänny. Hiljaisen moottorin 
ansiosta voit huoletta valmistaa tuoremehut aamulla 
vaikka muu perhe nukkuisikin. Verk.com/19590

Ota hedelmistä ja kasviksista irti 
kaikki ravinteet! Laitteessa on suuri 
ruuvi joka puristaa hedelmistä irti 
kaiken mehun ja erottaa niistä 
hedelmälihan pienimmätkin osaset. 
Toisin kuin perinteisen mehulingon 
tuotoksissa, SlowJuicerin tuotta-
massa mehussa hedelmäliha ei 
erotu nesteestä vaan on sametti-
sen sileää. Verk.com/1839

Norm. 199,90 €. Pienikokoinen, 
hiljainen, helppokäyttöinen ja 
helppo puhdistaa. Laitteella voi val-
mistaa tuoremehua tai jäädytettyjä 
herkkuja. Aineet pusertava ruuvi 
pyörii hitaasti, vain 45 kierrosta 
minuutissa, joten kitkan aiheuttama 
lämpö ei hävitä ravintoaineita. 
Verk.com/62807

Wilfa Juicemaster -tuoremehupuristin Ströme Professional SlowJuicer 
-tuoremehupuristin

Panasonic MJ-L500 Slow Juicer 
-tuoremehupuristin

Säästä 50 €

10 kupillista keittävä 
kahvinkeitin, jossa 
on automaattinen 
virrankatkaisu. Kaksi 
erillistä vastusta takaa 
opti maa lisen suodatus- 
ja säilytyslämpötilan. 
Verk.com/7013

Suodatinteline, mekaa-
ninen tippalukko ja 
sekoittava aromikansi 
lisäävät käyttömuka-
vuutta. 10 kupin tilavuus 
ja automaattinen virran-
katkaisu. Verk.com/7280

Suodatinteline, auto-
maattinen tippalukko ja 
sekoittava aromikansi 
lisäävät käyttömu-
kavuutta. 10 kupin 
tilavuus ja automaat-
tinen virrankatkaisu. 
Verk.com/7524

129,90
16,00 / kk (12 kk)

169,90
20,00 / kk (12 kk)

149,90
18,00 / kk (12 kk)

Moccamaster H931 AO Moccamaster HB951 AO Moccamaster HBG961 AO

149,90
18,00 / kk (12 kk)

139,90
17,00 / kk (12 kk)

Säästä 50 €
Säästä 40 €

Hiljainen

Helppo puhdistaa

Säästä 20 €

129,90
16,00 / kk (12 kk)
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19,9039,90

alk. 29,90

649,90
36,00 / kk (24 kk)

299,90
19,00 / kk (23 kk)

Titan GO V50 -crosstrainer
Erittäin järkevä ja rasitusta kestävä 
crosstrainer erinomaisella käyttö
mukavuudella. Sähköinen magneetti
vastuksen tason säätö. Helposti 
navigoitava suurinumeroinen näyttö 
tarjoaa paljon tietoa ja motivoivia 
treeniohjelmia. Verk.com/13488

Kestää hyvin rasitusta

Tukee lihaksia

Informatiivinen näyttö

Nopeuttaa palautumista

Hierontaan ennen ja jälkeen treenin

34,90

Markkinoiden kehittyneim
mät kompressiosukat. Laaja 
valikoima värejä ja kokoja 
naisille ja miehille. Hae 
kaikki haulla 2xu perf run

2XU Performance
- kompressiosukat

Selkä kuntoon ja paino hallintaan! 
Selätin® on pyörivä alusta, jonka 
päällä voit tehdä kiertoliikkeitä seisten, 
istuen, seinästä tukea ottaen ja monilla 
muilla tavoilla. Saatavilla 40 ja 48 cm:n 
halkaisijalla. Hae kaikki haulla selätin

Paino hallintaan ja selkä kuntoon

Selätin ja Selätin Plus

399,90
24,00 / kk (23 kk)

GoZero HoverBoard X8 
-tasapainoskootteri
Tasapainoskootteri on uusi hauska tapa 
liikkua erilaisilla tienpinnoilla. Liikkuminen 
HoverBoard X:llä harjoittaa tasapainoasi 
ja kehonhallintaasi. Toiminta perustuu 
sähkömoottorin tuottamaan voimansiirtoon 
ja sisäänrakennettuun gyroskooppiin. 
Verk.com/31811

Casall Balance -joogamatto
3 mm:n paksuinen joogamatto on ideaalinen kotiin, 
matkalle ja kuntosalille. Koko 183 x 61 x 0,3 cm. 

Vihreä
Musta
Punainen

Musta
Oranssi

Reebok GB60 -kuntopyörä
Tehoa treenaukseen itsegeneroivalla 
kuntopyörällä, joka tuottaa tarvitse
mansa virran kuntoillessasi. Selkeästä 
LCDnäytöstä näet 20 ohjelmaa ja voit 
säätää vastustasoa 32 eri tasosta. 
7 kilon vauhtipyörä. Verk.com/57093

Itsegeneroiva

20 eri vastustasoa

7 kilon vauhtipyörä

Verk.com/59708
Verk.com/59178
Verk.com/59958

Verk.com/48109
Verk.com/11876

10–15 kilometriä yhdellä latauksella

Sisäänrakennettu gyroskooppi

Suuret 8 tuuman pyörät

Casall Tube Roll -lihashuoltorulla
Kestävä ja tukeva Casall Tube Roll on optimaalinen 
sekä lihasten lämmittelyyn että palautukseen.

Myönnämme 
Apurahaa 

Reebok One GT60 -juoksumatto
Juoksumatto on varustettu tehokkaalla 2,5 
hevosvoiman moottorilla, joka mahdollistaa jopa 
20 km/h juoksunopeuden. Juoksupintaala on 
ruhtinaalliset 145 x 51 cm. Toimintoja on helppo 
ohjata 7 tuuman LCDnäytön kautta. Juoksu
matossa iskunvaimennus. Verk.com/59159

2,5 hv:n moottori, iso juoksupinta-ala

Maks. käyttäjäpaino 140 kiloa

Maks. nopeus jopa 20 km/h

1299,90
67,00 / kk (24 kk)

kerää €sejä
              unelmiisi
    Verkkokauppa.comissa

    saat €-kortin

       helposti!

  lisää tuote 46136

          tilaukseesi tai

    nouda kortti 

         myymälästä.

€

€

30
päivän 

hintaturva

€-vakuutukset 
kaupan päälle

€-etuohjelman jäsenenä saat Verkkokauppa.comista 
tekemillesi ostoksille €-kuljetusvakuutuksen sekä 

30 päivän €-hintaturvavakuutuksen. 
Lue lisää » verk.com/pins
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Takoi-rullamitat

PowerLed Workshop -suurennuslasivalaisinTakoi S9 -laseretäisyysmittari

79,90

49,90

Suurennuslasivalaisin on korvaama-
ton apu tarkkuutta vaativissa töissä. 
Valaisin toimii myös tavallisena 
työpistevalaisimena suljettavan 
kannen, erinomaisen liikkuvuuden 
ja loistavan valotehon ansiosta. 
Verk.com/21377

Edistyksellinen mittauslaite, joka antaa 
tarkat mitat helposti ja luotettavasti. 
Lukuisat mittaustoiminnot kuten 
pinta-ala, ristimitta ja tilavuusmitta. 
Verk.com/16977

Erittäin kestävä rullamitta, jossa on 
automaattilukitus, kumipinta ja vyöklipsi. 
Pituus 5,0 tai 7,5 metriä. Leveys 19 
tai 25 millimetriä. Hae tuotteet haulla 
takoi rullamitta

Mittaus napin painalluksella

Tarkka 60 metriin asti

”Haeskelin pidenmän ajan työvalaisinta enkä 
löytänyt sopivaa kunnes vahingossa törmäsin 
tähän tuotteeseen. Laatu ja hinta olivat 
markettien vastaaviin verrattuna parempia. 
Valo on miellyttävän valkoista ja suurennusla-
sikin on hyvä työkäytössä.” –JiJip, 31.10.2015

”Hyvin valaiseva pöytävalaisin, erittäin 
tehokas. Suurennuslasitoiminto ihan mainio.” 
–marttijussi, Sahalahti, 5.2.2015

Optisesti tarkka suurennos 1,75×

Valoteho 560 luumenia

Säädettävä nelinivelinen varsi

Yli 20  
arvostelua

100 %
arvostelijoista 

suosittelee

alk. 3,90
5,0 m

3 eri ohjauskorkeutta

29,90 46,90

Leveä takasuksi Kevyt ja kestävä

Stiga Snow Kick Free 
-lumipotkulauta

Stiga Snow Kick Bike  
-lumipotkulauta

Stiga Snow Racer -rattikelkka

39,90

Laadukas alumiinirunkoinen lumipotku
lauta. Pitkä ja leveä takasuksi, jonka 
ansiosta hyvä tasapaino on helpompi 
löytää. Säädettävä ohjaustangon 
korkeus. Sallittu maksimipaino 50 kg. 
Verk.com/25402

Lumipotkulauta, jossa on kevyt ja 
kestävä metalliseosrunko ja joka 
taittuu näppärästi kuljetusta varten. 
Tangossa kolme korkeusvaihtoehtoa. 
Maksimipaino 50 kg. Hae värit  
haulla stiga kick bike

Klassinen Stigakelkka, jonka runko on kestävää 
terästä ja muut osat laadukasta muovia. Varmistusjousi 
pysäyttää kelkan, jos kuljettaja putoaa kyydistä. Lisäksi 
jalkajarrut ja vetohihna. Verk.com/6325

Säädettävä ohjaustanko
Varmistusjousi

Klassikko

3 H PIKAKULJETUS
HELSINKI ESPOO KAUNIAINEN VANTAA

3 h pikakuljetus toimitetaan perille kolmen tunnin kuluessa 
tilauksesta Helsinkiin, Espooseen, Kauniaisiin ja Vantaalle. 

Pikakuljetus on tarjolla arkipäivisin kello 8.00–16.30 tehdyille 
tilauksille, joiden tuotteet löytyvät suoraan varastosta. 

Hinnat 39,90 € (0–50 kg), 69,90 € (50–400 kg). 

alk. 39,90

TAKUU

3
VUOTTA

» Tableteille
» Kameroille

» Televisioille
» Tietokoneille

Lue Verkkokauppa.comin 
kolmen vuoden takuusta:

verk.com/kolmevuotta
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Tyynenmerenkatu 11, Jätkäsaari – myös 24 h kioski! Saapastie 2, Pirkkala Kaakkurinkulma 4, Oulu

Pirkkala Oulu

YDIN-
KESKUSTA

RATIKKA 6

RATIKKA 6 JA 9

RATIKKA 9

RATIKKA 9

Kätevää – tilaa netistä, nouda myymälästä!

Helsinki

0600 55 24 24 24 h puhelinpalvelu
1,97 € / puhelu + ppm

Lainaa 
peräkärry 
ilmaiseksi

Ostosten yhteydessä

Myönnämme 
Apurahaa 

Apurahalla saat 14 päivää korotonta maksuaikaa.  
Sen jälkeen voit päättää, maksatko laskun yhdessä vai useammassa erässä.
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79,90

49,90
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49,90

Feru Apple Watch -rannekkeet
Laadukkaat ja tyylikkäät Ferun rannekkeet Apple Watcheille. 
Materiaalina nahka tai ruostumaton teräs.Koot 42 ja 38 mm. 
Hae kaikki hakusanalla feru apple watch

MOOV Now -aktiivisuusranneke 
multi-sport-tuella
MOOV Now opastaa ja valmentaa 
useassa eri urheilulajissa. Sen 
paristo kestää jopa puoli vuotta. 
Omni Motion 3D -sensori tarkkailee 
liikkumista tarkasti. Saat erittäin 
yksityiskohtaiset raportit eri 
liikuntamuodoista.
Musta
Punainen
Sininen
Valkoinen

Verk.com/37609
Verk.com/39334
Verk.com/46910
Verk.com/35932

Tyylikäs viimeistely

Nahka tai ruostumaton teräs

79,90

Pariston kesto 6 kk

Tukee useaa urheilulajia

iOS/Android-yhteensopiva



Esimerkki Apuraha-osamaksusta: ostos 1500 €, maksuaika 12 kk, kuukausierä 139 €/kk, kuukausimaksu 3,95 €/kk, korko 14,9 %, luottohinta 1660,21 €. Todellinen vuosikorko 1500 euron 
kampanjaostolle 12 kuukauden laina-ajalle on 23,21 %. Luoton myöntää Lindorff Invest Oy (Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku) tai Verkkokauppa.com Oyj (Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki).

Apurahalla saat 14 päivää korotonta maksuaikaa. 
Sen jälkeen voit päättää, maksatko laskun yhdessä vai useammassa erässä.

Lue lisää Apurahasta » verkkokauppa.com/apuraha

Apurahalla 
saat 14 päivää 

korotonta 
maksuaikaa


