
Motörheadphönes Bomber 
-sankakuulokkeet

Kevyet sankakuulokkeet raskaalle musiikille. Toimii mainiosti kaikella musiikilla, mutta arvostaa kaunista miesääntä, vinkuvia kitaroita ja hajoa-
misen partaalla rääkättäviä rumpuja. Rajoitettu erä. Tähän hintaan vain to 24.7. klo 9.00 alkaen. 150 kpl erä per myymälä/web. 1 kpl per 
asiakas. Verk.com/44282

4,90



T-Mode LM-201A -häkävaroitin 
digitaalinäytöllä

Cyber Clean Automotive 
-puhdistuslima

Green Cyclone LM6 BS-EX -vetävä 
ruohonleikkuri

Laadukas, vetävä ruohonleikkuri Briggs & Strattonin modernilla 
Eco-plus-moottorilla. Tällä leikkaat kädenkäänteessä pienet ja 
keskikokoiset nurmikot 46 cm leikkuualan ansiosta. Yhdestä 
vivusta säädettävä leikkuukorkeus ja kompakti kerääjäsäiliö 
tekevät työskentelystä kevyttä ja vaivatonta. Verk.com/41172

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

Vetävät pyörät 

Briggs & Strattonin 
vääntävä eko-moottori

50 litran keräyssäiliö

Ecoboxx Solar Energy Station 1500 
-aurinkokennojärjestelmä 2 paneelilla

Asennusvalmis, itseriittoinen 
sähköntuottojärjestelmä vaikkapa mökille! 
Tällä järjestelmät tuotat helposti sähköt mökin valaistukselle, 
televisiolle ja jopa pienelle energiatehokkaalle jääkaapille. 
Asennusvalmiissa paketissa on Ecoboxx 1500 -muuntajajärjestelmä  
230 V -invertterillä, kaksi 65 W aurinkopaneelia ja Ecotank 100 Ah 
akkujärjestelmä. Paketissa tulee mukana kaikki tarvittavat piuhat ja 
liittimet järjestelmän kytkemiseksi toimintavalmiuteen. 
Verk.com/12873 (kahdella paneelilla), katso myös 19714 
(kolmella paneelilla, 999,90)

Käytä telkkaria tai jääkaappia mökillä

899,90
78,94 / kk (12 kk)

1500 W siniaaltoinvertteri 
tavallisille sähkölaitteille

Outbag säkkituolit kestävät ulkokäyttöä 
säässä kuin säässä, vuodesta toiseen! 
Erinomainen istumamukavuus aidoiksi huonekaluiksi muotoiltujen mallien ja kestävien mutta 
pehmeiden materiaalien ansiosta. Hyvän näköiset ja tarkoituksenmukaiset värit sekä tyylikkään 
ajaton design sopii jokaiseen tupaan, pihaan tai puutarhaan. Outbag ei ole pelkkä säkkituoli, 
vaan aito, käyttöä kestävä ulkokaluste! Hae netistä hakusanoilla Outbag Valley.

Helppokäyttöinen ja 
uskomattoman tehokas 
puhdistava ”lima” auton, 
veneen tai lentokoneen 
sisätiloihin. Erinomainen 
puhdistusteho ja ulottuvuus 
pienimpiinkin koloihin. 
Paina lima puhdistettavaan 
kohtaan ja vetäise se pois, 
tämä lima poistaa lian ilman 
hankausta.  
Verk.com/14891

0,90

+2000
€

24,90

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

Outbag Valley Anthra

139,90
Outbag Valley Cappuccino

139,90

Weber Master-Touch 57 cm brikettigrilli

229,90
21,58 / kk (12 kk)

Master Touch on perinteisten 
Weber-pallogrillien kuningas 
monipuolisin vakiovarustein. 
Myös Gourmet BBQ System 
-grilliritilä kuuluu toimituk-
seen, eli lisävarusteiden 
yhteensopivuus on huippu-
kattava suoraan paketista. 
Verk.com/3495

Gourmet BBQ System -grilliritilä

Kannessa lämpömittari

10 v ruostumattomuustakuu



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

Pienikokoinen langaton 
802.11n-standardin 
tukiasema johon voi 
tuoda internet-yhteyden 
lähestulkoon millä 
tahansa USB-liitännäisellä 
3G/4G-mokkulalla! Voit näin 
ollen jakaa internet-yhteytesi 
langattomasti monelle 
tietokoneelle samanaikai-
sesti. Verk.com/10869

39,90

Hinnat ja tarjoukset voimassa 21.7.14-27.7.14 jollei toisin mainita. Verk.com/katalogi

Sunwind Trend Kobenhavn 4001, 4+1 polttimoa

Säästä 100 €

Suuri neljän polttimon grilli 
sivukeittimelllä. Erinomainen 
budjettiluokan valinta 
kun haluat perushyvän 
grillin millä grillata hieman 
suuremmalle seurueelle. 
Laatuseikat ovat kunnossa: 
rosteripolttimet ja 
valurautaritilä.    300 kpl 
loppuerä tähän hintaan to 
24.7. klo 9.00 alkaen. 75 kpl 
per myymälä/web. 1 kpl per 
asiakas. Norm. 299,90. Verk.
com/38540

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

Green Cyclone ESS1 2000 W 
-murskaava oksasilppuri

Erittäin hiljainen ja 
tehokas oksasilpuri 
2000 W moottorilla. 
Murskaava terä tekee 
paksummistakin oksista 
siistiä mursketta 
hetkessä. Ulosvedettävä 
keräyslaatikko helpottaa 
silpun keräämistä. 400 kpl 
loppuerä tähän hintaan to 
24.7. klo 9.00 alkaen. 100 
kpl per myymälä/web. 
1 kpl per asiakas. Norm. 
159,90. Verk.com/7847

Jopa 45 mm paksuille oksille

99,90

Säästä 60 €

Domesto AIRCOOL -jäähdyttävä ja  
kosteuttava tuuletin

ALE –50 %

Normaalisti 59,90 €. Monikäyttöinen tuuletin, joka jäähdyttää 
tai kosteuttaa ilman! Sisältää 3 litran vesitankin, jonka avulla 
voit talvella kosteuttaa ilman tai kesällä jäähdyttää ilmaa 
kylmällä vedellä. Tuottaa haluttaessa erittäin hienoa vesihöy-
ryä, joka ei tiivisty tavanomaiseen tapaan. Verk.com/4932

Kosteus ja viilennys

Kolme eri nopeutta

7,5 tunnin ajastin

Vesihöyry ultraäänellä

29,90

Midea HS-130CN säiliöpakastin
Energiatehokas 
A++ -energialuokan 
säiliöpakastin. 
Lämpötilan säätö ja 
merkkivalot kätevästi 
etuosassa. 
Verk.com/42968

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

Energialuokka A++

Tilavuus 100 l

Pakastusteho 5 kg/vrk



2499,90

LG 47LB630V 47” Smart LED TV

LG 50LB582V 50” 100 Hz, MHL, Smart LED TV

Metallinhohtoinen Smart TV, jossa 
on sisäänrakennettu WiFi ja moni-
puoliset mediansiirto-ominaisuudet. 
50-tuumaisessa Full HD -televisiossa 
on IPS-paneeli, joka tarjoaa hyvän 
katselukulman, kontrastin ja 
kirkkaat värit. Televisio soveltuu 
kaikkiin kotitalouksiin, sillä siinä on 
teräväpiirtokanavia tukevat DVB-T2-, 
DVB-C HD- ja DVB-S2-digivirittimet. 
Energialuokka A+. Verk.com/47679

• Smart Control -älypuhelinsovellus
• Sovellusvalikoimassa muun 

muassa Netflix, SF Anytime, 
Headweb ja Viaplay

• USB-tallennus ja -mediantoisto 
ulkoiselle kovalevylle

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

• Kaiuttimet 2 x 10 W

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

100 Hz MCI

WiFi Miracast ja DLNA

DVB-T2/C HD/S2 

Energialuokka A+

Full HD -resoluutiolla varustettu perustelevisio, jossa on hyvä kuvanlaatu. LED-television IPS-paneeli 
tarjoaa laajan katselukulman, ja sen kirkkaiden värien kontrasti on hyvä. Voit toistaa mediatiedostot 
helposti suoraan USB-muistilta tai peilata kännykän sisällön TV-ruudulle MHL-liitännän avulla. Voit 
myös tallentaa TV-ohjelmia liittämällä televisioon ulkoisen kovalevyn. Verk.com/47683

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

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

Full HD -resoluutio

DVB-T2/C HD/S2 -virittimet

USB-tallennus ja -mediantoisto

Energialuokka A+

LG:n webOS-käyttöliittymä on helppokäyttöinen, ja se tekee älytelevision 
käyttämisestä mukavaa ja sujuvaa! Sisäänrakennettu Wi-Fi-yhteys ja Miracast 
mahdollistavat helpon langattoman mediansiirron kannettavilta laitteilta. 
Sovelluksista löytyy muun muassa Netflix, SF Anytime ja Viaplay. TV on varus-
tettu metallisella kehyksellä ja jalustalla. Energialuokka A+. Verk.com/12099

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

Tarkalla ja äärimmäisen yksityiskohtaisella 4K-kuvalla 
varustettu Smart TV. Siinä on edistynyt NANO FULL LED 
-taustavalaistu IPS-paneeli, joka luo kirkkaan, selkeän 
ja tasaisen kuvan. Sisäänrakennettu WiFi mahdollistaa 
helpon mediansiirron mobiililaitteilta ja 2nd Screen 
-toiminnolla voit myös katsoa TV-kuvaa kännykän tai 
tabletin ruudulta. Energialuokka B. Verk.com/37530

LG 65LA970V 65” 3D Nano LED TV, 1000 Hz, NFC, MHL

4K Ultra HD -resoluutio

NANO FULL LED

DVB-T2/C HD/S2-virittimet

Wi-Fi Miracast

2nd Screen

500 Hz MCI -kuvanparannus

webOS-käyttöliittymä

DVB-T2/C HD/S2 -virittimet

Wi-Fi Miracast

Dual Core -prosessori

      Kolmen
    vuoden takuu
        televisioille

Ei koske Samsungin eikä 
Procasterin tuotteita.

verk.com/kolmevuotta

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



69,90

Koe toiminta aivan uudella tavalla Xbox Onen langattomalla ohjaimella. Uusissa 
impulssiliipaisimissa on sormenpäihin kohdistuva värinätoiminto, joten tunnet jokaisen 
sysäyksen ja törmäyksen supertarkasti. Uudelleen suunnitellut ohjainsauvat ja uusi 
D-alusta lisäävät tarkkuutta. Lisäksi koko ohjain istuu entistä mukavammin käteesi. Yli 
40 uudistusta sisältävä ohjain on yksinkertaisesti paras, jonka Xbox on koskaan tehnyt. 
Verk.com/6717

Microsoft Xbox One 
Seuraavan sukupolven superkonsoli! Xbox One tarjoaa 
uuden sukupolven hittipelejä, televisio-ohjelmia ja viihdettä 
yhdessä tehokkaassa laitteessa.

Xbox One vie pelit todellisuuden rajamaille ja laittaa 
television tottelemaan käyttäjänsä käskyjä. Mitä enemmän 
käytät Xbox Onea, sitä paremmin se tuntee sinut ja tietää, 
mistä pidät. (Kinectin äänitoiminnallisuus saatavissa vain 
tuetuilla alueilla ja kielillä. Kinect ei kuulu Basic Edition 
-mallistoon.)

Xbox One on luotu vahvistamaan kokonaan uutta Xbox 
Live -sukupolvea, joka on vahvempi, henkilökohtaisempi 
ja älykkäämpi. Pilven lähes rajattoman mahdin vapautta-
minen tekee kaikesta kätevämpää ja helpommin saatavaa 
aina pelien asentamisesta osissa niin, että pelaamisen 
voi aloittaa nopeasti, päivitysten lataamiseen taustalla. 
Tallenna ja säilytä henkilökohtaista profiiliasi, pelejäsi ja 
viihdettäsi pilvessä, jolloin voit käyttää niitä milloin tahansa 
mistä Xbox One -laitteesta tahansa.

Xbox One Basic Edition (ilman Kinect-liiketunnistinta) 449,90 € (Verk.com/47310)
Xbox One 499,90 € (Verk.com/13754)
Xbox One + Titanfall 519,90 € (Verk.com/38459) 

”Paras ostokseni 
aikoihin. Käynnistyy erittäin 
nopeasti ja kaikkialle 
pääsee silmänräpäyksessä. 
Äänikomennot ja 
liiketunnistin mukavoittaa 
käyttöä. Aamullakin kun 
herää, voi vaan sanoa 
’xbox on’ ennenkuin on 
kerennyt sängystä nousta 
tai pilkkopimeässäkin voi 
käyttää liiketunnistinta. 
Ohjain on kevyt ja istuu 
käteen todella hyvin. Pelit 
pyörivät sulavasti ja hyvillä 
grafiikoilla. Suosittilen 
kaikille jotka peleistä 
tykkäävät. Tästä on vielä 
iloa moneksi vuodeksi.”  
–Santeri550, Kokkola, 
15.4.2014

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

49,90
Microsoft Xbox One -langaton ohjain

159,90

79,90

PowerShell Controller + Battery -mobiilipeliohjaimen ja 
-vara-akun yhdistelmällä voit pelata, puhua ja selata – ja 
virtaa riittää. Konsolityyliset analogiset peliohjaimet 
helpottavat monimutkaisten pelien pelaamista 
ja parantavat pelikokemusta jättämällä näytön 
kokonaan pelinäkymälle. PowerShell tarjoaa 
1500 mAh:n akun ja lisää iPhone 5-, iPhone 5s- tai 
iPod touch (5. sukupolvi) -laitteen käytettävissä 
olevaa tehokapasiteettia. Verk.com/41761

Logitech PowerShell -peliohjain ja akku

Laserintarkan FPS Laser Gaming 
Mouse -hiiren painon ja tasapainon 
voi säätää itselleen sopivaksi. 10 
ohjelmoitavaa painiketta, kaksiti-
lainen huippunopea vierityspyörä 
ja kehittyneet pintamateriaalit 
tekevät hiirestä täydellisen 
pelivälineen. Lennossa säädettävä 
dpi (200–8200) kaikkeen, mitä teet.  
Verk.com/17495

Toisin kuten tavallinen näppäimistö, joka toimii kumikytkimillä ja vaatii täyden painal-
luksen toimiakseen, Qpad:n Pro Gaming Mechanical Keyboard -näppäimistön aitojen 
mekaanisten kytkimien tuntuma on täysin verraton. Ei tarvitse enää painaa näppäimiä 
täydellä voimalla, QPAD-näppäimistö vastaa jokaiseen painallukseen välittömästi. 
Näppäistössä on kevyet ja lineaariset kytkimet, jotka sopivat nopeatempoiseen pelaa-
miseen. Sopii myös kirjoittamiseen, jos pidät kevyestä kosketuksesta. Verk.com/9575

QPAD MK-50 Pro -pelinäppäimistö, jossa  
Cherry MX Red -kytkimet

Käytettyäsi tovin Duckyn mekaanista näppäimistöä et enää koskaan palaa tavallisiin 
ja tunnottomiin näppäimistöihin. Pitkä näppäilysessio muuttuu suorastaan työstä 
huviksi. Voit tehdä omia valoprofiileja ja valita, mitkä näppäimet näppäimistössä 
on valaistu. Näppäimistö on varustettu laadukkailla saksalaisilla Cherry MX -sarjan 
mekaanisilla kytkimillä yhdistettynä Duckyn korkealaatuiseen dual layer -piirilevyyn, 
joka on kestävä ja sietää korkeita lämpötiloja. Näppäimistön pohjalla on 4-porttinen 
DIP-kytkin. Verk.com/5979

Ducky SHINE3 -pelinäppäimistö, jossa  
Cherry MX Red -kytkimet ja punaiset ledit

79,90

Tämä kuulokemikrofoni on suunniteltu erityisesti 
pelaajien tarpeet huomioon ottaen. Kuulokkeiden 
ANC (Active Noise Cancellation) -teknologia suo-
dattaa tehokkaasti kaiken taustamelun. Kuulokkeet 
on varustettu taustamelusuojatulla mikrofonilla. Kuulokkeiden 
PRO-versio sisältää myös erillisen ROG Spitfire -USB-äänikortin 
ja kuulokevahvistimen, jonka ansiosta pystyt saamaan 
kuulokkeista niiden täyden hyödyn 
irti. Verk.com/24648

Asus ROG Vulcan Pro 7.1  
-kuulokemikrofoni

Logitech G500s -hiiri

109,90

”Olen käyttänyt näppäimistöä nyt viikon verran 
ja voin sanoa, että olen löytänyt näppäimistöjen 
Rolls Roycen!” –Mikoo, 27.1.2014



3699,90
65”

Muista kotiinkuljetus!
Matkahuollon jakopaketilla 35–55 kg
kotiinkuljetukset alkaen 14,90 €

Sonyn X8505 -sarjan 4K Ultra HD 3D LED TV, 200 Hz

4K-kuvalla varustettu Sonyn Smart TV, 
jonka mukana tulee helppokäyttöinen 
One Flick -kaukosäädin. Televisiossa on 
WiFi Miracast, joka mahdollistaa mobiili-
laitteen sisällön langattoman peilaamisen 
TV-ruudulle. Sonyn monipuolisesta 
sovellusvalikoimasta löytyy muun muassa 
Yle Areena ja Netflix. Televisiossa on 
passiivinen 3D-tekniikka, ja mukana tulee 
kahdet 3D-lasit. Energialuokka B. 
49” Verk.com/46162
55” Verk.com/46161
65” Verk.com/46163

Liitä DVD-soitin ja näyttö sekä mukana tuleva lisänäyttö 
auton niskatukiin ja pane elokuva pyörimään! Mukana 
kaksi niskatukikiinnikettä ja näppärä kaukosäädin. Tois-
taa DVD- ja CD-levyjen lisäksi video- ja kuvatiedostoja 
USB-muistitikulta tai SD-muistikortilta. Verk.com/16815
9” -versio MTW-981, 149,90 €. Verk.com/44989

79,90

Denver-DVD-soitin, kaksi 7” näyttöä

3399,90
65”

2299,90
55”

1499,90
49”

4K Ultra HD 3840×2160

One Flick -kaukosäädin

 DVB-T2/C HD/S2

Ohuet alumiinireunat

Kaarevan näyttö ja neljä kertaa tavallista HD-resoluutiota tarkempi 4K 
Ultra HD -kuva.

• 3840 x 2160 pikselin Ultra HD -tarkkuus ja 1200 Hz -ruutupäivitys 
• Monipuoliset äly-tv-palvelut kuten Katsomo, Spotify ja Deezer
• 6 kuukautta käyttöaikaan Netflixiin – kampanja päättyy 31.7.2014 
• Kosketuspinnalla ohjattava kaukosäädin 
• Tuki aktiiviselle 3D-tekniikalle, ja 3D-sisällöstä voi nauttia muunta-

malla perinteisen 2D-sisällön 3D-muotoon 
• TV:n mukana tulee kahdet aktiiviset 3D-lasit
• DVB-T2/C/S2-HD-digivirittimet
• Energialuokka B 
• 55” • Verk.com/44508 • 2499,90 €
• 65” • Verk.com/44518 • 3699,90 €

Samsung HU8505 -sarjan 1200 Hz 3D 4K Ultra HD LED Smart TV + 6 kk Netflix

Tämän television kanssa saat 
15.6.–31.7.2014 kaupan päälle joko 
mustan tai valkoisen Multiroom- 
kauttimen (Verk.com/47995 tai 48007) sekä  
Multiroom-Hubin (47992). Arvo yhteensä 357,80 €.

Säästä 357,80 €

Lue lisää samsung.fi , valitse Tuki 
ja sieltä Takuutiedot

HU8505

5 8-sarja

VUODEN  
TAKUU

8-sarja

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

Samsungin soundbar-järjestelmä on tyylikäs lisä tuomaan 
olohuoneeseesi kokonaan uudenlaisen äänimaailman. Langaton 
subwoofer on helppo sijoittaa, ja Bluetooth-yhteyden ansiosta voit 
toistaa musiikkia älypuhelimestasi helposti. Kun yhdistät älypuhe-
limesi soundbariin Bluetoothilla, voit käynnistää musiikintoiston 
etänä suoraan puhelimestasi. Verk.com/14775 (hopeanharmaa) 
ja Verk.com/14649 (musta)

Samsung HW-H55 -sarjan 2.1 3D Soundbar  
-kaiutinjärjestelmä, hopeanharmaa tai musta

Kokonaisteho 320 W



Epson WorkForce WF-7515 -tulostin

A3+ -koon monitoimitulostus, joka on tarkoitettu toimistokäyttöön. Laitteessa 
on verkkoyhteydet ja se tukee Google Cloud Printiä ja Applen Airprintiä, joten 
tulostaminen onnistuu helposti myös mobiililaitteista. Suuri 250 arkin paperilokero 
vähentää täydennystarvetta ja arkinsyöttölaite helpottaa monisivuisten asiakirjojen 
skannausta, kopiointia ja faksausta. Verk.com/55576

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

A3-värimustesuihku

Buffalo LinkStation 420 4 TB 
-verkkolevypalvelin

Nopeaa tallennuskapa-
siteettia lähiverkkoon. 
Helppo asentaa ja hallita. 
Saat suojatun etäyh-
teyden omaan levyyn 
verkon yli tietokoneella 
tai iOS/Android/Windows 
Phone-puhelimella. Voit 
siis ladata, tallentaa 
tai jakaa tiedostojasi 
internetyhteydellä 
sijainnistasi riippumatta. 
Sisältää 5 lisenssiä 
Novastor Novabackup 
professional – varmuus-
kopiointiohjelmistoon. 
Verk.com/22443

326,90
33,61 / kk (12 kk)

RAID 0/1/JBOD

Tulostus, skannaus, kopiointi ja faksaus

USB, langallinen verkkoliitäntä ja Wi-Fi

Verkkokauppa.com hakee seikkailunhaluista  
testaajaa LG G3 -huippupuhelimelle
Hae nyt Verkkokauppa.comin tuotetestaajaksi.  
Onnistuneen testin päätyttyä jokainen testaaja saa tuotteen omaksi!  
Tällä viikolla testattavana on:

LG G3 -Android-puhelimelle (alkaen 598,90 €) 

LG G3:ssa on upea kuvanlaatu ja ylellinen metallisävytteinen muotoilu. Kehittyneessä 13 mega-
pikselin kamerassa on optinen kuvanvakautus ja huippunopea laserautomaattitarkennus. Knock 
Code -ominaisuuden ansiosta avaat puhelimesi lukituksesta omalla napautuskoodilla ilman näytön 
aktivointia. Värivaihtoehdot musta, valkoinen ja kulta. 16 Gt 598,90 €, 32 Gt 649,90 €.  
Hae kaikki vaihtoehdot haulla lg g3 puhelin  

Kampanja on voimassa 27.7.2014 asti.

Lue hakuohjeet ja hae: 
facebook.com/verkkokauppacom

ZyXEL GS1100-24E -24-porttinen kytkin

Ei-hallittava GS1100 kytkin on luotettava ja kustannustehokas ratkaisu ja ihanteel-
linen valinta pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka haluavat päivittää verkkonsa 
nykyaikaisia sovelluksia varten. Kaikissa porteissa automaattinen nopeuden 
tunnistus. Kytkimessä on tehokkaat virransäästöominaisuudet. Verk.com/13364

99,90

Gigabit

Äänetön

Opticam HD -valvontapaketti sisäkäyttöön
Tämä valvontapaketti 
sisäkäyttöön sisältää kaksi 
pientä ja huomaamatonta 
valvontakameraa. 
Mallit pystyvät jopa 
720p tarkkuuteen ja 
käyttävät tehokasta 
H.264 -videopakkausta 
joka kuluttaa perinteistä 
MJPEG-pakkausta 
vähemmän dataa. 
Pimeällä kamerat 
siirtyvät automaattisesti 
yökuvaustilaan infrapu-
navalolla, joiden kantama 
on jopa 8 metriä. Wi-Fi 
Protected Setup (WPS) 
-toiminto mahdollistaa 
kameroiden yhdistämisen 
langattomaan verkkoon 
ja salauksen napin 
painalluksella. 
Verk.com/40758

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

Kaksi langaton kameraa

Android- ja iOS-sovellus

199,90
22,95 / kk (12 kk)

Opticam O7 PTZ Dome HD -IP-kamera
Monipuolinen ulkoasennuksiin 
sopiva valvontakamera pimeänäöllä. 
Tässä kamerassa on moottoroitu 
340 asteen PTZ-toiminnallisuus 
joten se sopii hyvin suurenkin 
alueen valvontaan sillä kameran 
optiikkaa voit ohjat helposti etänä 
tietokoneelta, tabletilta tai älypuhe-
limelta. Kamerasta löytyy tietenkin 
automaattinen liikkeentunnistus, joka 
lähettää kuvat joko sähköpostilla tai 
ftp:llä. 21 sisäänrakennettua IR-lediä, 
joiden avulla pimeässä jopa 20 metrin 
kantama. Verk.com/31813

Ulkokäyttöön

ASUS RT-N53 Dual-band -Wi-Fi-reititin
ASUS-reititin tarjoaa hätkähdyttävän muotoilun ja 
vaikuttavan samanaikaisen kaksitaajuuksisen suori-
tuskyvyn - 300+300 Mbps:n nopeudessa yhdistyvät 
2,4 GHz:n kaistan käytettävyys ja 5 GHz:n kaistan 
vakaus. Nopean sekä langallisen että langattoman 
yhteyden tarjoava reititin on ihanteellinen kotiympä-
ristöihin, joissa halutaan nauttia katkeamattomasta 
HD-videotoistosta, verkkopelaamisesta ja Internetin 
selaamisesta samaan aikaan. Verk.com/5306

39,90

Wi-Fi nopeus jopa 600 Mbps



Panasonic V750 -digivideokamera
X-Case Velodrome -kamerareppu

Urheilullinen ja jämäkkä liikkuvan valokuvaajan unel-
mareppu! Tukevat ja pehmeät olkahihnat. Hengittävä 
selkäpuoli ja erinomaisen luja kokonaisrakenne ballistisesta 
nylonista ja neopreenistä. 600 denierin nylonkangas 
Diamond Jaquard -punoksella. Kevyt ja luja! Mitat: 45 x 26.5 
x 24 cm. Verk.com/20994

24,90

Hinta-laatusuhteeltaan hämmästyttävä Canon 70D tarjoaa 
harrastajalle erinomaisen kuvanlaadun sekä lisäksi toimivan 
automaattitarkennuksen myös videokuvaukseen toisin kuin 
mikään muu perinteinen peilijärjestelmäkamera. Jos vanha 
Canonisi kaipaa päivitystä, niin tähän kannattaa tutustua 
ensimmäisenä. Verk.com/27454

Canon EOS 70D -runko

957,90
86,19 / kk (12 kk)

Automaattitarkennus toimii erin- 
omaisesti myös videokuvauksessa

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

Erinomainen harrastajan työkalu, joka kuvaa laadukasta 50p-videokuvaa mutta halutessasi voit vaihtaa hidas-
tusvideoon kesken kuvauksen, joten voit luoda näyttäviä leikkaamattomia kokonaisuuksia. Kamera tukee myös 
langatonta etäohjausta sekä striimausta USTREAM-palvelun kautta. Verk.com/35799

1920x1080@50p

20x optinen zoom

5-akselinen optinen kuvanvakain

Canon IXUS 150 digikamera

Edullinen taskukamera optisella kuvanvakaimella ja HD-videokuvalla. 
Verk.com/25247 (harmaa) tai 26115 (punainen)

99,90

16 megapikseliä

8x optinen zoom

Optinen kuvanvakain

Sevenoaks Cam Stabilizer

Cam stabilizerin avulla saat 
vakaata videokuvaa käsivaralta 
kuvatessa jopa kävellessä. Verk.
com/55775

74,90

Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L USM IS -telezoom-objektiivi
Erittäin monipuolinen teleobjektiivi, joka 
soveltuu mainiosti luontokuvaukseen 
Canonin järjestelmäkameroiden kanssa. 
Verk.com/9301

1599,90
273,65 / kk (6 kk)

Kuvanvakain

Nopea automaattitarkennus

Falcon Eyes 56 cm 5-in-1

Kätevä heijastin tilanteisiin, joissa haluat 
esimerkiksi loiventaa kontrastia auringon-
paisteessa kuvatessa. Verk.com/11309

19,90
Fuj:tech Super Speed USB 3.0 Card 
Reader -muistikortinlukija

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

19,90



548,90
51,11 / kk (12 kk)

Upean 4,5 tuuman näytön ja neliydinsuorittimen 
ansiosta Lumia 630 toimii nopeasti ja tarjoaa mahtavan 
käyttökokemuksen edulliseen hintaan. Käyttöjärjes-
telmä Windows Phone 8.1. Verk.com/44874 (musta), 
42056 (oranssi), 44873 (valkoinen) ja 41931 (vihreä)

Nokia Lumia 925 Nokia Lumia 930

Nokia Lumia 635
Windows Phone 8.1 -puhelin, jossa on 
suorituskykyinen 1,2 GHz:n neliydinproses-
sori. Sen ansiosta hyödynnät puhelimen 
ominaisuuksia ja sovelluksia tehokkaasti. 
Nopea yhteydenpito WordFlow -näppäi-
mistön ansiosta – kirjoitat viestin nopealla 
pyyhkäisyllä. Puhelin tukee jopa 128 
gigatavun kokoisia MicroSD-kortteja. Reilun 
kokoisen, 4,5-tuumaisen ClearBlack -näytön 
kautta hyödynnät eri sovelluksia ja kuvaat 
tapahtumia. Verk.com/32901 (valkoinen), 
28508 (musta), 34920 (oranssi) ja 33679 
(vihreä)

Äärimmäisen tehokas mutta kompakti 
paketti. 20 megapikselin kamera, jossa 
on ZEISS-optiikka ja optinen kuvanvakain. 
Nokia Rich Recording -tekniikalla videoihin 
saa tallennettua äänet säröytymättä jopa 
äänekkäissä rock-konserteissa. Puhelimen 
sydämenä sykkii 2,2 GHz:n neliydinpro-
sessori, jota avustaa kahden gigatavun 
välimuisti sekä tehokas grafiikkaprosessori. 
Ne loihtivat viiden tuuman Full HD -näytölle 
nykimättömän käyttökokemuksen. 
Puhelin tukee nykypäivän nopeita 
LTE-verkkoja sekä sisältää tehokkaan akun. 
Verk.com/41293 (valkoinen), 38524 
(musta), 41285 (vihreä) ja 40707 (oranssi)

168,90
20,44 / kk (12 kk)

4G LTE -yhteydet

WordFlow-näppäimistö

Tehokas neliydinsuoritin

Max 128 Gt MicroSD-kortti

Nokia Lumia 630

Lumia 925:n ulkomuotoa voi tuskin hehkuttaa liikaa! 
Se on ensimmäinen Lumia-puhelin, jonka muotoilussa 
metalli on keskeinen elementti. 8,7 megapikselin 
kamera. Puhelimen erittäin tarkka näyttö (1280x768) on 
käytettävissä jopa hansikkaat kädessä. Verk.com/23287 
(valkoinen), 23159 (musta) ja 23275 (harmaa)

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

122,90
16,61 / kk (12 kk)

+1000
Tarjous voimassa

22.–29.7.

€

HTC One (M7)

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

Huom! Uusi hinta

Kokonaan alumiinista valmistettu runko, stereokaiuttimet 
puhelimen etupuolella ja uskomaton kamera. HTC 
UltraPixel -kamera tallentaa jopa 300 % enemmän valoa 
verrattuna aiempiin kännykkäkameroihin. Optinen 
kuvanvakain ja UltraPixel-teknologia mahdollistavat 
tasapainoisesti valotetut kuvat myös hankalissakin 
olosuhteissa kuten hämärässä. Etuosan stereokaiutti-
met tuottavat jopa 93 dB:n äänenpaineen, joten enää 
et tarvitse ulkoista kaiutinta nauttiaksesi kavereidesi 
kanssa musiikista esimerkiksi puistossa picnicillä. 
Tehokas neliydinprosessori, 4,7 tuuman Full HD -näyttö 
ja 32 gigatavua tallennusmuistia. Värivaihtoehdot 
musta, hopea ja kulta. Verk.com/12780 (musta), 
Verk.com/13186 (hopea) ja Verk.com/13702 (kulta)

4,7 tuuman Full HD -näyttö

32 gigatavua tallennustilaa

Kamerassa optinen kuvanvakain

”Jatkaa HTC:n linjaa erittäin laadukkaissa puhelimissa. Materiaalit 
ja muotoilu ylivoimaisia. Käyttöjärjestelmä mutkaton ja nopea, 
BlinkFeed vaatii hieman totuttelua. Musiikkipuolella aivan 
ylittämätön, voit kuunnella kappaleita ilman erillistä kaiutinta.” 
–Sami65, Helsinki, 30.6.2013

”HTC one tuo poikkeuksellista laatua puhelinmarkkinoille. Ei ole 
tavanomainen muovi tekele vaan alumiini tuntuu vakaalta kädessä. 
Monille käyttäjille tuttu android viimeistelee käyttömukavuuden.” 
–One1, 25.1.2014

HTC One (M8) on harjatusta teräksestä valmistettu 
puhelin, jonka muotokieltä hallitsee suuri näyttö 
sekä tehokkaat stereokaiuttimet. Puhelin on vain 
9,35 mm ohut ja hieman kaareva, jotta se sopii ja 
tuntuu mahdollisimman hyvältä kädessä. Takakannen 
kaksoiskamera mahdollistaa täysin uudenlaisia 
ominaisuuksia kuvaamiseen. Toinen kameroista kerää 
kuvatessa syvyysinformaatiota samalla, kun toinen 
kameroista ottaa itse kuvan. Jälkikäteen voidaan 
halutessa tarkentaa kuvaa uudestaan tai käyttää erilaisia 
syvyysfilttereitä. Tekniseltä puolelta HTC One (M8) 
on erittäin kyvykäs. Snapdragon 801 -piirisarja yhdis-
tettynä 2,3 GHz:n taajuudella sykkivään prosessoriin 
ja tehokkaaseen Adreno 330 -grafiikkaprosessoriin, 
takaavat puhelimen sulavan toiminnan vaativimmissakin 
rasituksissa. Värivaihtoehdot hopea, harmaa ja kulta. 
Verk.com/44222 (hopea), Verk.com/44233 (harmaa) 
ja Verk.com/44235 (kulta)

HTC One (M8)
654,90
60,94 / kk (12 kk)



         saat
   kaupan päälle
   pins-hintaturva-
vakuutuksen    
     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja
vain pins-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com

SlimCharger2 90 W TRAVEL -laturi

Ohut virtalähde lähes 
kaikille kannettaville tietokoneille. 
LCD-näyttö, joka näyttää jännitteen. 11 erilaista liitintä. Tun-
nistaa autom. jännitteen liittimen perusteella. Mukana EUR/
UK/USA-kaapelit. Koko 14,5 x 7 x 17 cm. Verk.com/0276 39,90

Acer Aspire V5-572 15,6” -kannettava, Win 8

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

Acer Aspire V5 on kevyt, tyylikäs ja virtaviivaisen ohut kannettava. Eläväiset ja rikkaat 
värit tarjoavaa 15,6” mattapintaista LED-näyttöä on miellyttävä katsella. Konepellin 
alta löytyy Intel Pentium 2117U -tuplaydinprosessori, 4 Gt keskusmuistia ja 500 Gt 
kovalevy. Verk.com/9769

Intel Pentium 2117U -tuplaydinprosessori

4 Gt keskusmuistia

500 Gt levytilaa

Acer Aspire E3-111 11,6” -kannettava, Win 8.1

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

Edullinen ja kevyt koko perheen kannettava, jossa riittää puhtia jokapäiväisiin 
toimintoihin. Suorituskykyinen Intel Celeron N2930 -neliydinprosessori, neljä 
gigatavua keskusmuistia ja 500 Gt kovalevy varmistavat, että käyttö on sujuvaa. 
11,6” heijastamatonta, mattapintaista LED-näyttöä on miellyttävä katsella ja kolmen 
kennon akusta riittää virtaa jopa viideksi tunniksi. Verk.com/31323

Intel Celeron N2930 -neliydinprosessori

11,6” heijastamaton HD-näyttö

Vain 1,3 kg painoinen

        Kolmen 
     vuoden 
          takuu 
 tietokoneille 
    ja tableteille                 
        verkkokauppa.com/
                           kolmevuotta

Acer Aspire V5 11,6” -kannettava, Win 8

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

Ohut ja kevyt laite, joka on mainio valinta mobiilikäyttöön. 11,6-tuumainen IPS-koske-
tusnäyttö on täysin yhteensopiva uusien Windows 8 -ohjelmien ja sovellusten kanssa. 
Sutjakan käyttökokemuksen takaavat AMD A4-1250 -tuplaydinsuoritin, miellyttävä 
näppäimistö sekä kehittynyt kosketuslevy. Verk.com/38730

AMD A4-1250 -tuplaydinprosessori

11,6” IPS HD-kosketusnäyttö

Vain 1,3 kg painoinen

Transcend JetFlash 370 -USB-muistitikku

Hae hakusanoilla JetFlash 370.

11,90
16 Gt

4,90
8 Gt

14,90
32 Gt

Canon i-SENSYS MF8230Cn -värilasertulostin

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

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

A4-värilaser

Tulostaa, kopioi, skannaa

USB, langall. verkkoliitäntä

Enemmän surffailua. 
Vähemmän odottelua.

Liikkuva Netti -liittymä ja Aito 4G Teho -paketti (norm. 19,90 €/kk) tarjoushintaan 14,90€/kk. Tarjoushinta voimassa 12 kk ajan, etu asiakkaalle jopa 60 €. Tarjous voimassa Soneran kuluttaja-asiakkaille 5.8.2014 asti. Aito 4G Teho 
-paketissa rajaton tiedonsiirto kotimaassa laskutuskauden aikana, nopeus riippuu mm. laitteen ominaisuuksista sekä verkon kuormituksesta. Saapuvan liikenteen maksiminopeus LTE-verkossa 50 Mbit/s  (yleinen vaihteluväli 10–40 
Mbit/s), Dual Carrier –verkossa 42 Mbit/s (yleinen vaihteluväli 0,4–20 Mbit/s), 3G-verkossa 21 Mbit/s (yleinen vaihteluväli 0,4–10 Mbit/s), 2G-verkossa 256 kbit/s (yleinen vaihteluväli 20–120 kbit/s). Lähtevän liikenteen maksimino-
peus LTE-verkossa 5 Mbit/s (yleinen vaihteluväli 1–5 Mbit/s), Dual Carrier -verkossa 5 Mbit/s (0,1–4 Mbit/s), 3G-verkossa 5 Mbit/s (yleinen vaihteluväli 0,1–4 Mbit/s), 2G-verkossa 118 kbit/s (yleinen vaihteluväli 10–50 kbit/s). Suun-
taa antavat peittoalueet www.sonera.fi/kuuluvuus. Tarjous koskee uusia Sonera Liikkuva Netti -liittymiä ja nykyisiä asiakkaita, jotka päivittävät liittymätyypikseen Sonera Liikkuva Netin. Tarjous koskee myös päivityksiä Liikkuva Netti 
-liittymän sisällä, jos asiakkaan vanha Liikkuva Netti -paketti on hinnaston mukaiselta hinnaltaan enintään samanhintainen kuin uusi paketti. Lisäksi tarjotaan uuden Liikkuva Netti -liittymän avaajalle Spotify Premium palvelu kaupan 
päälle 6 kk ajaksi kytkennästä. Palvelun normaali hinta 9,95 €/kk. Etu asiakkaalle 6 kk aikana 59,70 €. Ilmaisjakson jälkeen palvelu jatkuu automaattisesti voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Spotify etu voimassa 31.8.2014 asti.

Liikkuva Netti  
Aito 4G Teho
• Rajaton tiedonsiirto  
• Nopeus maks. 50 Mbit/s

Supersuositut Sonera Liikkuva Netti -liittymät Verkkokauppa.comista! 1490
€/kk

Liikkuva Netti  
Aito 4G Teho -paketti

Tarjoushinta 12 kk ajan 
(norm. 19,90 €/kk)

Tämän paketin mukana saat musiikkia  
sydämesi kyllyydestä:  Asiakasetuna  
Spotify Premium puoleksi vuodeksi!



Pienet ja erittäin kevyet 
Bluetooth-niskasanka-
napit. Roiskevesitiiviit ja 
hikeä kestävät. Mukana 
neopreeninen puhe-
limen käsivarsikotelo. 
Verk.com/37159

Plantronics Backbeat FIT  
-Bluetooth-nappikuulokkeet

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

Roiskevesisuojattu

Akunkesto jopa 8 tuntia

Mukana puhelinsuoja

Plantronics ML18  
-Bluetooth-kuuloke

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

Puheaika 11 h

Kantomatka 10 m

Latausaika 90 min

Plantronics Voyager Legend 
-Bluetooth-kuuloke

Älykäs Bluetooth-kuuloke. 
Smart Sensor -teknologia 

osaa ohjata puhelut joko kuulok-
keeseen tai puhelimeen tilanteen 

mukaan. Kertoo puhumalla tulevan 
soiton soittajan nimen, ja voit vastata 

puheluun sanomalla ”answer” tai hylätä sen sanomalla 
”ignore”. Kuuloke kommunikoi puhelimen (iPhone, 
Android) kanssa sovelluksella. Lisäksi kuulokkeesta 
löytyy useampi mikrofoni, joiden avulla kuuloke säätää 
puheäänen tilanteen mukaan. Verk.com/15929

99,90

Edullisen hintaluokan puhelin, 
jossa on 4,5-tuumainen näyttö 
sekä erittäin suuri, 2060 mAh:n 
akku. LG L70:n näyttö on IPS-tek-
niikan ansiosta erittäin kirkas 
ja selkeä, ja sen katselukulmat 
ovat laajat. Näyttö näyttää 
hyvältä katsoi sitä mistä kulmasta 
tahansa, ihan kuten puhelin 
itsekin. Verk.com/33837 (musta) 
ja 33911 (valkoinen)

LG L90 LG G3

LG Google Nexus 5
Loistava 5-tuumainen Full HD 
IPS -näyttö tekee Nexus 5:stä 
upean visuaalisen elämyksen. 
Puhelimessa yhdistyvät tehokas 
suorituskyky ja monipuoliset 
toiminnot – LG:n korkealaatui-
nen laitteisto-osaaminen sekä 
Googlen parhaat sovellukset 
ja palvelut. Verk.com/40058 
(musta), 28036 (valkoinen) ja 
43785 (punainen)

LG G3:ssa on upea kuvanlaatu ja 
ylellinen metallisävytteinen muotoilu. 
Kehittyneessä 13 megapikselin 
kamerassa on optinen kuvanvakautus 
ja huippunopea laserautomaattitar-
kennus. Knock Code -ominaisuuden 
ansiosta avaat puhelimesi lukituksesta 
omalla napautuskoodilla ilman 
näytön aktivointia. Värivaihto-
ehdot musta, valkoinen ja kulta. 
16 Gt 598,90 €, 32 Gt 649,90 €.  
Hae kaikki vaihtoehdot haulla  
lg g3 puhelin

LG L70

Suuri 4,7-tuumainen ja tarkka (540 x 960) 
näyttö tyylikkäässä ja ohuessa puhe-
limessa. Poikkeuksellisen paketista 
tekee sen erittäin edukas hinta. LG L90 
ei rasita kukkaroa, vaikka tarjoaakin 
todella kattavan paketin tehokasta 
rautaa. Neliydinprosessori ja nopeat 
datayhteydet pitävät huolen sujuvasta 
käytöstä. Verk.com/32848 (musta) ja 
32436 (valkoinen)

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

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

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

4,7” IPS LCD -näyttö

Neliydinprosessori

Android 4.4.2

4,5” IPS LCD -näyttö

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

4,95” Full HD -näyttö

Huima 2560×1440 -resoluutio

AMD A4-1250 -tuplaydinprosessori

11,6” IPS HD-kosketusnäyttö

Enemmän surffailua. 
Vähemmän odottelua.

Liikkuva Netti -liittymä ja Aito 4G Teho -paketti (norm. 19,90 €/kk) tarjoushintaan 14,90€/kk. Tarjoushinta voimassa 12 kk ajan, etu asiakkaalle jopa 60 €. Tarjous voimassa Soneran kuluttaja-asiakkaille 5.8.2014 asti. Aito 4G Teho 
-paketissa rajaton tiedonsiirto kotimaassa laskutuskauden aikana, nopeus riippuu mm. laitteen ominaisuuksista sekä verkon kuormituksesta. Saapuvan liikenteen maksiminopeus LTE-verkossa 50 Mbit/s  (yleinen vaihteluväli 10–40 
Mbit/s), Dual Carrier –verkossa 42 Mbit/s (yleinen vaihteluväli 0,4–20 Mbit/s), 3G-verkossa 21 Mbit/s (yleinen vaihteluväli 0,4–10 Mbit/s), 2G-verkossa 256 kbit/s (yleinen vaihteluväli 20–120 kbit/s). Lähtevän liikenteen maksimino-
peus LTE-verkossa 5 Mbit/s (yleinen vaihteluväli 1–5 Mbit/s), Dual Carrier -verkossa 5 Mbit/s (0,1–4 Mbit/s), 3G-verkossa 5 Mbit/s (yleinen vaihteluväli 0,1–4 Mbit/s), 2G-verkossa 118 kbit/s (yleinen vaihteluväli 10–50 kbit/s). Suun-
taa antavat peittoalueet www.sonera.fi/kuuluvuus. Tarjous koskee uusia Sonera Liikkuva Netti -liittymiä ja nykyisiä asiakkaita, jotka päivittävät liittymätyypikseen Sonera Liikkuva Netin. Tarjous koskee myös päivityksiä Liikkuva Netti 
-liittymän sisällä, jos asiakkaan vanha Liikkuva Netti -paketti on hinnaston mukaiselta hinnaltaan enintään samanhintainen kuin uusi paketti. Lisäksi tarjotaan uuden Liikkuva Netti -liittymän avaajalle Spotify Premium palvelu kaupan 
päälle 6 kk ajaksi kytkennästä. Palvelun normaali hinta 9,95 €/kk. Etu asiakkaalle 6 kk aikana 59,70 €. Ilmaisjakson jälkeen palvelu jatkuu automaattisesti voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Spotify etu voimassa 31.8.2014 asti.

Liikkuva Netti  
Aito 4G Teho
• Rajaton tiedonsiirto  
• Nopeus maks. 50 Mbit/s

Supersuositut Sonera Liikkuva Netti -liittymät Verkkokauppa.comista! 1490
€/kk

Liikkuva Netti  
Aito 4G Teho -paketti

Tarjoushinta 12 kk ajan 
(norm. 19,90 €/kk)

Tämän paketin mukana saat musiikkia  
sydämesi kyllyydestä:  Asiakasetuna  
Spotify Premium puoleksi vuodeksi!



159,90

Samsung F500 
Pölypussiton imuri, jonka toimintasäde 
on 10 metriä. CycloneForce-tekniikka 
erottelee pölyhiukkaset tehokkaasti 
kahden litran pölysäiliöön. Imurissa on 
HEPA 13 -suodatin. Verk.com/47452

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

Electrolux UltraOne Origin

199,90

Anton Oliver 
-jäätelökone

• Tilavuus 1,5 l (1 l jäätelöä)
• Kannen aukosta voi lisätä aineksia 

valmistumisen aikana
• Nopeus 30 kierrosta 

minuutissa 
• Verk.com/3736

29,90

Domesto ArctiCube  
-jääpalakone

• Tekee 9 palaa 5–10 minuutissa 
• Jäänteko- 

kapasiteetti  
12–15 kiloa 
vuorokaudessa

• 2,5 litran 
vesisäiliö 

• Verk.com/ 
43029

129,90

Ströme- 
tehosekoitin

• 1,3-litrainen 
lasikannu

• Teho 400 W
• Kaksi teho- 

nopeutta 
• Pulse-toiminto
• Verk.com/21071

Wilfa BL-1200  
-tehosekoitin

• Teho 1200 W
• Portaaton  

nopeudensäätö
• Jäämurska-, 

smoothie-, pulssi- ja 
puhdistustoiminto 

• Verk.com/34883

89,9019,90

Dolce Gusto Circolo -kapselikahvinkeitin
Ammattimainen 15 baarin paine, ainutlaatuiset 
ominaisuudet, monipuolinen juomavalikoima ja 
moderni muotoilu.

• Mekaaninen vipu ja säätöpainike
• Vesisäiliö 1,3 litraa
• Ei esilämmitystä, ei odottamista
• Mitat (L x K x S): 31,2 x 31,6 x 19,6 cm 
• Verk.com/11114

99,90

Dolce Gusto -kapselit
Peräti 29 erilaista kahvi- ja 
teemakua, kuten Ice Cappuccino, 
Espresso Caramel, Chai Tea 
Latte ja Café Au Lait. Hae kaikki 
makuvaihtoehdot hakusanalla 
dgmaku

Sodastream-hiilihapotuslaitteisiin 
tarkoitettu hiilidioksidikaasu. 
Mukana vesipullo. Rajoitettu erä. 
Verk.com/42259

Sodastream-hiilidoksidipullo ja -vesipullo

19,90
SodaStream- 
kaasupullon 
vaihto 10 €

SodaStream Play -hiilihapotuslaitteen 
avulla soodavesi valmistuu entistä 
helpommin. Auto lift -toiminto nostaa 
hiilihapotuspainikkeen automaattisesti 
alkuperäiseen asentoonsa.  
Verk.com/1045 (valkoinen)
Verk.com/2132 (musta)  
Verk.com/2547 (sininen) 
Verk.com/3612 (punainen) 

SodaStream Play

79,90

Sodastream-juomatiivisteet
• Cola Lime (Verk.com/25828) 
• Cola Light (Verk.com/40095)
• Cola (Verk.com/33777)
• Bitter Grape (Verk.com/36166)
• Dr Pete (Verk.com/23209)
• Energy Mango (Verk.com/40835)

5,90

Samsung SC54JO -pölynimuri

Samsung SC54J0 on pieni ja 
kätevä, joten sitä on helppo 
käyttää, siirtää ja säilyttää. 
Tilavassa imurissa on vahva 
1200 W:n moottori ja suuri 
360 W:n imuteho, joten 
imurointi sujuu todella 
kätevästi. Imurissa on 
tehokas HEPA-suodatin, 
joka poistaa mikropartikke-
lit, kuten pölyn, sekä muut 
allergeenit, kuten siitepölyn 
ja homeen. Suodatin tekee 
sisäilmasta puhtaampaa 
ja terveellisempää. 
Verk.com/23161

400 kpl 

erikoiserä

69,90
Norm. 99,90 €

Teho 1200 W

Imuteho 360 W

Äänitaso 77 dB

HEPA 13 -suodatin

4,50

         saat
   kaupan päälle
   €-hintaturva-
vakuutuksen    
     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja
vain €-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com

€



Upon 1-oviset kylmälaitteet, A+

Upo F21851 
-pakastinkaappi
• Energialuokka A+ 
• Tilavuus 265 litraa
• Äänitaso 40 dB(A)
• Pakastusteho 26 kg/vrk
• Lämmönnousuaika 16 h
• Kätisyys vaihdettavissa 
• Mitat (K x L x S):  

1850 x 595 x 633 mm
• Verk.com/28225 

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

helpottavat vipukahvat
• Automaattinen sulatus
• 4 kpl lasihyllyjä
• 5 kpl ovihyllyjä
• 2 kpl vihanneslokeroita
• Mitat (K x L x S):  

1850 x 595 x 633 mm 
• Verk.com/28180

389,90 / kpl
Whirlpoolin 1-oviset kylmälaitteet, A+

Whirlpool WME3612W 
-jääviileäkaappi
• Energialuokka A+  

(146 kWh/vuosi)
• Tilavuus 369 litraa
• Äänitaso 38 dB
• Automaattisulatus
• Kätisyys vaihdettavissa
• Mitat (K x L x S): 

1850 x 595 x 630 mm
• Verk.com/46525 

Whirlpool WVE2652NFW 
-kaappipakastin
• Energialuokka A+  

(314 kWh/vuosi)
• Tilavuus 260 litraa
• Äänitaso 41 dB
• Pakastuskyky 26 kg/vrk
• Lämmönnousuaika 24 h
• NoFrost-automaatti- 

sulatus
• 6th Sense -teknologia
• 5 laatikkoa, 2 luukullista 

lokeroa ja jääpala-astia
• Verk.com/46611

479,90 / kpl

Samsungin 1-oviset kylmälaitteet, A++

Samsung RR3773ATCSR 
-jääviileäkaappi
• Energialuokka A++
• Nettotilavuus 350 l
• Äänitaso 40 dB(A)
• Multiflow-ilmankierto
• Lämpötilanäyttö
• Väri teräs
• Mitat (K x L x S):  

1800 x 595 x 643 mm
• Verk.com/9058

Samsung RZ2993ATCSR 
-kaappipakastin
• Energialuokka A++
• Nettotilavuus 277 l
• Äänitaso 42 dB(A)
• NoFrost-automaattisulatus
• Lämpötilanäyttö
• Väri teräs
• Mitat (K x L x S):  

1800 x 595 x 643 mm
• Verk.com/9221

699,90 / kpl

Whirlpoolin 1-oviset kylmälaitteet, A++

Whirlpool WME36562W 
-jääviileäkaappi
• Energialuokka A++ 
• Tilavuus 363 litraa
• Äänitaso 38 dB
• NoFrost-automaatti- 

sulatus
• 6 hyllyä + 5 ovihyllyä
• Vihanneslokero
• Mitat (K x L x S): 

1875 x 596 x 630 mm
• Verk.com/46527 

Whirlpool WVE26562NFW 
-kaappipakastin
• Energialuokka A++
• Tilavuus 260 litraa
• Äänitaso 41 dB
• Pakastuskyky 26 kg/vrk
• Lämmönnousuaika 24 h
• NoFrost-automaatti-sulatus
• 6th Sense -teknologia
• Mitat (K x L x S): 

1875 x 595 x 630 mm  
• Verk.com/46608

599,90 / kpl

Whirlpool WBE3114W

• Energialuokka A+  
(297 kWh/v)

• Jääkaapin tilavuus 194 l
• Pakastimen tilavuus 113 l
• Äänitaso 39 dB
• Pakasteiden lämmön- 

nousuaika 24 tuntia
• Kätisyys vaihdettavissa 
• Mitat (K x L x S):  

1750 x 595 x 649 mm
• Verk.com/14291

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

Whirlpool WBE34142W

• Energialuokka A++  
(231 kWh/v)

• Jääkaapin tilavuus 226 l
• Pakastimen tilavuus 113 l
• Äänitaso 39 dB(A)
• Pakasteiden lämmön- 

nousuaika 24 tuntia
• Pakastusteho 4,5 kg/vrk
• Mitat (K x L x S): 
• 1875 x 595 x 640 mm
• Verk.com/18401  

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

Whirlpool WBE3321A+NFW

• Energialuokka A+  
(325 kWh/v)

• Jääkaapin tilavuus 226 l
• Pakastimen tilavuus 97 l
• Äänitaso 42 dB(A)
• Pakastimessa NoFrost- 

automaattisulatus
• Kätisyys vaihdettavissa
• Paino 54 kg
• Mitat (K x L x S):  

1875 x 595 x 640 mm
• Verk.com/16957

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

Bosch KGN36NW20

• Energialuokka A+  
(280 kWh/v)

• Jääkaapin tilavuus 221 l
• Pakastimen tilavuus 66 l
• Äänitaso 44 dB
• Pakasteiden lämmön- 

nousuaika 17 tuntia
• Multi Airflow ja NoFrost
• Kätisyys vaihdettavissa 
• Mitat (K x L x S):  

1860 x 600 x 600 mm
• Verk.com/36818

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

”Jääkaappi on osoittautunut käytössä luotettavaksi ja 
mukavaksi käyttää. Takaseinän LED-valaistus on toimiva 
ratkaisu, kuten vihanneksille suunniteltu, hieman 
kosteampi lokerikko.” –T0mCat, Järvenpää, 25.4.2014



Midea HD-698WEN Side by Side
• Energialuokka A+
• Jääkaappi 345 l
• Pakastin 192 l
• NoFrost
• MultiFlow

• LCD-näyttö
• Väri valkoinen
• Mitat (K x L x S): 

1760 x 902 x 750 mm
• Verk.com/36557

Midea HC-670WEN Side by Side
• Energialuokka A+
• Jääkaappi 340 l
• Pakastin 175 l
• NoFrost ja MultiFlow
• Jääpala-automaatti

• LCD-näyttö
• Väri teräs
• Mitat (K x L x S): 

1760 x 902 x 750 mm
• Verk.com/36560

Samsung RS7567THCWW 
• Energialuokka A+
• Jääkaappi 361 

Pakastin 171 l
• Äänitaso 39 dB(A)
• Twin Cooling System, 

MultiFlow ja NoFrost
• LED-näyttö
• Mitat (K x L x S):  

1789 x 912 x 754 mm
• Verk.com/21907

Midea HS-130R -jääkaappi  
& pakastinlokero

Midea HS-108FN -kaappipakastin

• Energialuokka A++,  
131 kWh / vuosi

• Pakastinlokero
• Jääkaapin tilavuus 84 l
• Pakastimen tilavuus 14 l
• 40 dB
• Mitat (K x L x S):  

845 x 495 x 540 mm
• Verk.com/15121

• Energialuokka A+, 183 kWh / vuosi
• Tilavuus 86 l
• Pakastusteho 4 kg/vrk
• 3 vetolaatikkoa
• 42 dB
• Mitat (K x L x S): 845 x 553 x 575 mm
• Leveys ilman kansilevyä 545 mm
• Verk.com/36545

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

Midea HS-147R -jääkaappi  
& pakastinlokero

• Energialuokka A++
• Pakastinlokero
• Jääkaappi 97 l
• Pakastin 16 l
• 42 dB
• Mitat (K x L x S):  

845 x 553 x 575 mm
• Verk.com/36532

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

Whirlpool WH2010A+

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

15 kg / 24 h
• Mitat (K x L x S): 

865 x 806 x 642 mm 
• Verk.com/13263

Whirlpool WHM3111A+

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

20 kg / 24 h
• Mitat (K x L x S): 

916 x 1180 x 968 mm
• Verk.com/15850

Whirlpool WHM2511A+

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

18 kg / 24 h
• Mitat (K x L x S): 

916 x 1010 x 698 mm 
• Verk.com/15840

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

389,90
38,86 / kk (12 kk)

489,90
47,12 / kk (12 kk)

Midea HS-261CN -säiliöpakastin

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

• Energialuokka A++, 
171 kWh / vuosi

• Tilavuus 200 l
• 45 dB
• 1 kori
• Mitat (K x L x S):  

850 x 945 x 696 mm
• Verk.com/42971

Energialuokka A++

Tilavuus 200 l

Pakastusteho 9 kg/vrk

699,90 899,90 1089,90

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

Energialuokka A+

Tilavuus 86 l

Pakastusteho 4 kg/vrk

Midea HS-173LN -jääkaappi

• Energialuokka A+, 
120 kWh / vuosi

• Tilavuus 133 l
• 42 dB
• Mitat (K x L x S):  

845 x 553 x 575 mm
• Verk.com/36536

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



Bosch WAB24261SN -pesukone

• Energialuokka A+
• Äänitaso pesussa 59 dB(A)
• Allergia+ -pesuohjelma 
• VarioPerfect-optimointi
• ActiveWater-vesimäärä- 

automatiikka
• LED-näyttö
• Linkousluokka C
• Mitat (K x L x S):  

850 x 600 x 560 mm 
• Verk.com/16003

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

Täyttömäärä 6 kg

Linkous 1200 rpm

Samsung-pesutorni, 7 kg
Samsung Eco Bubble WF70F5E3P4W 
-pyykinpesukone
• Energialuokka A++, kulutus 122 kWh/vuosi
• Täyttömäärä 7 kg
• Linkous 1400 rpm
• Äänitaso pesussa 54 dB, linkouksessa 74 dB
• Hiiliharjattoman moottorin takuu 10 vuotta
• Pesee tehokkaasti myös kylmällä vedellä
• Mitat (K x L x S): 850 x 600 x 600 mm

Samsung DV70F5E0HGW -kuivausrumpu
• Energialuokka A++, kulutus 211 kWh/vuosi
• Täyttömäärä 7 kg
• Äänitaso 65 dB
• Lämpöpumpputekniikka
• Luukun kätisyys vaihdettavissa
• Mitat (K x L x S): 850 x 600 x 600 mm

Verk.com/0435
Mukana Samsung SKK-DF -asennussarja.
Normaalisti yhteensä 1197,70 €.

999,90
Whirlpool AWE7730

• Energialuokka A+ 
• Täyttömäärä 5,5 kg
• Linkousnopeus 1200 rpm
• Äänitaso 59 dB(A)
• Ajastin ja lisälinkous
• Mitat (K x L x S):  

900 x 400 x 600 mm
• Verk.com/20940

Whirlpool AWE6516
• Energialuokka A+ 
• Täyttömäärä 5 kg 
• Linkousnopeus 1000 rpm 
• Äänitaso pesussa 59 dB(A)
• 18 pesuohjelmaa 
• Mitat (K x L x S):  

900 x 400 x 600 mm 
• Verk.com/31418

Whirlpool AWE8840
• Energialuokka A++ 
• Täyttömäärä 6 kg 
• Linkousnopeus 1200 rpm 
• Äänitaso pesussa 59 dB(A) 
• Näyttö ja ajastin
• Mitat (K x L x S):  

900 x 400 x 600 mm 
• Verk.com/46698

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

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

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

AEG HK634200XB -induktiotasoAEG BE3002021M -erillisuuni

Upo O533X -kiertoilmauuni

Upo Hi62SC -induktiotaso

• 74 litran käyttötilavuus
• Energialuokka A
• Monitoimiuuni
• Ylä-/alalämpö, sulatus, maksigrilli, grillaus, 

valo, pizza-toiminto, kiertoilma
• Selkeä digitaalinen näyttö
• Paistomittari ja ajastin
• Viileä uuniluukku, jossa 3-kertainen lasi
• Verk.com/24708

• Neljä induktiokeittoaluetta
• Selkeä digitaalinen näyttö
• Hälytysajastin (max 99 min)
• Power Booster
• Lapsi- ja toimintolukitus
• Jälkilämmön ilmaisin
• Automaattinen alkukuumennus
• Verk.com/24578

• Neljä induktiokeittoaluetta, 
joissa Booster-toiminto

• Ajastin
• Lapsilukko
• Helppo pitää puhtaana
• Liitäntäteho 7100 W
• Verk.com/41069

• 65 litran käyttötilavuus
• Energialuokka A –20%
• Holviuunimuotoilu
• Ylä- ja alalämpö, kiertoilma, suuri grilli sekä 

puhallin
• Erittäin suuri paistopinta-ala
• Kosketusnäyttö
• Äänitaso 47 dB
• Verk.com/41045

AEG HK654400XB -induktiotaso

• Neljä induktiokeittoaluetta
• Selkeä digitaalinen näyttö
• Hälytysajastin (max 99 min)
• Muunneltavat keittoalueet
• Slider-ohjaus
• Power Booster
• Lapsi- ja toimintolukitus
• Verk.com/41548

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

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

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

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

31,36 / kk (12 kk)

Säästä 197,80 €

Lapetek Alva 50 -liesituuletin

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

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

229,90
25,53 / kk (12 kk)

Lapetek Vaila 50 ja Vaila 60

• Kuvun leveys 50/60 cm
• Äänitaso max 62 dB
• Imuteho max 482 m3/h
• Oma moottori
• Verk.com/3502 (Vaila 

60) tai 4934 (Vaila 50)

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

Lapetek Fara 60 -liesituuletin

• Kuvun leveys 60 cm
• Äänitaso max 63 dB
• Imuteho  

max 616 m3/h
• Oma moottori
• Verk.com/18170



TODENNÄKÖISESTI AINA HALVEMPI

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

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

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

MacBook Air
Kaikki kaipaamasi teho. Koko päivän.

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

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

iPad Air
Keveydessä on voimaa.

iPod touchissa on 6 mm ultraohut muotoilu ja kirkas 4 tuuman Retina- 
näyttö. 5 megapikselin iSight-kameralla voit ottaa huikaisevia valokuvia 
jopa panoraamana tai kuvata 1080p videota. Voit etsiä musiikkia, elokuvia 
ja muuta iTunes Storesta tai selata ohjelmia ja pelejä App Storessa. 
Uudelleen suunnitellun iOS 7:n ansiosta maailman edistyksellisin mobiili-
käyttöjärjestelmä on nyt entistä helppokäyttöisempi.  
Alkaen 218,90 €. Hae hakusanalla iPod touch

iPod touch
Huipputeknologiaa. Huippuhauskaa.



Wave vesitiivis kotelo 
puhelimelle

Wave vesitiivis kotelo 
tableteille

Fitbit

Fitbit-hyvinvointianturin (kuvassa vasemmalla) tai -rannekkeen (kuvassa oikealla) 
avulla teet helposti kuntoilusta pysyvän elämäntavan. Fitbit on pienikokoinen ja 
huomaamaton apuri joka tallentaa automaattisesti kaiken liikkumisesi. Fitbit pitää 
kirjaa kävelemistäsi askelmääristä, polttamistasi kaloreista, kävelemästäsi matkasta, 
kivutuista rappusista ja jopa yöunistasi. Hae netistä hakusanalla fitbit.

99,90

alk. 264,90
28,86 / kk (12 kk)

Kevyt ja ohut GPS-urheilukello, joka mittaa sykkeen suoraan ranteesta. Helppokäyttöisellä monitoimi-
painikkeella voit muuttaa asetuksia ja tiloja kesken juoksun. Kello näyttää muun muassa nopeuden, 
matka-etäisyyden, matka-ajan, sykkeen, kalorikulutuksen, juostujen kierrosten määrän sekä kierros-
aikoja. TomTom Cardio on vesitiivis aina 50 metrin syvyyteen asti, ja siinä on naarmunkestävä näyttö.

TomTom Runner Cardio 264,90 € (Verk.com/46043)
TomTom MultiSport Cardio + pyöräteline 289,90 € (Verk.com/46068)
TomTom MultiSport Cardio + pyöräteline, sykevyö, poljinanturi ja korkeusmittari 389,90 € (46076)

TomTom Cardio -GPS-urheilukellot

Vesitiivis suojakotelo maks. 10,1” tableteille. 
Kosketusnäyttö on käytettävissä ikkunan läpi. 
Mukana kanto-/kaulahihna. Suojakotelossa 
turvalukitus. Verk.com/47659

24,90

Vesitiivis suojakotelo maks. 5,5” puheli-
mille. Kosketusnäyttö on käytettävissä 
ikkunan läpi. Mukana kanto-/kaulahihna. 
Suojakotelossa turvalukitus. Verk.
com/47655

13,90

SPIbelt Original High-Visibility
-vyölaukut

SPIband ranne- ja nilkkataskuSPIbelt Original Energy -vyölaukku 
energiageelilenkeillä

Uudenlainen vyölaukku, joka kompaktista koostaan 
huolimatta on yllättävän tilava! Sen säilytysosio on 
valmistettu helposti venyvästä spandex-materiaalista.
Alkuperäisissä SPIbelteissä on patentoitu mitoitus 
ja tasku aukeaa vartaloa kohti. Se on täydellinen 
vaihtoehto esimerkiksi puhelimen käsivarsikotelolle, kun 
haluat liikkua vapaasti! 

SPIbelt Original Energyssä on lenkit jopa kahdeksalle 
energiageelipakkaukselle, joten se on täydellinen vaih-
toehto kestävyyslajeja harrastavalle. Verk.com/46924

31,90

SPIbelt High-Visibility on väritykseltään kirkas ja lisää 
turvallisuutta liikkuessa. Verk.com/46920, 46916, 
46915

26,90
SPIband on pienikokoinen tasku, joka sopii ranteen tai 
nilkan ympärille. Sen tilavaan taskuu mahtuu helposti 
esimerkiksi kotiavaimet tai kuntosalin jäsenkortti. 
SPIband on myös kätevä tapa kiinnittää esimerkiksi 
askelmittari nilkkaan. Se on valmistettu helposti 
venyvästä spandex-materiaalista, ja sen tasku sul-
keutuu kätevästi taitoksella. Useita eri värejä! Löydät 
kaikki hakusanalla spiband

13,90



Green Cyclone GreenCut 18V -johdoton pensasleikkuri

Alcometrix Fuel Cell -tarkkuusalkometri

49,90

Elektrokemialliseen reaktioon ja 
polttokennosensoriin perustuva 
huipputarkka Alcometrix-tark-
kuusalkometri mittaa erittäin 
tarkasti veren alkoholipitoisuuden. 
Poliisin alkometreistä tutun poltto-
kennosensorin mittaustarkkuus ja 
käyttöikä on ylivoimainen tavalliseen 
halvoissa alkometreissä käytettävään 
puolijohdesensoriin verrattuna. 
Alkometrin mukana toimitetaan kaksi 
uudelleenkäytettävää puhallusosaa, 
akku, rannehihna, autolaturi ja 
USB-latausjohto. Verk.com/54888

PowerLed Desktop -suurennuslasivalaisin

39,90

Uuden sukupolven suurennuslasivalaisin pitkäikäisellä ja erittäin kirkkaalla led-va-
lonlähteellä. Suurennuslasivalaisin on korvaamaton apu tarkkuutta vaativissa töissä 
ja soveltuu hyvin vaikkapa tietokoneasennuksiin, komponenttien juotostöihin tai 
muihin tarkkutta vaativiin töihin. Verk.com/21301

Fuj:tech DIY Clock -tee-se-itse-seinäkello
Luo oma, persoonallinen 
seinäkellosi. Tässä tyylikässä 
kellosetissä tulee mukana 
erillinen koneisto ja tarrakiinnit-
teiset aikamerkinnät joten voit 
luoda suoraan seinälle, kattoon 
tai halutessasi vaikkapa lattialle, 
juuri oman kokoisesi ja näköisesi 
kellon. Useita eri malleja, hae 
hakusanoilla DIY Clock.

12,90

Leikkaa ja trimmaa pensaat ilman perässä-vedettäviä häiritseviä virtajoh-
toja. GreenCut 18V käyttää viimeisintä Lithium-akkuteknologiaa joka takaa 
erinomaisen tehon ja työskentelyajan. Tämä leikkuri pystyy leikkaamaan 
jopa 16 mm paksuja oksia.  5192

89,90

Mr. Muskelknutte Air Duster 
400 ml -paineilmatölkki

4,90

Tasavallan halvin 
paineilmapurkki! Tämä 
on painepuhallin pölyn 
ja irtolian poistoon ATK- 
ja konttorikoneista, 
rahanlajittelulaitteista 
sekä kameroista ja 
filmeistä. Purkki, 
brutto 400 ml, netto 
300 g. Erinomainen 
tietokoneen, näppäi-
mistön ja digikameran 
puhdistamiseen. 
Verk.com/32299

Cyber Clean -puhdistu-
saine 135 g purkki

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

2,90

Arvostele tuote ja voit voittaa yhden kymmenestä
Green Cyclone -vetävästä ruohonleikkurista!
Kirjoita arvostelu ostamallesi tuotteelle, ja voit voittaa itsellesi Green Cyclone LM6 BS-EX 
-vetävä ruohonleikkurin! Arvonnassa yhteensä kymmenen ruohonleikkuria.

Ruohonleikkuu voi olla jopa mukavaa, etenkin jos se tapahtuu tehokkaasti, siististi ja vaivat-
tomasti. LM6 on laadukas vetävä ruohonleikkuri tehokkaalla ja hiljaisella Briggs & Stratton 
-moottorilla ja 46 cm leikkuualalla. Leikattu ruoho keräytyy joko 50 litran kerääjäsäiliöön tai 
puhaltuu sivun heittoaukosta. Helposti säädettävä leikkuukorkeus. Verk.com/41172

Kampanja voimassa 17.8.2014 asti.
Palkinnon arvo on 239,90 €.

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

TODENNÄKÖISESTI AINA HALVEMPI

10x

Tehokas 18 V akku



Canon EOS 700D KIT -järjestelmäkamera + 
18-55 STM objektiivi

19,90

Belkin USB-seinälaturi, 2,1 A, useita värejä
Pienikokoinen mutta 
tehokas seinälaturi. 
Latausteho 2,1 A.
Yhteensopivuus: matka-
puhelimet, tabletit 
ja navigaattorit jotka 
lataavat USB-liitännän 
kautta. 
Hae hakusanoilla 
Belkin USB-seinälaturi.

Belkin USB Sync & Charge -Lightning-kaapeli, 
useita värejä

Applen Lightning 
-liitännällä varustettu 
synkronointi- / lataus-
kaapeli, jolla lataat 
ja yhdistät laitteesi 
tietokoneeseen.

Yhteensopivuus: 
iPhone 5, iPad (4. 
gen.), iPad Mini, iPod 
touch (5G) ja iPod 
nano (7G).  Useita 
värejä ja pituuksia. Hae 
hakusanoilla Belkin 
USB Sync & Charge.

alk. 19,90

Apple iPad Mini Retina-näytöllä ja Microsoft Office 365 Personal - tuotepakkaus. Apple iPad minissä on upea 7,9 tuuman Retina-näyttö, jossa on yli 3,1 miljoonaa pikseliä. Siinä 
on myös A7-siru 64-bittisellä arkkitehtuurilla, ultranopeat langattomat yhteydet, iSight- ja FaceTime HD -kamerat, tehokkaita ohjelmia ja jopa 10 tunnin akunkesto. Silti sitä on 
mukava pidellä yhdellä kädellä. Office for iPadissa voit katsoa, luoda ja muokata Office-asiakirjoja iPadilla käyttämällä Wordin, Excelin ja PowerPointin kosketuskäyttöön soveltuvia 
sovelluksia. Asiakirjojen muokkaus ja luominen Office for iPadilla edellyttää voimassa olevaa Office 365 -tilausta. Tässä paketissa tulee mukana tarvittava Microsoft Office 365 
Personal - 12 kk määräaikainen lisenssi. Löydät kaikki mallit helposti hakusanalla: ipad+office

Apple iPad mini Retina-näytöllä 16 GB Wi-Fi, valkoinen + Microsoft Office 365 Personal 12 kk -tuotepaketti

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

Säästä 38,90 €

Canon PowerShot S120 -digikamera

Taskukokoinen kamera suurilla ominaisuuksilla. Monipuoliset käsisäädöt, nopea salama-
synkronointi, valovoimainen objektiivi sekä sisäänrakennettu ND-suodin mahdollistavat 
kuvaamisen haastavissakin valaistusolosuhteissa. Verk.com/32592

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

12 megapikseliä

5x optinen zoom

Canon EOS 700D hyödyntää useita jo klassikoksi muodostuneen EOS 7D-puoliammat-
tilaiskameran ominaisuuksia kuten ristikkäistyyppisiä tarkennuspisteitä, 63-alueista 
valonmittausta, sisäänrakennettua salamaohjainta sekä entisestään parannettua Clear 
View II LCD-näyttöä. Verk.com/13306

659,90
61,36 / kk (12 kk)

12 megapikseliä

ISO 100 - 12800

Canon PIXMA MG2550 -tulostin

A4-värimustesuihku

Tulostaa, kopioi, skannaa

39,90

Helppokäyttöinen ja tilaa säästävä, tyylikkään valkoinen monitoimilaite tulostukseen, 
skannaukseen ja kopiointiin. Lisävarusteena saatavien XL-musteiden avulla madallat 
tulostuskustannuksia. Verk.com/19485



D-Link DWR-730 HSPA+ 
-3G-modeemi ja 
WiFi-tukiasema

Motorola Moto G 4G

Tyynenmerenkatu 11, Jätkäsaari - myös 24 h kioski! 
(Käytä navigaattorissa osoitetta Hietasaarenkuja 7)

YDIN-
KESKUSTA

RATIKKA 6

RATIKKA 6 JA 9

RATIKKA 9

RATIKKA 9

+500

Zalando- 
   noutajille 
24 h kioskista

pins

24 h 
kioskista web- 

ja Zalando-
noudot - 24 h!

Verkkokauppa.comin varasto 
kerää web-tilauksia myös 24 h - 

tilaa nyt, nouda heti - 24 h!

*Etu on voimassa 21.7. – 31.8.2014 | Tilauksen vähimmäisarvo 75,00 € 
| Koskee yhtä kertaostosta Zalando.fi-verkkokaupassa | Syötä etukoodi 
tilausvahvistussivulla ennen tilauksen lähettämistä | Ei koske lahjakort-
teja | Yksittäiset tuotteet tai merkit voivat olla poissuljettuja | Etua ei voi 
vaihtaa rahaksi tai yhdistää muihin etukuponkeihin | Etukuponkia ei voi 
käyttää uudelleen tilauksen peruutuksen tai palautuksen jälkeen.

     10% 
       ZALANDO-
ALENNUSTA

Myös ale-tuotteista!
WWW.ZALANDO.FI

ETUKOODISI*:
14ZALNDO

Motorola Moto G on yksi edulli-
simmista Android-älypuhelimista, 
mutta samalla teknisesti erittäin 
edistyksellinen. 4.5” 720p -näyttö, 
neliydinprosessori, roisketiivis rakenne 
ja nopea viiden megapikselin kamera - 
Moto G on upea paketti niin ulkoisesti 
kuin sisäisestikin. Verk.com/17405 
(musta) tai 17660 (valkoinen)

229,90
18,86 / kk (12 kk)

ProCaster LE-39F405 39” Full HD -LED-televisio

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

Näppärä perustelevisio kodin kakkos- tai kolmostelkkariksi, tai esimerkiksi opiskelijan 
ensiasuntoon. Televisiossa on ohuet reunat ja HD-digivirittimet. Siinä on kaksi 
HDMI-liitäntää ja USB-liitännän kautta voi toistaa mediatiedostot tai tallentaa 
suosikkohjelmat ulkoiselle kovalevylle. Verk.com/44640

100 Hz CMP

USB-tallennus ja -mediantoisto

DVB-T2, DVB-C HD

D-Linkin Mobile Router antaa käyttöön 
mobiilin Internet-yhteyden kaikkien 
maailman operaattorien verkoissa. 
Kun asetat siihen SIM-kortin, voit jakaa 
3G-yhteyden turvallisessa langatto-
massa verkossa useille käyttäjille. 
Tehokas yhteys antaa käyttöön 
tietoliikenteen ja mediatiedostojen 
virtauttamisen myös liikkeellä oltaessa. 
Verk.com/43664

69,90

Jopa 21,6 Mbps

WiFi-nopeus jopa 150 Mbps

WiFi-kantama jopa 150 m


