
4,90

Laskuvirhe valmistajalla 

sinun eduksesi
Varasto täynnä kuulokkeita

Oho, mikä hinta! Myynti alkaa torstaina 23.10. 
kello 9.00. 1 kpl per asiakas. 300 kpl web ja 
200 kpl Helsingin, Pirkkalan ja Oulun myymälät.

Kevyet kuulokkeet jokapäiväiseen käyttöön. 
40 mm:n elementit. Rakenne ja joustava pääpanta 
mahdollistavat kuulokkeiden pitkäaikaisen käytön 
korvia rasittamatta. Kuulokkeiden pakkauksessa 
on virhe: kuulokkeissa ei ole mikrofoniliitäntää, eikä 
pakkaus sisällä mikrofonia. Verk.com/3020

LVLUP Wisdom +1 -kuulokkeet



549,90
Säästä 449,90 €

Full HD -videokuvaus

12× optinen zoom

16 megapikseliä

Yleiskaukosäädin

269,90

Klassinen pyöreä design

Langaton lataus

Vesitiivis

299,90

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

Vaalea kello + harmaa nahkaranneke 
(Verk.com/11264)

Tumma kello + musta nahkaranneke 
(Verk.com/12523)

Motorola Moto 360 -älykello, Android Wear

Integroitu sykemittaus

Samsung Galaxy Gear 2 -älykello ja sykemittari

Samsung Gear 2 -älykello 
jatkaa Galaxy Gearin aloittamalla 
tiellä tuomalla puettavaa 
älytekniikkaa jokapäiväiseen 
elämään. Integroitu sykemittaus 
mahdollistaa suorituksen tarkan 
tallentamisen ilman sykevyötä. 
Verk.com/28744

”Super kello! Olen tyytyväinen! Kello 
on käytössä 3 viikkoa ja ei ollut mitään 
ongelmia.” –Seppo75, 29.6.2014

”Sykkeen tämä werme tunnistaa vaikka 
käpälä olis hieman karvaisempikin.” 
–Herrasmies70, Tampere, 25.5.2014

Sykemittaus ilman vyötä

Pidä Canon-kuvanlaatu aina 
mukanasi. Tässä taskuun 
mahtuvassa ohuessa ja 
tyylikkäässä kamerassa on 
12-kertainen zoom sekä NFC- 
ja Wi-Fi-yhteys. Värivaihto- 
ehdot musta, hopea, lila ja 
pinkki. Hae kaikki haulla  
canon ixus 265

Canon IXUS 265 HS -digikamera

139,90

Optinen kuvanvakain

”Ottaa hyviä kuvia ja auto asetuksella  
pärjää pitkälle.” –jajukont, 30.9.2014

XC 16–50 mm ja XC 50–230 mm 
-objektiivien kanssa myytävä pieni 
järjestelmäkamera, jonka erinomainen 
kuvanlaatu on lähtöisin suurikokoisesta 
X-Trans-CMOS-kennosta. Fujifilm X 
-bajonetti. 16 megapikselin kenno. 
Tuotteet erikseen ostettuna 999,80 €. 
Verk.com/1037 (musta) ja  
19542 (hopea)

Mukana kaksi objektiivia

”Koko on aika näppärä myös reissukameraksi 
ja alas taittuva näyttö helpottaa kuvaamista 
alaviistosta.” –IituLiitu, 9.12.2013

Fujifilm X-M1 -järjestelmäkamerapaketti

Tilava

Täydellinen johtopiilo

Bluelounge CableBin  
-kaapelinhallintakori

Bluelounge 
CableBin on 
uudenlainen tapa 
hallita kaape-
lisotkua. Sen 
sisään on helppo 
sijoittaa verkko- ja 
sähköjohdot, 
jatkopistorasia 
ja vaikka reititin. 
Sen mukana 
toimitetaan kuusi 
liimattavaa koukkua, joilla kaapelit 
pysyvät helposti järjestyksessä korin 
sisällä. Verk.com/36593 (tumma) ja 
36605 (vaalea)

Käytännöllinen ja tyylikäs

74,90
Bluelounge Kick Flip -koroke  

13” kannettavalle tietokoneelle
Nerokas, työtehoa lisäävä koroke 13-tuumaiselle kannettavalle tietokoneelle. 
Koroke kiinnittyy tietokoneen pohjaan tehokkaasti, mutta silti se on helposti 
uudelleenkiinnitettävissä ja puhdistettavissa. Kun Kick Flipiä ei käytä, voi sen 
kääntää tietokoneen pohjaa vasten. Verk.com/48541

16,90



Moderni ja yksinkertaisen nerokas pöytäteline miltei 
mille tahansa 7–10,1-tuumaiselle tabletille. Sopii niin 
Applen iPad Airille kuin Asus Google Nexus 7:llekin. 
Bluelounge Mika on valmistettu alumiinista, joten se on 
rakenteeltaan kevyt mutta vankka. Verk.com/48552

Bluelounge Mika -pöytäteline 
7–10,1-tuumaisille tableteille

34,90

Energialuokka A++

Täyttömäärä 6 kg

BlackWash WM3116E  
-pyykinpesukone

Coca-Cola Life (UK), 330 ml, 24-pack

Samsung Galaxy Tab 4 7.0  
-tablet, 8 Gt, Wi-Fi

Hinnat ja tarjoukset voimassa 20.–26.10.2014 ellei toisin mainita. Verk.com/katalogi

Ohutreunainen Smart TV, jossa on 
hyvä ja kirkas Full HD -kuva. WiFi Ready 
-televisiossa on paljon älykkäitä media-
toisto-ominaisuuksia ja mahdollisuus 
tallentaa ohjelmia USB-kovalevylle. 
Energialuokka A+. Verk.com/6262

• Dual Core -prosessori
• Pixel Plus HD -kuvanparannus
• Micro Dimming -kuvanparannus
• 2 x HDMI, 2 x USB, äänitulo (DVI), 

digitaalinen äänilähtö (optinen), 
kuulokeliitäntä, ethernet, SCART

Philips 40PFH4509 40” Full HD Smart LED TV, 200 Hz

Full HD -resoluutio

200 Hz PMR -liiketarkkuus

WiFi-valmius + Smart TV

USB-mediantoisto ja -tallennus

DVB-T ja DVB-C HD -virittimet

333,33

149,90

Galaxy Tab 4:n kätevistä toiminnoista 
on huvia ja hyötyä, ja kaikki on pakattu 
tyylikkään klassiseen ulkokuoreen. 
Nauti 7-tuumaisesta, kristallinkirkkaasta 
näytöstä ja tehokkaasta 1,2 GHz:n 
neliydinsuorittimesta: Multi Window 
-toiminnolla voit katsoa videoita ja 
kirjoittaa sähköpostia – samanaikaisesti! 
Verk.com/15618 (musta) ja 43471 
(valkoinen)

kerää €sejä
              unelmiisi
    Verkkokauppa.comissa

1,2 GHz:n neliydinsuoritin

Resoluutio 1280 × 800

Useita käyttäjäprofiileja

Stevialla makeutettu 
kevytversio, joka 
kunnioittaa hyvin 
myös alkuperäisen 
Coca-Colan makua. 
Sisältää sokeria 
6,8 grammaa per 
100 ml. Maistuu 
parhaalta kylmänä. 
Verk.com/22042

23,90

Makeutettu 

Stevialla

Hangman No Stud TV Hanger -seinäkiinnike
Laadukas 26–48-tuumaisen 
taulutelevision patentoitu 
seinäkiinnike, joka 
mahdollistaa television 
sijoittamisen seinälle ilman 
reikien poraamista. Kiinnike 
naputellaan seinälle mukana 
tulevilla laadukkailla 
nauloilla. Soveltuu mm. 
kipsilevy- ja puuseiniin. 
Verk.com/8973

39,90

Kiinnitä ilman 
poraamista

Tyylikäs pesukone, jossa on 
selkeä suomenkielinen ohjauspa-
neeli ja jäljellä olevan pesuajan 
näyttö. 24 tunnin ajastin.  
15 pesuohjelmaa (20–95 °C). 
Verk.com/46451

Linkousnopeus 1200 rpm

249,90



LG 42LB670V 42” Smart 3D LED TV, 700 Hz

Optoma Themescene HD30 Full HD 3D  
-kotiteatteriprojektori

LG LB650V -sarjan Smart 3D LED TV

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

• 100 Hz TruMotion -virkis-
tystaajuus

• 500 Hz MCI  
-kuvanparannus

• Resoluutio  
Full HD 1920 x 1080

• Triple XD Engine
• Tru-Black Control ja 

Tru-Color Generator
• Sisäänrakennettu WiFi ja 

verkkoselain
• Smart Control  

-älypuhelinsovellus
• Miracast ja WiFi Direct

• Smart Share (Screen Share 
/ DLNA)

• USB-mediatoisto ja 
-tallennus

• Kaiuttimet 2 x 10 W
• Mukana kahdet 3D-lasit
• 3 x HDMI, 3 x USB, Ethernet 

RJ45, kuulokeliitäntä, 
digitaalinen audio ulos 
(optinen), AV / kompo-
nentti / PC -sisään, SCART

• MHL 2.0, SIMPLINK (HDMI-
CEC) ja HDMI ARC (Audio 
Return Channel)

• CI+ -liitäntä
• Energialuokka A+

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

500 Hz MCI -kuvanparannus

webOS-käyttöliittymä

Dual Core -prosessori

42” hintaan 539,90 € (Verk.com/23481)
47” hintaan 689,90 € (Verk.com/23936)
55” hintaan 999,90 € (Verk.com/24852)
60” hintaan 1199,90 € (Verk.com/25229) 

1199,90
60”

Optoma Themescene HD30 tuo elokuvaelämyksesi uudelle 
tasolle loistavan kontrastin avulla. Valotehoa tykissä on 
1600 ansi lumenia, eli se soveltuu käytettäväksi myös 
hieman pimeämmissä tiloissa. Sujuva liiketoisto takaa tykin 
toimivuuden niin elokuva-, urheilu- kuin pelikäytössä. Lampun 
kesto on jopa 6000 tuntia, eikä kuvanlaatu heikkene käytön 
myötä, joten pystyt nauttimaan hyvästä kuvasta pitkän aikaa. 
Verk.com/10692

999,90
Full HD -resoluutio

Lampun kesto jopa 6000 tuntia

Kontrastisuhde 25 000:1

Kaksi HDMI-sisääntuloa

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

WebOS -käyttöliittymällä varustettu 42-tuumainen Full HD -televisio, joka tekee 
älytoimintojen käytöstä nopeaa. Tuplaydinprosessori varmistaa, että valikot vaihtuvat 
ja sovellukset pyörivät sujuvasti. Teräväpiirtodigivirittimiensä ansiosta televisio sopii 
jokaiseen kotiin. LG:n App Store -valikoista löytyy muun muassa pelejä ja musiikkiso-
velluksia sekä Netflix, SF Anytime ja Viaplay. Television mukana tulee Magic Remote 
-kaukosäädin.  Verk.com/47044

•  3 x HDMI, 3 x USB, Ethernet RJ45, kuulokeliitäntä, digitaalinen audio ulos (optinen), 
AV / komponentti / PC -sisään, SCART

• Energialuokka A+

webOS-käyttöliittymä

700 Hz MCI -kuvanparannus

200 Hz:n natiivipaneeli

WiFi ja Smart TV

DVB-T2/C HD/S2 -virittimet

Älykäs kotiteatterisarja, jossa on upea kuvan- ja äänenlaatu. Se toistaa 3D Blu-ray -levyt 
ja skaalaa sisällön 4K-muotoon. Langattomat takakaiuttimet vähentävät johtosotkuja, 
ja 1200 W:n kokonaisteho tuo elokuviin upean äänimaailman. Järjestelmässä on WiFi ja 
langaton mediantoisto Miracastin tai WiFi Directin välityksellä. Kaksi HDMI-sisääntuloa 
helpottaa eri laitteiden liittämisen kotiteatteriin. Verk.com/16788

LG BH7540TW 5.1 Smart 3D -kotiteatterijärjestelmä

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

Langattomat takakaiuttimet

Kokonaisteho 1200 W

WiFi + Miracast

Bluetooth



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

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

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

1199,90
55”899,90

50”748,90
42”

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

Alumiininen kehys ja jalusta

XR 800 Hz Motionflow*

Wi-Fi Miracast

Sony Entertainment Network

DVB-T2/C HD/S2 -virittimet

      Kolmen
    vuoden takuu
        televisioille

Ei koske Samsungin eikä  
Procasterin tuotteita.

verk.com/kolmevuotta

Upeasti muotoiltu, aidoista materiaaleista valmistettu 4K-televisio. 
Philipsin ainutlaatuinen kaksipuoleinen Ambilight-valo tuo tunnelmaa 
olohuoneeseen ja television HD-tuplavirittimet mahdollistavat eri kanavan 
tallentamisen ja katsomisen. Monipuolinen Android-TV sisältää runsaasti 
sovelluksia ja viihdettä, joihin pääsee käsiksi langattoman WiFi-yhteyden 
avulla.

• 2 x DVB-T2-, 2 x DVB-C HD- ja 2 x DVB-S2 -digivirittimet
• 4 x HDMI 2.0, 3 x USB, komponentti (YPbPr), SCART, Ethernet (LAN), 

digitaalinen äänilähtö (optinen), äänitulo (v/o), kuulokelähtö
• Energialuokka A

49”   49PUS7909   1199,90 €   (Verk.com/49646)
55”   55PUS7909   1399,90 €   (Verk.com/49649)

Näiden PUS7909- 
televisioiden ostajille 
kaupan päälle  
Gigaset QV830  
8” Android 4.2.2  
-taulutietokone  
(arvo 170 €). 

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

1399,90
55”

1199,90
49”

      Kolmen
    vuoden takuu
        televisioille

Ei koske Samsungin eikä  
Procasterin tuotteita.

verk.com/kolmevuotta

Nyt Sonyn W955-, X9005- tai S9005-sarjan television ostajalle kaupan päälle langaton, 
aktiivinen Sony BRAVIA SWFBR100 -subwoofer, joka yhdistetään televisioon USB-adap-
terilla ja joka toimii television kaukosäätimellä. Arvo 329,90 €. Värivaihtoehdot valkea 
(Verk.com/43024) ja musta (Verk.com/51620). Kampanja koskee näitä televisioita:

55” KDL-55W955 1369,00 € (Verk.com/26161)
65” KDL-65W955 2269,90 € (Verk.com/43844)
55” KD-55X9005B 2489,90 € (Verk.com/3325)
65” KD-65X9005B 3479,90 € (Verk.com/4991)
79” KD-79X9005B 8499,90 € (Verk.com/9137)
65” KD-65S9005 3999,90 € (Verk.com/16616)
75” KD-75S9005 8999,90 € (Verk.com/18866)

Sony BRAVIA -langaton subwoofer

Tyylikkäässä kaiutinpalkissa on langaton bassokaiutin sekä 300 watin teho. Voit toistaa 
musiikkia mobiililaitteestasi NFC:n tai Bluetoothin avulla. Kolme HDMI-tuloa ja yksi 

-lähtö. S-Force PRO Front Surround -tekniikka ulottaa äänen 
koko huoneeseen. Vain 50 mm korkea Soundbar-kaiutin. 
Verk.com/44614 (musta) ja 44616 (hopeanharmaa)

Sony HT-CT370 2.1 Soundbar -kaiutinpalkki

329,90
Kokonaisteho 300 W

Tyylikäs muotoilu

Philips PUS7909 -sarjan Smart Android  
4K Ultra HD 3D LED TV

4K Ultra HD -resoluutio

Android-älytelevisio

HD-tuplavirittimet

HDMI 2.0 -liitännät

WiFi Miracast

329,90

Kampanja- TV:n kanssa  

0 €

LG BP135 -Blu-ray-soitin

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

49,901080p-parannus

USB-mediantoisto



Taustavalo

alk. 29,90

Microsoft Xbox One Basic Edition 
NHL 15 tai FIFA 15 Bundle

Microsoft Xbox One Pelaa & Lataa

SteelSeries Gaming Bundle

BenQ XL2420Z 24” 144 Hz Full HD -LED-pelinäyttö

Ducky SHINE3 -pelinäppäimistöt

Razer Orbweaver Elite -näppäimistö

Xbox One tarjoaa täysin uudenlaisen peli- ja 
viihdekokemuksen, 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. 

Sisältäen NHL 15 -pelin, Verk.com/3201
Sisältäen FIFA 15 -pelin, Verk.com/22628

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

Lataa ohjain pelin aikana tai sen jälkeen – 
jopa silloin, kun Xbox on valmiustilassa. 
Pitkäkestoinen ladattava akku latautuu 
täysin alle neljässä tunnissa. Heitä 
hyvästit kertakäyttöparistoille ja niiden 
vaihtamiselle kesken pelin.

• Pelaa & Lataa -sarja,  
Verk.com/39070, 29,90 €

• Microsoft Xbox One -langaton 
ohjain, Verk.com/6717, 49,90 €

• Pelaa & Lataa -sarja + Microsoft 
Xbox One -langaton ohjain,  
Verk.com/39069, 69,90 €

Shine-sarjan näppäimistössä on enemmän herkkuja kuin koskaan. Hunajaisen juoksevaa 
ja äärimmäisen tarkkaa näppäilyä. Käytettyäsi tovin Duckyn mekaanista näppäimistöä 
et enää koskaan palaa tavallisiin ja tunnottomiin näppäimistöihin. Pitkä näppäilysessio 
muuttuu suorastaan työstä huviksi. Saatavana ”täyspitkänä” tai ”Tenkeyless” eli ilman 
numeronäppäimistöä. Tenkeylessit, 149,90 €. Täyspitkät, 159,90 €

Useilla eri LED-taustavaloilla, löydät kaikki hakusanalla ducky shine3

Cherry MX -kytkimet

alk. 149,90

Äärimmäisen mukavat ja tarkka-ääniset 
sankakuulokkeet laatua arvostavalle 
pelaajalle. Sennheiserin pilottikuulok-
keista kopiodut pehmusteet antavat 
todella paljon tilaa korvalle, sulkevat 
hyvin ulkopuoliset äänet ja minimaali-
sen paineen. Verk.com/27139

238,90

SteelSeries Gaming Bundle sisältää 
mekaanisen 6Gv2-näppäimistön Cherry MX 
Black-kytkimillä, optisen Rival-pelihiiren ja 
QcK-hiirimaton Diablo-logolla. Mahtavat 
äänet pakettiin tuo 5Hv2, joka on ammat-
tilaistasoinen, pelaamiseen tarkoitettu 
kuulolemikrofoni. Verk.com/51520

Ergonominen ja käyttäjäystävällinen Razer Orbwea-
ver -näppäimistö mahdollistaa pelikomentojen 
suorittamisen helposti ja tarkasti.
Verk.com/9183

179,90

Säästä 39,70 €

Sennheiser G4ME ZERO -pelikuulokkeet

139,90

Äärimmilleen viritetty kuvan 
optimointi, minimoidut viiveet, monipuoliset 

säätömahdollisuudet – kaikki rakennettu täyttämään 
ammattipelaajien vaatimukset. Black eQualizer kaivaa 
viekkaimmatkin viholliset hämärästä näkyville. S Switch 
-kytkimellä vaihdat pelissä napin painalluksella näyttömoo-

dista toiseen. Verk.com/16649

Full HD -resoluutio

144 Hz:n virkistystaajuus

Vasteaika: 1 ms

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

Taustavalaistu



Kaksi kokoa

Julkaisupäivä 24.10.2014.

Civilization: Beyond Earth vie pelaajat 
maan ulkopuolelle tulevaisuuteen, koska 
ihmiset ovat tuhonneet maapallon eko-
systeemin ja yhteiskunta on romahtami-
sen partaalla. Uusi peliympäristö tarjoaa 
täysin uudenlaisen kokemuksen kaikille 
Civilization-faneille. Verk.com/12107

Sid Meier’s Civilization:  
Beyond Earth

44,90

Ensimmäisen erän mukana 
Exoplanets Map Pack

Dymo LabelWriter 450 
-tarratulostin 
+ 3 teippirullaa
Merkitse nopeammin. Lähetä postia kätevämmin. Tee vaikutus. 
Tulosta tarroja kaikessa rauhassa DYMO LabelWriter 450 -tarratu-
lostimella. Merkitse, lähetä postia ja arkistoi kätevästi patentoidun 
DYMO Label v.8 -ohjelmiston avulla. Tehokas ja kompakti pakkaus, 
joka sisältää kolme teippirullaa. Verk.com/7813

69,90Saat jopa 40 prosentin käteishyvityksen kaikista DYMO-tuotteista!
• Jos ostoksesi arvo on 50 - 99,99 euroa, saat 20 prosentin hyvityksen.
• Jos ostoksesi arvo on 100 - 500 euroa, saat 40 prosentin hyvityksen.
• Tilauksessa on oltava vähintään yksi tulostin.

Klassinen Moleskinen muistikirja sekä digitaalinen 
Evernote-muistikirja samassa paketissa. Sisältää kolmen 
kuukauden lisenssin Evernote Premium-palveluun.  
Hae tuotteet haulla moleskine evernote

Moleskine Evernote -muistikirja Elfen -lasinen valkotauluElfen -ristiinleikkaava paperisilppuri

Viivoitettu tai ruudutettu

alk. 29,90

3 kk:n Evernote-lisenssi

Android- ja iOS-tuki

Elfenin ristiinleikkaavat paperisilppurit tekevät selvää 
jälkeä niin arkaluonteisista asiakirjoista kuin luottokor-
teistakin. Leikkuukyky 5–12 arkkia silppurista riippuen. 
Hae kaikki vaihtoehdot haulla elfen silppurit

alk. 29,90

Kompakti ja tehokas

Kotiin tai pientoimistoon

DIN 3 -turvaluokitus

Moderniin toimistoon sopiva lasinen valkotaulu. Koko 
90 x 60 cm. Lasin paksuus 4 mm. Värit valkoinen, musta, 
lila, sininen ja vihreä. Mukana seinäkiinnitystarvikkeet. 
Hae kaikki vaihtoehdot haulla elfen lasinen valkotaulu

89,90

Assassin’s Creed: UnityJust Dance 2015 CoD: Advanced WarfareBayonetta 2 (Wii U)
Jatko-osa kriitikoiden ylistämälle 
Bayonetta-pelille. Yksinoikeudella Wii U 
-pelikonsolille. Verk.com/41671

42,90

Julkaisu 
24.10.

Kaikkien aikojen tanssipeli tuo lisää 
tanssittavaa! Versiot: PS3, PS4, Xbox 360, 
Xbox One, Wii, Wii U. Hae: just-dance-2015

alk. 34,90

Julkaisu 
23.10.

Rajoitettu erä Day Zero Edition -erikois-
versiota. PC, PS3, PS4, Xbox 360 ja Xbox 
One. Hae: cod advanced

alk. 54,90

Julkaisu 
3.11.

Auta Ranskaa luomaan uusi tulevaisuus. 
Ennakkotilaajan etuna Nordic Pack. PC, 
PS4 ja Xbox One. Hae: creed unity

alk. 44,90

Julkaisu 
13.11.



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

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

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

Acer Aspire XC-603 -pöytäkone, Windows 8.1
Kompakti ja näppärä pöytäkone kotiin ja 
toimistoon! Tehoa päivittäisiin tehtäviin tuo 
järeä Intel Pentium J2900 -neliydinsuoritin, 
neljä gigatavua keskusmuistia sekä tilava 
teratavun kovalevy. Integroitu Intel HD 
Graphic -ohjain soveltuu kevyeen pelailuun, ja 
kotelon etuosaan integroidulla kortinlukijalla 
luet kätevästi yleisimmät muistikorttityypit. 
Verk.com/27154

Keskusmuisti 4 Gt

Kovalevy 1000 Gt

Intel Pentium J2900 -neliydinprosessori

         saat
   kaupan päälle
   €-hintaturva-
vakuutuksen    
     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja
vain €-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com

€

      Kolmen
    vuoden takuu
      tietokoneille

verk.com/kolmevuotta

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

”Hain aivan peruskonetta normaaliin kevyeen käyttöön. 
Kooltaa kone on oikein näppärä. Kone on mielestäni 
hiljainen eikä häiritse ympäristöä. Koneen teho ja 
tallennuskapasiteetti on aivan riittävä ja kotelossa on 
myös soitin eli kaikki perusasiat.”  
–Sirkkup11, Hämeenkyrö, 11.9.2014

Edullinen 3G-yhteydellä varustettu 
tablet, joka kulkee näppärästi 
mukanasi kaikkialle. Käyttöjärjes-
telmänä Googlen Android 4.2. 
Tehokkuus, ohut muotoilu ja kapeat 
reunat tekevät laitteesta mainion 
kumppanin dokumenttien lukuun, 
nettiselailuun ja pelin pelaamiseen. 
Verk.com/47750

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

Acer Aspire E1-510 -kannettava, 15,6”, Windows 8.1

”Tyylikäs, helppokäyttöinen, riittoisa akku 
ja pienen kokonsa vuoksi kätevä kuljettaa 
mukana. Sopii erinomaisesti myös opiskeli-
jalle.” –Hanne123, Tampere, 1.10.2014

Intel Celeron -tuplaydinsuoritin

Mattapintainen 15,6” näyttö

Akun kesto jopa 4 tuntia

Edullinen peruskannettava, joka soveltuu mainiosti kotikäyttöön. Intel Celeron N2820 
-tuplaydinsuoritin tuo puhtia laitteeseen, ja 15,6-tuumaista, mattapintaista näyttöä 
on miellyttävä katsella. Hyvä liitäntävalikoima (mm. USB 2.0, USB 3.0, HDMI) helpottaa 
lisälaitteiden kytkemistä, ja integroidulla SD-kortinlukijalla luet kätevästi kuvat muisti-
kortilta. Verk.com/46925

”Hintaansa nähden hyvä 
peruskannettava. Akku 
yllättävän kestävä.”  
–Beans, Tampere,  
28.9.2014

Acer Aspire Switch 10 -kannettava, 10,1”, Windows 8.1
Kätevä laite, joka yhdistää kannettavan ja tabletin parhaat puolet. Neljä erilaista 
käyttötilaa varmistavat, että voit käyttää laitetta juuri haluamassasi asennossa. Jopa 
kahdeksan tunnin akunkestolla varustettu Switch 10 painaa vain reilun kilon verran ja 
kulkee näppärästi mukanasi kaikkialle. Verk.com/34706

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

Intel Atom -neliydinsuoritin

10,1” IPS-kosketusnäyttö

Vuodeksi Microsoft Office 365

Akun kesto jopa 8 tuntia

” Laitteessa yhdistyvät oivasti läppärin ja tabletin parhaat 
puolet, minkä lisäksi se on kevyt kantaa, ja akusta riittää 
virtaa pidemmänkin luennon ajaksi.”  
–Juulianna, Turku, 1.10.2014

Jopa 13 tunnin akunkestolla varustettu kevytkannettava, jossa on Google Chrome OS 
-käyttöjärjestelmä. 13,3-tuumainen HD-näyttö on varustettu Anti-Glare pinnoitteella, 
jonka ansiosta sen kirkkaasta kuvasta on helppo nauttia jopa ulkoilmassa auringon-
paisteessa. Vain 1,5 kilon painoinen Chromebook 13 kulkee vaivattomasti mukanasi, ja 
verkkoihin laite kytkeytyy WiFillä (802.11 a/b/g/n/ac). Verk.com/13603

Acer Chromebook 13, 13,3”

Akun kesto jopa 13 tuntia

13,3-tuumainen HD-näyttö

Chrome OS -käyttöjärjestelmä

Acer Iconia B1-721,  
7”, Wi-Fi + 3G -tablet

Kirkas 7 tuuman näyttö

3G-yhteys

Tallennustila 16 Gt

MicroSD-korttipaikka



Vesitiivis

Monipuolinen

Kalorilaskenta

Uniseuranta

19,90

Tukeva kiinnitys

Metallikehyksinen Moto X kaarevalla takakuo-
rella tuntuu kädessä erinomaiselta. Suuri ja kirkas 
5,2-tuumainen HD OLED -näyttö näyttää kuvat 
ja videot juuri sellaisena kuin pitääkin. Tehokas 
neliydinprosessori takaa takkuilemattoman 
käyttökokemuksen. Puhelimen 13 megapikselin 
kameralla otat jopa 4K UHD -videoita. Puhelin on 
varustettu myös nopeilla LTE-verkkoyhteyksillä. 
Käyttöjärjestelmänä puhdas Android 4.4.4. 
Verk.com/28829 (valkoinen bambu 599,90 €), 
33545 (musta nahka 599,90 €) ja  
49423 (musta 549,90 €)

Motorola Moto X (2014)

Motorola Moto G Dual-SIM (2014)

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

Suuri 5,2 tuuman näyttö

Puhdas Android

Erinomainen tuntuma

4K-videokuvaus

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

Motorola Moto G on yksi edullisimmista 
Android-älypuhelimista, mutta samalla teknisesti 
erittäin edistyksellinen. 5 tuuman 720p-näyttö, 
neliydinprosessori, roisketiivis rakenne ja nopea 
kahdeksan megapikselin kamera. Käyttöjärjes-
telmä on puhdas Android ilman mitään kolman-
nen osapuolen sovelluksia tai käyttöliittymän 
muokkauksia. Se varmistaa puhelimen nopean ja 
sulavan käytön – puhelin toimii kuten Androidin 
on suunniteltu toimivan. Verk.com/50966 
(musta) ja 50972 (valkoinen)

Erinomainen hinta-laatusuhde

Roisketiivis rakenne

Paikka kahdelle SIM-kortille

5 tuuman näyttö

Tyylikäs design

Kenu Airframe+ -autoteline

29,90

Sopii 4–6 tuuman puhelimiin

LG G3:lle

Copter Exoglass -lasikalvo

29,90

iPhone 5/5s/5c:lle

Samsung Galaxy S5:lle

Sony Xperia Z2:lle
Aidosta lasista valmis-
tettu näytön suoja. 
Asennus on nopeaa ja 
yksinkertaista. Jäykän 
lasin ansiosta väliin 
ei jää ilmakuplia. Hae 
vaihtoehdot hakusa-
nalla copter exoglass

MyFoneKit Bikeframe -pyöräteline

Näppärä pyörä- 
teline, jonka voi 
kiinnittää hal- 
kaisijaltaan  
16–32 mm:n  
tankoihin. Pu- 
helimen kiinni- 
tys ja irrotta- 
minen yhdellä  
kädellä, yhdellä nopealla 
liikkeellä. Kaksi kokoa:  
Verk.com/25803 (small) ja 
2580 (large)

Kaksi kokovaihtoehtoa

Samsung Multi Charging -kaapeli

Innovatiivinen Multi Charging -kaapeli mahdollistaa jopa 
kolmen microUSB-latausliittimellä varustetun laitteen 
yhtäaikaisen latauksen samalla kaapelilla! Kaapelin 
kokonaispituus 1,3 metriä. Verk.com/47425 (musta) ja 
47429 (valkoinen)

Kolmen laitteen  
lataus yhtä aikaa

Yksinkertaisen 
nerokas autoteline: 
napsauta teline ilmas-
tointikanavan ritilään, 
niin olet valmis. Sopii 
yleisimpiin 4–6-tuu-
maisiin puhelimiin. 
Puhelin kiinnittyy 
napakasti telineen 
venyvien leukojen 
väliin. Väri musta. 
Verk.com/23420

29,90

Garmin Vívofit -aktiivisuusranneke

Vívofit valvoo 
untasi sekä näyttää 
askelmäärän, tavoit-
teet, kalorimäärän, 
matkan ja kellonajan. 
Voit myös liittää sen 
sykeanturiin, jolloin 
saat syketiedot 
liikunnan aikana. 
Värivaihtoehdot 
purppura, punainen, 
harmaa, sininen, 
musta ja turkoosi. 
Löydät kaikki värit 
hakusanalla garmin 
vivofit

Garmin Vivosmart  
-aktiivisuusranneke ja älykello

99,90

Pariston kesto yli vuoden

Selkeä näyttö

Näyttää askeleet, 
kalorit, matkan ja 
kellonajan. Helppo 
käyttää kosketta-
malla. Liikkumat-
tomuushälytys 
kehottaa liikkumaan. 
Värinähälytys älypu-
helimen puheluista 
sekä teksti- ja 
sähköpostiviesteistä. 
Kaksi kokoa ja useita 
värivaihtoehtoja. 
Löydät kaikki värit 
ja koot hakusanalla 
garmin vivosmart

199,90

iOS- ja Android-tuki



HAUSSA 2
TESTAAJAA

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

Kampanja on voimassa 26.10.2014 asti.

Lue hakuohjeet ja hae: 
facebook.com/verkkokauppacom

Opticam 3G -riista- ja valvontakamera (arvo 299,90 €) 

Tämä akulla varustettu riista- ja valvontakamera on erinomainen 
vaihtoehto valvontaan silloin, kun kohteessa ei ole sähköä. 
Sisäisellä akulla valmiusaika on jopa kaksi päivää, ja erikseen 
hankittavalla tehoakulla päästään jopa kolmeen kuukauteen. 
23 IR-lediä valaisee jopa 10 metrin päähän. IP65-suojattu kotelo. 
Verk.com/22785

48,90

HelpostiLasku-laskutusohjelma

”Asennus ei voisi helpompi olla. Saa firman omat 
logot, viivakoodit, laskun ulkoasun muokkaus 
jne. Enemmän kuin tuohon hintaan voisi olettaa.” 
–CtrlCrew, Savonlinna, 19.5.2014

• Laskujen tulostus suomeksi ja 
ruotsiksi

• Laskujen tallennus PDF-tiedostoiksi
• Laskujen lähettäminen sähköpostitse
• Pankkiviivakoodi

• Logon käyttö tulosteissa
• Hyvityslaskut
• Maksukehotukset
• Asiakas- ja tuoterekisteri

Nyt laskut helposti! HelpostiLasku on kätevä laskutusohjelma, joka 
on tarkoitettu pienille yrityksille ja yhdistyksille. Hoitaa helposti 
muun muassa laskujen tulokset, tallennukset, lähetykset, hyvitykset 
ja maksukehotukset. Lisäksi ohjelmassa on asiakas- ja tuoterekisteri. 
HelpostiLasku toimitetaan USB-tikulla, joka on pakattu tyylikkääseen 
metallirasiaan. Windows XP/Vista/7/8. Verk.com/20344

Saatavilla myös HelpostiLasku Plus ja HelpostiLasku Pro -ohjelmistot 
vaativampaan käyttöön. Löydät ne sivuiltamme hakusanalla
HelpostiLasku.

59,90
Zettle-maksupääte on helppokäyttöinen ja edullinen työkalu pienyrittäjille. Se 
toimii pienille ja kasvaville yrityksille maksujärjestelmänä, jolla voi vastaanottaa 
maksuja sekä hallinnoida kauppaa. Se antaa kaikki työkalut, joita tarvitaan 
yrityksen aloittamiseen, pyörittämiseen ja sen parantamiseen kattavan analytii-
kan avulla.

iZettlen käyttö maksaa enimmillään 2,75 % ja vähimmillään vain 1,50 % kustakin 
maksutapahtumasta - maksat siis käytön mukaan. 

iZettle-sovellus on saatavilla App Storesta ja Google Playstä ja se vaatii toimiak-
seen päätelaitteessa Bluetooth- ja Internet-yhteyden. Voit siis käyttää iZettleä 
esimerkiksi tablettitietokoneella tai älypuhelimella ja vastaanottaa maksuja missä 
vain! Verk.com/16871

iZettle – Uudenlainen maksupääte



5,1” Super AMOLED

Vesi- ja pölytiivis

Samsung Galaxy S5

Samsung Galaxy S5 
Active

Ero näkyy yksityiskohdissa.

Samsung Galaxy ALPHA on ohut, 
tyylipuhdas ja alumiinikehyksinen. 

Super AMOLED -näyttömme ansiosta 
sen upea kuvanlaatu tarjoaa teräväm-

mät yksityiskohdat ja värit. Huomaat 
kyllä eron.

You need to see this.

599,90
Hopea, Verk.com/11272
Musta, Verk.com/2911

Kulta, Verk.com/3102
Valkoinen, Verk.com/3965

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

32 Gt:n muistikortti kaupan päälle

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

5,1” Super AMOLED

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

Sotilastason suojaluokitus

Kaikkien vaikeimpiin olosuh-
teisiin suunniteltu älypuhelin, 
ilman kompromisseja.
Vesi- ja pölytiivis, sotilastason 
IP67- ja MIL-STA-810G 
-suojaluokitus, 5,1” Full HD 
Super AMOLED -näyttö, 
16 megapikselin kamera, 
integroitu sykemittaus-
sensori. 

Harmaa, Verk.com/51140
Maastokuvioitu, Verk.com/9509

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

Caterpillar B15Q Dual-SIM
-Android-älypuhelin

IP67-sertifioitu Android älypuhelin 
joka kestää pudotuksen 1,8 metristä ja 
upottamisen metrin syvyiseen veteen 
30 minuutiksi. Caterpillar näyttää 
jämäkältä ja työkalumaiselta. Ominai-
suuksiltaan puhelin edustaa kuitenkin 
monipuolista älypuhelinta. 
Verk.com/20052

Caterpillar B100 -matkapuhelin
Caterpillar B100 on yksi markkinoiden kestävimmistä puhelimista. Puhelin kestää tiputuk-
sen jopa 1,8 m korkeudesta, upotuksen veteen 1 metrin syvyyteen 30 minuutin ajan sekä 
pakkasta -25°C asti. Puhelimen isoja näppäimiä on helppo käyttää hansikkaat kädessä ja 
puhelimen akku kestää erinomaisesti. Puhelin onkin loogisin valinta ihmiselle, joka hakee 
kestävää peruspuhelinta erinomaisella akunkestolla ilman mitään turhia ominaisuuksia. 
Verk.com/19408

Dual-SIM

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

169,90
23,02 / kk (12 kk)

IP67 ja MIL SPEC 810G



Huawei B593s-22 -LTE-modeemi ja WiFi-tukiasema

Hot-swap-tuki

ASUS DSL-AC68U Dual-band ADSL2+/VDSL -modeemi

Neljä kameraa

NVR-tallennin

1489,90

Opticam O7 PTZ Dome HD -IP-kamera
Ulkokäyttöön sopiva HD-valvontakamera  
lähettää 960p-videokuvaa. Kameraa voi 
ohjata etänä tietokoneella, tabletilla 
tai älypuhelimella ja se lähettää kuvat 
sähköpostilla tai ftp:llä. Infrapunavalot 
mahdollistavat yövalvonnan. 
Verk.com/31813

Milesight - tallentava valvontapaketti yrityskäyttöön

Säästä 232,00 €

Tässä paketissa on kaikki tarvittava pienyrityksen tilojen valvontaan. Neljä kameraa 
jotka tallentavat tarkkaa videokuvaa vaikka ympärivuorokauden pienelle NVR-tallenti-
melle. Kameroista kaksi sopii sisäkäyttöön ja kaksi ulkokäyttöön. Liittämällä NVR-tallen-
timen erikseen hankittavan näyttön tai television HDMI-liitäntään voit helposti seurata 
kaikkien kameroiden tapahtumia yhdeltä ruudulta. Verk.com/27991

2 Tt:n kapasiteetti

PoE-kytkin

Ammattilaistason 802.11ac-standardin modeemin ja langattoman reitittimen 
yhdistelmä joka tarjoaa jopa 1900 Mbit/s:n yhdistetyn tiedonsiirtonopeuden Dual Band 
–tilassa. Laite kykenee jopa 1300 Mbit/s:n tiedonsiirtonopeuksiin 5 GHz:n taajuudella, 
ja sen sisältämä Broadcom TurboQAM -tekniikka mahdollistaa jopa 600 Mbit/s:n 
nopeudet perinteisellä 2,4 GHz:n taajuudella. ASUS DSL-AC68U on varustettu kolmella 
ulkoisella antennilla joiden ansiosta sen kantama yltää vakaana kodin tai toimiston 
jokaiseen nurkkaan. Verk.com/49194

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

Jopa 1900 Mbps WiFi

Jopa seitsemän verkkoa

Neljä Gb:n verkkoporttia

PPTP- ja OpenVPN219,90
24,69 / kk (12 kk)

Ulkokäyttöön

HD-tarkkuus

Asustor AS-204TE -verkkolevypalvelin
Täysiverinen levypalvelin Intel Atom Dual Core -suorittimella. Verkkolevypalvelin 
käyttää graafista käyttöliittymää jota käyttäjä voi muokata monipuolisesti. Käyttöliit-
tymällä on myös helppoa luoda salattu pilvipalvelu johon voit yhdistää tietokoneet ja 
mobiililaitteet. Tukee RAID 0, 1, 5, 6 ja 10. Levyt voi myös salata automaattisesti.
Verk.com/40693

Tilaa neljälle kovalevylle

Jopa 100 Mt/s:n nopeus

HDMI-ulostulo

439,90
43,03 / kk (12 kk)

599,90

Jopa 100 Mt/s:n nopeus

Levyillä 36 kk Swap-takuu

Buffalo TeraStation 1200 - 8 Tt:n verkkolevypalvelin

Pieni ja monipuolinen tallennusratkaisu lähiverkkoon. TeraStationin tehosta 
vastaa tuplaydinprosessori, joka takaa nopean tiedonsiirron. Rivakan rautapuolen 
lisäksi Buffalon ohjelmistopaketti on räätälöity erityisesti PK-yrityksiä varten. 
TeraStation mahdollistaa tietojen varmuuskopioinnin toiseen laitteeseen 
(reaaliaikaisesti tai ajastetusti) ja mallit tukevat myös pilvitallennusta. Voit ladata 
valmistajan sivuilta maksutta 10 lisenssiä Novastor Novabackup Business Essentials 

v14 -varmuuskopiointiohjelmistoon. Verk.com/50138

Todella nopea ja monipuolinen 4G/LTE-reititin, 
joka tukee kaikkia Suomessa käytettäviä taajuus-
alueita. Suomenkielinen käyttöliittymä. 
Verk.com/51222

Operaattorivapaa

Jopa 300 Mbps WiFi

249,90



9,90
8 Gt

119,90

Elisa Vahti Live basic

Helppo käyttää

Sisäkäyttöön

Elisa Vahti Live -valvontapaketti

TODENNÄKÖISESTI AINA HALVEMPI

ARVOSTELE  
& VOITA

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

500 euron arvoisen lahjakortin
Verkkokauppa.comiin

Arvomme yhteensä kolme lahjakorttia.

Lahjakortilla voit maksaa ostoksia  
Verkkokauppa.comin myymälöissä ja verkkokaupassa. 
Lahjakortti on voimassa 12 kuukautta. Lahjakorttia ei  
voi palauttaa tai vaihtaa rahaksi. Kadonnutta tai varas-
tettua korttia ei korvata. Kortin saldon ja voimassaolo-
ajan voit tarkistaa asiakaspalvelusta tai verkkosivuilta. 
Verk.com/48000

Kampanja on voimassa 2.11.2014 asti.
Palkinnon arvo on 500,00 €.

Lue ohjeet osoitteessa
www.verkkokauppa.com/arvostelejavoita

24,9049,90 89,90

500 Mbps

Pass-Thru

Monipuolinen laajakaistareititin, joka täyttää myös 
kotikäyttäjien tarpeet. Laitteesta löytyy kaikki ominai-
suudet, joita nykyaikaiselta laajakaistareitittimeltä voi 
odottaa. 3-in-1-toiminnallisuus: Reititin, Tukiasema, 
Universal Repeater -toisto. Verk.com/26882

ZyXEL PLA4215 Powerline 
-adapteri, 2kpl

ZyXEL NBG6616 Dual-band  
-WiFi-reititin

WiFi-nopeus jopa 300 Mbps

Kaksi 5 dBi:n antennia

ZyXEL NBG-418N v2 3-in-1  
-WiFi-reititin

Gigabitin Ethernet Helppo käyttöönotto

WiFi-nopeus jopa 867 Mbps

Todella nopea ja monipuolinen reititin, joka tukee 
langatonta AC-tekniikkaa. Toimii myös tukiasemana. 
WPS-toiminto salaa langattoman verkon ja liittää 
laitteet napin painalluksella. Sähkönkulutusta vähentävä 
ZyXEL Green -teknologia. Verk.com/17958

Powerline-adapteri, joka tukee yleistä HomePlug AV2 
-standardia. 128-bittinen AES-suojaus salaa verkkolii-
kenteen ulkopuolisilta napin painalluksella. Helppo Plug 
& Play -asennus – tietokonetta ei välttämättä tarvita 
laisinkaan. Verk.com/42023

Elisa Vahti Live on enemmän kuin valvontakamera. 
Elisa Vahti Liven avulla näet livekuvaa ja kuulet äänet 
niin tietokoneella, tabletilla kuin puhelimellakin. Elisa 
Vahti Live on hetkessä käyttövalmis – liität vain kameran 
verkkoon ja lataat sovelluksen tietokoneeseen, tabletiin 
tai puhelimeen (Android, iOS tai Windows Phone). 
Kamera toimii myös mobiililaajakaistareitittimen kanssa. 
Verk.com/49696

Kaksi langatonta kameraa

249,90

Transcend StoreJet 25M3 -ulkoinen kovalevy, USB 3.0
Helppokäyttöinen autoka-
mera, jonka valovoimainen 
objektiivi tarjoaa terävän 
Full HD -kuvan myös 
hämärässä. Videokuvan 
seuraaminen ja ase-
tusten muuttaminen 
onnistuu helposti 
mobiililaitteella. 
Mukana 16 Gt:n 
microSD-kortti.  
Verk.com/32361

Transcend DrivePro 200 -autokamera

Todella pieni-
kokoinen ja 
kevyt Store-
Jet-kiintolevy 
on kätevä 
tapa siirtää dataa 
paikasta toiseen. 
Varustettu nopealla 
USB 3.0 -liitännällä (5 Gt/s). 
Kokovaihtoehdot 500, 1000 
ja 2000 Gt.  Hae kaikki tila- ja 
värivaihtoehdot haulla 25m3

Iskunkestävä silikonipinnoite

Saa virran USB-liitännästä

alk. 77,90
500 Gt

Transcend JetFlash 380 -USB-muisti

USB-muisti, jossa on kaksi liitäntää: normaali USB ja 
micro-USB. Micro-USB-liitännän ansiosta JetFlash 380 
käy USB OTG-standardia tukeviin Android-laitteisiin 
suoraan, ja toimii niissä ulkoisena massamuistina 
ilman johtoja. JetFlash 380 on pienikokoinen ja täysin 
pöly- ja vesitiivis. Kolme tilavaihtoehto: 8, 16 ja 32 Gt. 
Värivaihtoehdot kulta ja hopea. Hae kaikki mallit haulla 
jetflash 380

12,90
16 Gt

24,90
32 Gt

... ja micro-USB

Tavallinen USB...

8,90
8 Gt

Transcend micro-SDHC-muistikortti

Huippunopea microSDHC-kortti soveltuu erinomaisesti 
uusimmille älypuhelimille ja digikameroille. Kortille 
luvataan vähintään 10 megatavun kirjoitusnopeus 
sekunnissa, mikä riittää mainiosti myös Full HD -videoku-
van tallennukseen ja toistoon. Class 10 -nopeusluokka, 
ja täysin SD 3.0 -määrityksen mukainen.. Myyntipakkaus 
sisältää SDHC-adapterin. Verk.com/6501 (8 Gt), 
7336 (16 Gt) ja 18961 (32 Gt)

14,90
16 Gt

29,90
32 Gt

Mukana SDHC-adapteri

Class 10 -nopeusluokka



UPO-liesillä viiden vuoden takuu  
+ kotiinkuljetus kaupan päälle liesiviikkojen ajan 20.10.-30.11.2014!

Upo CM6500 -valurautaliesi ja kiertoilmauuni, leveys 50 cm

• Neljä valurautakeittotasoa 
joista kaksi salamalevyjä

• Kiertoilma-toiminnolla voidaan 
paistaa useampi pellillinen 
samanaikaisesti

• Energialuokka A
• Uunitoiminnot: kiertoilma, 

tasalämpö, alalämpö, ylälämpö, 
grilli. Tilavuus 49 l

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

• Verk.com/30797

Upo CM7500 -keraamiliesi ja kiertoilmauuni, leveys 50 cm

• Neljä nopeaa  
Hi-light-keraamitasoa.

• Kiertoilma-toiminnolla voidaan 
paistaa useampi pellillinen 
samanaikaisesti

• Energialuokka A
• Uunin tilavuus 49 l
• Uunitoiminnot: kiertoilma, 

tasalämpö, alalämpö,  
ylälämpö, grilli

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

• Verk.com/32134

Upo CM6000 -valurauta, leveys 50 cm

• Neljä valurautakeittotasoa, 
joista yksi salamalevy

• Energialuokka A
• Uunin tilavuus 49 l
• Uunitoiminnot: tasalämpö, 

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

900 x 500 x 594 mm
• Verk.com/37381

Upo C546K -keraaminen, leveys 60 cm Upo Ci746 -induktio, leveys 60 cm

Upo C330T -turvaliesi, leveys 50 cmUpo CM7000 -keraaminen, leveys 50 cm

• Keraamitaso, jossa neljä 
Hi-light-keittoaluetta

• Energialuokka A, tilavuus 49 l
• Uunitoiminnot: tasalämpö, 

alalämpö, ylälämpö, grilli
• Irrotettava uuninluukku
• Mitat (KxLxS):  

900 x 500 x 594 mm.
• Verk.com/2569

• Neljä valurautakeittoaluetta, 
joissa 2 tunnin turva-ajastin

• Energialuokka A, tilavuus 47 l
• Uunitoiminnot: tasalämpö, 

alalämpö, ylälämpö ja grilli, 
nopea esilämmitys ja AquaClean

• Mitat (KxLxS): 900x497x594 mm
• Säätövara, korkeus: 910-840 mm
• Verk.com/3340

• 4 Hi-Light -keittoaluetta 
• Energialuokka A
• Uunin tilavuus 55 l
• Uunitoiminnot: 

kiertoilma, tasalämpö, 
kiertoilmagrilli, grilli, 
pizzatoiminto, sulatus/
kuivaus, haudutus/
lämpimänäpito, 
nopea esilämmitys ja 
AquaClean

• Pyörät takana
• Uunin korkein lämpötila 

300 °C
• Mitat (KxLxS): 

900x597x594 mm
• Säätövara, korkeus: 

910-840 mm
• Verk.com/4438

Upo C316 -valurauta, leveys 60 cm

• Neljä valurautakeitto-
aluetta, joista kolme  
on salamalevyjä

• Energialuokka A
• Uunin tilavuus 55 l
• Uunitoiminnot: 

tasalämpö, alalämpö, 
ylälämpö ja grilli

• Pyörät takana
• Uunin korkein  

lämpötila 300 °C
• Mitat (KxLxS): 

900x597x594 mm
• Säätövara, korkeus: 

910-840 mm
• Verk.com/3551

• Induktiotaso 
kosketusvalitsimilla 

• Energialuokka A 
• Uunin tilavuus 55 l
• Uunitoiminnot: 

ylä- ja alalämpö, 
grilli, kiertoilma, 
nopea esilämmitys, 
AquaClean,  
Power Boost

• Pyörät takana
• Uunin korkein 

lämpötila 300 °C
• Mitat (KxLxS): 

900x597x594 mm
• Säätövara, korkeus: 

910-840 mm
• Verk.com/2502

299,90
+ kuljetus kaupan päälle

449,90
+ kuljetus kaupan päälle

449,90
+ kuljetus kaupan päälle

249,90
+ kuljetus kaupan päälle

349,90
+ kuljetus kaupan päälle

399,90
+ kuljetus kaupan päälle

799,90
+ kuljetus kaupan päälle

649,90
+ kuljetus kaupan päälle



UPO-liesillä viiden vuoden takuu  
+ kotiinkuljetus kaupan päälle liesiviikkojen ajan 20.10.-30.11.2014!

Upo CM6500 -valurautaliesi ja kiertoilmauuni, leveys 50 cm

• Neljä valurautakeittotasoa 
joista kaksi salamalevyjä

• Kiertoilma-toiminnolla voidaan 
paistaa useampi pellillinen 
samanaikaisesti

• Energialuokka A
• Uunitoiminnot: kiertoilma, 

tasalämpö, alalämpö, ylälämpö, 
grilli. Tilavuus 49 l

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

• Verk.com/30797

Upo CM7500 -keraamiliesi ja kiertoilmauuni, leveys 50 cm

• Neljä nopeaa  
Hi-light-keraamitasoa.

• Kiertoilma-toiminnolla voidaan 
paistaa useampi pellillinen 
samanaikaisesti

• Energialuokka A
• Uunin tilavuus 49 l
• Uunitoiminnot: kiertoilma, 

tasalämpö, alalämpö,  
ylälämpö, grilli

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

• Verk.com/32134

Upo CM6000 -valurauta, leveys 50 cm

• Neljä valurautakeittotasoa, 
joista yksi salamalevy

• Energialuokka A
• Uunin tilavuus 49 l
• Uunitoiminnot: tasalämpö, 

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

900 x 500 x 594 mm
• Verk.com/37381

Upo C546K -keraaminen, leveys 60 cm Upo Ci746 -induktio, leveys 60 cm

Upo C330T -turvaliesi, leveys 50 cmUpo CM7000 -keraaminen, leveys 50 cm

• Keraamitaso, jossa neljä 
Hi-light-keittoaluetta

• Energialuokka A, tilavuus 49 l
• Uunitoiminnot: tasalämpö, 

alalämpö, ylälämpö, grilli
• Irrotettava uuninluukku
• Mitat (KxLxS):  

900 x 500 x 594 mm.
• Verk.com/2569

• Neljä valurautakeittoaluetta, 
joissa 2 tunnin turva-ajastin

• Energialuokka A, tilavuus 47 l
• Uunitoiminnot: tasalämpö, 

alalämpö, ylälämpö ja grilli, 
nopea esilämmitys ja AquaClean

• Mitat (KxLxS): 900x497x594 mm
• Säätövara, korkeus: 910-840 mm
• Verk.com/3340

• 4 Hi-Light -keittoaluetta 
• Energialuokka A
• Uunin tilavuus 55 l
• Uunitoiminnot: 

kiertoilma, tasalämpö, 
kiertoilmagrilli, grilli, 
pizzatoiminto, sulatus/
kuivaus, haudutus/
lämpimänäpito, 
nopea esilämmitys ja 
AquaClean

• Pyörät takana
• Uunin korkein lämpötila 

300 °C
• Mitat (KxLxS): 

900x597x594 mm
• Säätövara, korkeus: 

910-840 mm
• Verk.com/4438

Upo C316 -valurauta, leveys 60 cm

• Neljä valurautakeitto-
aluetta, joista kolme  
on salamalevyjä

• Energialuokka A
• Uunin tilavuus 55 l
• Uunitoiminnot: 

tasalämpö, alalämpö, 
ylälämpö ja grilli

• Pyörät takana
• Uunin korkein  

lämpötila 300 °C
• Mitat (KxLxS): 

900x597x594 mm
• Säätövara, korkeus: 

910-840 mm
• Verk.com/3551

• Induktiotaso 
kosketusvalitsimilla 

• Energialuokka A 
• Uunin tilavuus 55 l
• Uunitoiminnot: 

ylä- ja alalämpö, 
grilli, kiertoilma, 
nopea esilämmitys, 
AquaClean,  
Power Boost

• Pyörät takana
• Uunin korkein 

lämpötila 300 °C
• Mitat (KxLxS): 

900x597x594 mm
• Säätövara, korkeus: 

910-840 mm
• Verk.com/2502

299,90
+ kuljetus kaupan päälle

449,90
+ kuljetus kaupan päälle

449,90
+ kuljetus kaupan päälle

249,90
+ kuljetus kaupan päälle

349,90
+ kuljetus kaupan päälle

399,90
+ kuljetus kaupan päälle

799,90
+ kuljetus kaupan päälle

649,90
+ kuljetus kaupan päälle

UPO-liesillä viiden vuoden takuu  
+ kotiinkuljetus kaupan päälle liesiviikkojen ajan 20.10.-30.11.2014!

Whirlpool-pesutorni, 7 kg

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

-sensoritekniikka
• Mitat (KxLxS):  

850 x 595 x 520 mm

Whirlpool AWO/D7224  
-pesukone
• Energialuokka A+++
• Täyttömäärä 7 kg
• Linkous 1400 rpm
• 6th Sense 
• Mitat (KxLxS):  

850 x 600 x 620 mm

Verk.com/49601

Bosch i-Dos -pesutorni, 8 kgBosch-pesutorni, 7 kg

Upo Pesukarhu 714D -pyykinpesukone

Energialuokka A+++

Täyttömäärä 7 kg

Linkousnopeus 1400 rpm

Whirlpool AWE6516 -pyykinpesukone

Bosch WAE28477SN
-pesukone
• Energialuokka: A+++
• Täyttömäärä 7 kg
• Äänitaso:pesu 57 dB, 

linkous 77 dB
• VarioPerfect
• LED-näyttö
• Luukku aukeaa  

vasemmalle
• Mitat (KxLxS): 848 x 600 

x 590 mm

Verk.com/51464

749,90

Bosch WTY88890SN 
-kuivausrumpu
• Energialuokka: A+++
• Täyttömäärä 8 kg
• Lämpöpumppu-

tekniikka
• Ajastin
• Äänitaso 65 dB
• Mitat (KxLxS): 842 x 

597 x 634 mm

1999,90999,90

Bosch WAY32890SN 
i-Dos -pesukone
• Energialuokka: A+++
• Täyttömäärä 8 kg
• Äänitaso: pesu 49 dB, 

linkous 72 dB
• i-DOS: pesuaineen 

automaattinen  
annostelu

• EcoSilence Drive  
-hiiliharjaton moottori

• Mitat (KxLxS): 848 x 
600 x 632 mm

Verk.com/36535

Normaalihinta 449,90
• Energialuokka: A+++
• Pesutulos: A 
• Täyttömäärä: 7 kg
• Pesuaika: 164 min
• Suuri täyttöaukko: 33 cm
• Use-logic
• ECO-järjestelmä
• Silent
• Toiminnot: esipesu, pump STOP, 

tehopesu ja pikaohjelma
• Mitat (KxLxS):  

850 × 600 × 600 mm
• Verk.com/50183

Bosch WTW86268SN 
-kuivausrumpu
• Energialuokka: A++
• Täyttömäärä 8 kg
• Äänitaso: 65 dB
• Lämpöpumppu-

tekniikka
• Oven kätisyys oikealla
• Mitat (K x L x S) mm 842 

x 597 x 636

Säästä 170,00 €

• Energialuokka A+ 
• Täyttömäärä 5 kg 
• Linkousnopeus 

1000 rpm 
• Äänitaso pesussa  

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

900 x 400 x 600 mm 
• Verk.com/31418

279,90 299,90

Dometic D15 -viinijääkaappi
Tyylikkäässä kaksilämpötilaviini kaapissa 
on ajateltu kaikkea. Kaapissa on kaksi 
säädettävää lämpötila -aluetta ja 
se soveltuu puna- sekä valkoviinien 
säilytykseen. Viinikaappiin mahtuu  
16 - 23 pulloa riippuen hyllysijoittelusta  
- ihanteellinen valinta kotiin, kokoustilaan 
tai ravintolaan. Mitat (KxLxS): 865 x 295 
x 615 mm. Verk.com/2387

Tilavuus 16-23 pulloa

Kaksi lämpötila-aluetta

Dometic D50 -viinijääkaappi 
Kuin Dometic D15 -viinijääkaappi, 
mutta suurempi: tähän viinijääkaappiin 
mahtuu 46 - 62 pulloa riippuen hyllyjen 

sijoittelusta. Mitat (KxLxS): 
865x595x615 mm. 
Verk.com/30183

Tilavuus 46-62 pulloa

Kaksi lämpötila-aluetta

749,90
+ kuljetus kaupan päälle

999,90
+ kuljetus kaupan päälle

Energialuokka A+

Täyttömäärä 5 kg

Linkousnopeus 1000 rpm

Tyylikkäät Dometic-viinikaapit – nyt kotiinkuljetus kaupan päälle!



69,90 79,90 99,90

Mini Original Pro

• Pölypussiton, ei menetä imutehoa 
• Ergonomisesti muotoiltu kädensija, 

jossa on imutehon kaukosäätö
• HEPA-suodatin
• 8 m ulottuvuus 
• 1,5 litran pölysäiliö
• Verk.com/16705

• Pölypussiton, ei menetä imutehoa 
• Portaaton tehonsäätö
• Teho 1800 W, imuteho 300 W
• HEPA-suodatin
• 2,5 litran pölysäiliö
• Verk.com/0552

• Pölypussiton, ei menetä imutehoa 
• Portaaton tehonsäätö varren 

kädensijassa
• Teho 1800 W, imuteho 300 W
• HEPA-suodatin
• 2,5 litran pölysäiliö
• Verk.com/9530

Samsung F700 on pölypussiton 
imuri, jossa on ketterä Motion 
Sync -liikkuvuus ja  tehokas HEPA 
13 -suodatus. Imurissa on kauko-
säätö. Toimintasäde 12 metriä. 
Verk.com/47448

Samsung F700 -pölypussiton imuri

Aamupalasarja sisältää kahvinkeittimen, vedenkeittimen ja leivänpaahtimen. Kahvinkeit-
timessä on tippalukko, ajastin ja automaattinen virrankatkaisu ja se keittää kerralla 
1,2 litraa kahvia. Mukana kahvimitta ja kestofiltteri. Johdoton vedenkeitin keittää 1,7 

litraa ja sen sisällä on sininen LED-valo, 
joka ilmoittaa, milloin vesi on kiehunut. 
Tasaisesti paahtavassa leivänpaahtimessa 
on tilaa kahdelle isollekin viipaleelle, 
uudelleenlämmitys ja sulatustoiminto.  
Verk.com/33609 (musta) ja 
Verk.com/33610 (valkoinen) 

Ströme-aamupalasarja, musta tai valkoinen

59,90

Rosterinen kahvinkeitin. Keittää 12 kuppia kahvia. 
Valaistu elektroninen virtakytkin, automaattinen 
virrankatkaisu ja irrotettava suodatinyksikkö.  
Verk.com/36068

Ströme Monolith

29,90
Moccamaster K741

Electrolux UltraSilencer All Floor -pölynimuri

UltraSilencer – entistä parempi sukupolvi hiljaisia pölynimureita! 

Erittäin hiljainen ja miellyttävä ääni, tehonsäätö painikkeilla sekä 
suodattimen ja pölypussin vaihtotarpeen merkkivalo. Allergy Plus 
-suodatin puhdistaa poistoilman pienetkin hiukkaset. Mukana 
erikoissuulake koville lattiapinnoille.                             
Verk.com/38097

199,90

Äänitehotaso 65 dB

Kovan lattian puhdistuskyky A

Maton puhdistuskyky B

199,90

”Helppo liikkuvuus eikä mitenkään 
meluisa! Helppo puhdistaa ja 
koota takaisin kuivauksen jälkeen! 
Suosittelen hinta kohdallaan! 
Innostaa ja ilo imuroida!”   
-SinttuT54, Michigan, 7.9.2014

Teho 2200 W

Imuteho 360 W

Äänitaso 74 dBa

”Kaikki osaset toimii niin kuin pitääkin. Paahti-
messa on lämmitys vaihtoehto paahtamisen lisäksi. 
Kahvinkeittimessä on kestosuodatin, ei tarvitse 
ostella suodatin pusseja. Vedenkeitin ei pidä 

kovaa ääntä, niin kuin vanhemmat keittimet.”  
-Turhaanko hyttysansan ost, Kolari, 25.8.2014

119,90

Moccamasterin perusmalli. Keittää 
10 kuppia kahvia 6 minuutissa. Kaksi 
erillistä vastusta takaavat optimaalisen 
suodatuslämpötilan sekä säilytyslämpö-
tilan. Mitat L-S-K (mm): 325 x 170 x 355. 
Verk.com/3407

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

”Hinta / laatusuhde hyvä. Ulkonäkö hyvä. Suodattimen kiinni 
pysyminen heikko, väleihin menee helposti kahvipuruja jotka 
estävät pienen lukon toimintaa. Ei haittaa toimintaa mutta 
suppilo jää hieman auki.” -KooHoo62, Helsinki, 2.6.2014



Philips 
HF3510/01

Philips  
HF3500/01

Philips  
HF3505/01

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

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

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

59,90 79,90 99,90

Kenwood Chef Nostalgia KM357

• Elektroninen portaaton 
nopeudensäätö  
ja pulssikytkin

• Kestävä ja luotettava 
teräsrunko ja -rattaisto

• Kolme lisätarvikeliitäntää
• Mukana roiskesuojakansi 

ja lasta
• Verk.com/40164

OBH Nordica Hercules -yleiskone

Hercules on tehokas yleiskone, 
jolla voit alustaa jopa litran 
hiivataikinan sekä pyöräyttää 
muro- ja mureketaikinat. Kulho 
(tilavuus 5,5 litraa) on valmistettu 
ruostumattomasta teräksestä.  
Verk.com/30861

249,90 179,90

89,90

Helppo käyttää, purkaa ja puhdistaa. 
Moottorin teho 1200 W. 
Musta Verk.com/7043
Hopea Verk.com/34883

”Tämä hoitaa hyvin hommansa, 
smoothiet ovat tasaisia ja suurem-
pikaan määrä jäätä ei ole ongelma. 
Lasikannu kätevä käyttää ja puhdistaa. 
Ääntähän tuosta lähtee, mutta ei 
nyt liiallisuuksiin saakka.” -Huikka78, 
Lappeenranta, 10.7.2014

• Teho 1400 W
• Lämmönkestävä  

borosilikaattikannu 1,8 l
• Portaaton nopeudensäätö
• Puhdistustoiminto
• Ylikuumenemisen esto
• Takuu 7 vuotta
• Verk.com/48504

129,90

”Tyylikäs ja tehokas täydellisyyttä hipova 
’teräksinen’ mylly. Helppokäyttöinen ja 
erityisesti käsisäädöstä plussat.”  
-JMV63, Pori, 5.10.2014

Norm. 69,90 €. Ruostumatto-
masta teräksestä valmistettu 
tehosekoitin, jossa on mukana 
ohjelmoidut jäänmurskaus-, 
smoothie- ja sykäystoiminnot. 
Verk.com/19592

59,90

Teho 2200 W

Imuteho 360 W

Äänitaso 74 dBa

Wilfa BL-1200 -tehosekoittimet OBH Nordica  
6638 Pro Crush -tehosekoitin

Wilfa BLB-1400S -tehosekoitin

Philips HD 1855/30 -mehulinko

• Jopa 2 litraa mehua kerralla
• Hedelmälihan keräys
• QuickClean-puhdistus minuutissa 
• 7,5 sentin syöttöaukko 
• Kaikki osat voi pestä  

astianpesukoneessa
• 700 watin moottori
• Verk.com/10266

99,90

Philips HR1869/00 -mehulinko

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

suoraan lasiin
• Verk.com/10767

139,90 179,90

Philips HR1871/00 -mehulinko

• Tehokas 800 watin moottori
• Kaksi nopeutta
• Iso syöttöaukko
• 2,5 litran mehukannu
• Helposti puhdistettava siivilä
• Nokkaosalla mehustus  

suoraan lasiin
• Verk.com/17736



E27-kanta

Teho 4 W Teho 6 W

Fujlight Classica E27  
-LED-lamppu, 6 W

Hehkulampun näköinen LED-valo, 
jonka käyttökokemus on sama 
kuin perinteisellä hehkulampulla. 
Miellyttävän lämmin valkoinen 
valo, jonka värilämpötila on 3000 
kelviniä. Käyttöikäarvio 25 000 
tuntia. Verk.com/46504

11,90

Vastaa 40 W:n hehkulamppua

E27-kanta

8,90

Hehkulampun näköinen

E14-kanta

200 kierrosta minuutissa

8+1 vääntöasetusta

Kääntyvä otekahva

Wattnik 3.6V Li-Ion Cordless  
-langaton ruuvinväännin

TODENNÄKÖISESTI AINA HALVEMPI

PASSIKUVAT 
1,00 €

Kuusi EU-asetusten mukaista passikuvaa.

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

Valokuvaaja on paikalla maanantaista 
torstaihin kello 9.00–16.00.

Tarjous on voimassa toistaiseksi.

”Hyvät kuvat ilman jonotusta tiistaiaamuna vähän yli 
yhdeksän. Suosittelen.”  
–Nipa S., 21. syyskuuta 2014

”Ei ole hinnalla pilattu tuote ja ainakin Haukiputaan 
poliisilaitoksella ottivat vastaan. Jonotusta kaupassa 
noin kaksi minuuttia.”  
–Migasso, 17. syyskuuta 2014

Erittäin hiljainen ja tehokas oksasilpuri, jossa on 2000 W:n moottori. Murskaava terä 
tekee paksummistakin oksista siistiä mursketta hetkessä. Ulosvedettävä keräyslaatikko 
helpottaa silpun keräämistä. Verk.com/7847

Green Cyclone ESS1 -murskaava oksasilppuri, 2000 W

99,90

Hiljainen ja tehokas

Jopa 45 mm paksuille oksille

67 litran keräysastia

”Yllättävän jämäkän 
ja tehokkaan oloinen 
silppuri. Tehon ja 
terien puolesta syö 
kaiken, mikä mahtuu 
syöttöaukosta 
sisään, kunhan terät 
on ensin säädetty 
kohdalleen. 15 metriä 
pensasaitaa silputtu, 
eikä ole jumiutunut 
kertaakaan syötet-
tyyn materiaaliin. 
Saman laitteen voi 
käydä noutamassa 
rautakaupasta 
eri nimisenä, eri 
värityksellä ja 
kolminkertaisella 
hinnalla.” –JaskaH, 
Savonlinna, 22.9.2014

29,90

Uusi, fiksumpi taskulamppu, jonka lataat 
tavallisesta kännykän laturista. Puhe-
limista tuttu micro-USB-latausliitäntä 
mahdollistaa helpon latauksen. Iskun-
kestävä yhden metrin pudotuksesta. 
IPX4-roiskevesitiivis. Verk.com/28585

FLARE Globetrotter  
-ladattava taskulamppu

Tehokas litium-akulla varustettu ruuvin-
väännin, jolla teet kätevästi kodin pienet 
ruuvaustyöt. Kääntyvä kahva helpottaa 
käyttöä ahtaissa paikoissa ja mahdollistaa 
aina parhaan mahdollisen otteen laitteesta. 
Mukana kätevä lataustelakka ja 15 ruuvi-
päätä. Verk.com/4677

19,90

Vihdoin LED-lamppu, joka tarjoaa 
samanlaisen käyttökokemuksen kuin 
perinteiset hehkulamput. Fujlightin 
Classica-sarjan lamppujen LEDit ovat 
vanhan ajan hehkulankojen näköiset 
ja tuottavat miellyttävän, lämpimän 
valkoisen valon.  Verk.com/46505

Fujlight Classica E14 
-LED-kynttilälamppu, 2 W

Fujlight Classica E27  
-LED-lamppu, 4 W

Vastaa 15 W:n hehkulamppua

6,90

LED-lamppu tarjoaa vihdoin  
samanlaisen käyttökokemuksen  
kuin perinteiset hehkulamput.  
Fujlightin Classica-sarjan lamp- 
pujen käyttöikäarvio on peräti  
25 000 tuntia. Miellyttävän lämmin 
valkoinen valo. Verk.com/46503

Vastaa 25 W:n hehkulamppua



Verkkokauppa.comin
        ja 400 muun
    nettikaupan sekä
  300 partnerin
         etuohjelma

€

         saat
   kaupan päälle
   €-hintaturva-
vakuutuksen    
     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja
vain €-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com

€

99,90

Muumitabletti

7 tuuman kosketusnäyttö

Muumi-aiheinen sisältö

Helppo huoltajan hallinta

Android 4.2 -käyttöjärjestelmä

Tyynenmerenkatu 11, Jätkäsaari – myös 24 h kioski! 
(Käytä navigaattorissa osoitetta Hietasaarenkuja 7) Saapastie 2, Pirkkala Kaakkurinkulma 4, Oulu

Helsinki Pirkkala Oulu

YDIN-
KESKUSTA

RATIKKA 6

RATIKKA 6 JA 9

RATIKKA 9

RATIKKA 9

Kätevää – tilaa netistä, nouda myymälästä!

Muumitabletti on turvallinen leikkimis- ja oppi- 
misympäristö lapsille. Sen lisäksi että tabletti 
on hauskan näköinen, se on myös vahvistettu 
kestämään ankaraakin pelaamista. Tabletissa on 
valmiina Muumi-aiheisia animoituja ja puhuttuja 
kirjoja sekä pelejä. Lapsen huoltaja voi myös  
asentaa sovelluksia Google Play -kaupasta. 
Tabletissa on 2 megapikselin etukamera. 
Verk.com/35210

TabZoon universaalit suojakotelot tableteille. 
Eläinaiheina tiikeri, virtahepo tai panda. Kaksi 
eri kokovaihtoehtoa: pienempi 7–8-tuumaisille 
tableteille ja suurempi 10–11-tuumaisille. 
Sisäänrakennettu teline. Hae kaikki vaihtoehdot 
haulla tabzoo suojakotelo

TabZoo-suojakotelot

    saat €-kortin
       helposti!

  lisää tuote 46136
          tilaukseesi tai
    nouda kortti 
         myymälästä.

€

      Lainaa
    peräkärry
        ilmaiseksi

Ostosten yhteydessä

24,90
pieni

29,90
iso



Veikeä kauko-ohjattava neliroot-
torinen helikopteri sopii sisä- ja 
ulkolentelyyn. Sekä kopterissa että 
ohjaimessa on akut, joten paristoille 
ei ole tarvetta. Verk.com/46862

elelelelelee iriririrrooooooooooooo t-tt-t-t-t-t-t
sisisisisäsäsäsä---- jajajajajaa 
erererererisisiisisssasaaaasss eeeeettttttttttääääääää

19,90
RedBird Nano Quad 
-kauko-ohjattava nelikopteri

Norm. 29,90 €

Helppokäyttöinen, LCD-näy-
töllä varustettu kaukoputki 
sopii erinomaisesti kaikenikäi-
sille kaukoputkiharrastusta 
aloitteleville. 
Verk.com/34760

Eastcolight 
-digitaalinen kaukoputki

49,90

y-yy-y-y-y-yy
iiiii
kkkkkkkäiäiäiäiääiääi---
a aaa

oputki

Klassinen Muumitalo sisältää 9 tuttua hahmoa ja paljon 
muita osia. Avattuna 38 cm leveä. Verk.com/8379

Muumitalo

29,90

Norm. 64,90 €

Lähde Heartlaken ostoskeskukseen 
viettämään aikaa tyttöjen kanssa! 
7–12-vuotiaille. Verk.com/41085

LEGO Friends: 
Heartlaken ostoskeskus

49,90

Norm. 99,90 €

KKlKKKKlKlKKlllasasasasasasaasssisisssiis neneneenenennn nnnnnn MuMMuMMMuMMuM umumummmmititittitttitalaalalooooo ssisisis säsäsäälttltltl äääääää 999999 ttttttttututtuttttut
mumumumumumumumumumumum itititititititititi a a a aa a a a ososososososososossiaiaiaiaiaiaiaiaia...... AvAvAvAvAvAvAvAvAAvatatatatatatatatattutututututuuuutunananananananaanaanann 3333333888888888 cmcmcmmcmmcm llllleveveveveevvevevveäeäeäeeäeeeäe .. VVVVVVV

49,90

Norm. 89,90 €

Iso, videokameralla varustettu heti käyttövalmis 
kauko-ohjattava kopteri, joka on vakaa lennet-
tävä. Verk.com/13695

RedBird 2,4 GHz

Varaudu ajoissa, 
vältä ruuhkat

Hinnat voimassa 24.–26.10. 
tai niin pitkään kuin tavaraa riittää.

Verk.com/joululahjat

1930-luvun muotoilulle kumar-
tava täysmetallinen polkuauto 
on silkkaa rautaa sekä sisältä että 
ulkoa. Verk.com/10162

Artaburg-polkuauto

89,90

Norm. 129,90 €N

Norm. 79,90 €

Poliisihelikopteri ja roistojen tavarakätkö sekä 
paljon pieniä yksityiskohtia. 5–12-vuotiaille. 
Verk.com/34900

LEGO City:
Helikopterivalvonta

49,90

Norm. 68,90 €

Hirvittävän ihanat nuket rakas-
tavat kenkiä! Nuken ja kolmen 
kenkäparin lisäksi vaatteita ja 
asusteita. Verk.com/47488 
(Cleo De Nile) ja 47590 
(Draculaura)

Monster High 
-muotinuket

9,90

Norm. 19,90 €


