
Anton Oliver -jäätelökone
Oho! Mikä hinta! Näppärä pienikokoinen 
jäätelökone.  Kapasiteetti jopa yksi litra 
valmista jäätelöä. Kaksoiseristetty säiliö 
takaa nopean pakastumisen ilman suolaa tai 
jäätä.  Norm. 29,90. 1 kpl per asiakas. 
100 kpl per myymälä/web. Tähän hintaan 
to 21.8. klo 9.00 alkaen. Verk.com/3736

9,90



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

LG G3
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 luki-
tuksesta omalla napautuskoodilla 
ilman näytön aktivointia. Värivaih-
toehdot musta, valkoinen ja kulta. 
16 Gt 598,90 €, 32 Gt 649,90 €.  
Hae kaikki vaihtoehdot haulla  
lg g3 puhelin

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 L70

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

4,5” IPS LCD -näyttö

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)

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

4,95” Full HD -näyttö

LG G2
LG G2 hivelee silmiä todella isolla 
5,2” Full HD -näytöllä. LTE-yhteydellä 
voidaan siirtää dataa jopa 100 
Mbps nopeudella! 13 megapikselin 
kameralla voidaan kuvata jopa 60 fps 
Full HD -videota! Hämäräkuvauksessa 
kuvien onnistumisen varmistaa 
tehokas optinen kuvanvakain.

Valkoinen, Verk.com/27310
Musta, Verk.com/27351

5,2” Full HD -näyttö

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

Huima 2560×1440 -resoluutio

Yksinkertainen suojakotelo puhelimelle. Mukana kaulanauha. Paikka luottokortille. 
Vetoketjutasku esim. avaimille. Useita eri kokoja ja värejä. Hae hakusanoilla Wave 
Phone Bag.

Wave Phone Bag -puhelinpussi

Tylt Y-Charge 4,2 A -USB-autolaturi
Tyylikkäästi muotoiltu värikäs 
autolaturi. Kaksi USB-paikkaa. 
Jopa 4,2 A ulostulo. Useita eri 
värejä. Hae hakusanoilla Tylt 
Y-Charge.

29,90
Erittäin tehokas!

9,90

Sports Tracker HRM2 -Bluetooth sykevyö + 12 kk 
Premium-lisenssi

Laadukas langaton sykevyö. Sopii lähes kaikkiin 
puhelimiin. 12 kk:n Premium-lisenssi. Verk.
com/33269 (HRM2) tai 33761 (HRM SMART)

79,90

Langaton sykevyö

Laaja laitetuki

12 kk Premium-lisenssi

Alle 35 kg 
tilausten 
toimitus
alk. 2,90



Hinnat ja tarjoukset voimassa 18.8.14-25.8.14 jollei toisin mainita. Verk.com/katalogi

Oletko lähdössä kannustustusjoukoiksi 
urheilutapahtumaan?Verkkokauppa.comin 
sponsoripaketti auttaa jaksamaan läpi 
pidemmänkin tapahtuman. Paketti sisältää taitettavan pöydän, kaksi tuolia ja 
olut-tuopin. Tämä tuote myydään vain yli 100 osallistujan tapahtumiin. Vain yksi paketti 
per asiakas. Mainitse tilauksen kommentteja-kentässä tapahtuman nimi ja ajankohta. 
Tilattavissa vain webin kautta. 1000 kpl kokonaiserä. Verk.com/6539

Philips 40PFH4509 Full HD Smart -LED-TV

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

Philips 40PFH4509 on Full HD-tarkkuudella ja LED-taustavalolla varustettu tyylikäs 
televisio, joka tuottaa vakuuttavan kirkkaan ja eloisan kuvan.  Televisiossa on terä-
väpiirtolähetyksiä vastaanottavat DVB-T ja DVB-C HD -digivirittimet sekä CI+-liitäntä 
maksu-tv-kortteja varten. Television monipuoliset Smart-palvelut mahdollistavat  
käyttää erilaisia sovelluksia TV:n ruudulla.  Philipsin 200 Hz PMR tarjoaa sulavat 
liikkuvat kuvat ja Digital Crystal Clear -tekniikan ansiosta kuva näyttää luonnolliselta 
kaikista lähteistä katsottuna. Televisio pystyy toistamaan videoita, valokuvia ja 
musiikkia joko USB-muistilta tai suoraan USB-porttiin liitettävästä digikamerasta tai 
MP3-soittimesta. Verk.com/6262

Motorola Moto E Android

Puhelimen rakenne on roisketiivis ja 
näyttöä suojaa Gorilla Glass 3 -lasipinnoite. 
Mattapintainen takakuori ja kompakti koko 
helpottaa laitteen käyttöä yhdellä kädellä. 
Moto E:n viiden megapikselin kameralla 
otetut kuvat voit tallentaa neljän gigatavun 
sisäisen muistin lisäksi microSD-muistikortille 
(hankittava erikseen). Verk.com/2314

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

Roisketiivis rakenne

Gorilla Glass 3 -lasipinnoite

2,90

Kaksi tuolia ja pöytä - yli 100 hengen tapahtumiin

LG G2 mini 8 Gt -Android-puhelin

Tehokkaalla 1,2 GHz 
neliydinprosessorilla ja 
suorituskykyisellä grafiikkapro-
sessorilla ryyditetty LG G2 mini 
on todellinen tehopakkaus! 
Pelkkä teho ei luonnollises-
tikaan riitä, sillä puhelimesta 
löytyy myös monipuoliset 
ja nopeat verkkoyhteydet. 
LTE-yhteydellä voidaan siirtää 
dataa jopa 150 Mbps 
nopeudella! Norm. hinta 
228,90. Verk.com/21640 
(musta) tai 35731 (valkoinen)

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

HP Slate7 HD 3404eo 7” -Android-tabletti

Kuvat, musiikki, videot ja paljon 
muuta - kaikki näppärän kokoi-
sessa tabletissa, jonka 16 Gt muisti 
sisältää tilaa sovelluksille, musii-
kille kuville ynnä muulle sisällölle. 
Lisäksi microSD-korttipaikan avulla 
voit laajentaa muistia jopa 32 Gt! 
Slate10 HD on monipuolinen ja 
edullinen Android 4.2 -käyttöjär-
jestelmällä varustettu tabletti, 
jonka kirkkaalta 7” HD-näytöltä 
nautit viihteestä missä tahansa. 
Verk.com/18793 (punainen) tai 
40378 (hopea)

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

Knock Code -turvalukitus

4,7” QHD IPS -näyttö

        Kolmen 
     vuoden 
          takuu 
 tietokoneille 
    ja tableteille                 
        verkkokauppa.com/
                           kolmevuotta

Alle 35 kg 
tilausten 
toimitus
alk. 2,90

Full HD 1920 x 1080

200 Hz PMR-liiketarkkuus

WiFi-valmius + Smart TV



Logitech M705 -hiiri

Samsung SL-M2070 -tulostin

Acer Aspire XC-605 -pöytäkone, Win 8.1

Kompakti ja näppärä pöytäkone kotiin ja toimistoon! Tehoa päivittäisiin 
tehtäviin tuo Intelin suorituskykyinen Core i3-4130 -tuplaydinsuoritin, 
mahtavat kahdeksan gigatavua keskusmuistia sekä tilava teratavun 
kovalevy. Integroitu Intel HD Graphics 4400-ohjain soveltuu kevyeen 
pelailuun ja kotelon etuosaan integroidulla kortinlukijalla luet kätevästi 
yleisimmät muistikorttityypit. Verk.com/43939

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

Intel Core i3-4130 -suoritin

8 Gt keskusmuisti

1 Tt kovalevy

Acer K242 24” Full HD -LED-näyttö

Acer K242 on laadukas 24” Full HD -tarkkuuden näyttö, jonka hinta ei päätä 
huimaa! Huippunopea 2 ms paneeli varmistaa häntimättömän kuvan ja 
kattavat liitäntävaihtoehdot (VGA, DVI ja HDMI) takaavat mainion liitettä-
vyyden. Kahden vuoden takuu! Verk.com/44957

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

24” Full HD LED-näyttö

Nopea 2 ms paneeli

 VGA, DVI ja HDMI

Yksinkertainen mustavalkomonitoimilaite, joka sopii 
mainiosti kotiin! Sen avulla säästät aikaa ja rahaa: tulos-
tusnopeus jopa 20 sivua minuutissa, ja ECO-toiminnolla 
säästät sekä paperia että väriä. Verk.com/42013

A4-mustavalkolaser

USB 2.0

99,90

Tulostaa, kopioi, skannaa

Asus PCE-AC68 Dual Band -Wi-Fi-adapteri
ASUSin sovitin tarjoaa 
ylivoimaisen Wi-Fi-suo-
rituskyvyn palvelinten 
runkoverkko- ja 
infrastruktuurisovel-
luksille sekä tavallisille 
pöytätietokoneille.
Lataaminen, VoIP, 
videotoisto ja 
verkkopelaaminen 
helpottuvat huip-
punopean yhteyden 
ja laajan langattoman 
kantaman mahdol-
listavan tehokkaan 
antennin ansiosta. 
Verk.com/1187

89,90

Wi-Fi-nopeus jopa 1600 Mbps

Wi-Fi-kantama jopa 200 m

Langaton N150

VGA-tarkkuus
Langaton 

VGA-tarkkuus

69,90

150 Mbps WiFi-nopeus

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

D-Link DCS-930L 
-IP-kamera, 2 kpl

D-Link DCS-820L -vauvavalvon-
takamera

D-Linkin Mobile Router antaa mobiilin Internet-yhtey-
den kaikkien maailman operaattorien verkoissa. Voit 
jakaa 3G-yhteyden turvallisessa langattomassa verkossa 
useille käyttäjille. Verk.com/43664

21,6 Mbps 3G-nopeus

Jopa 150 m kantama

Monipuolinen kodin tai pienen toimiston valvontarat-
kaisu. Mydlink-palvelu auttaa hallitsemaan kameraa 
tietokoneen, älypuhelimeen tai tablettiin asennettavan 
ilmaisen sovelluksen avulla. Verk.com/46362

79,90

Mukana kaksi kameraa

Muuttaa älypuhelimesi monipuoliseksi itkuhälyttimeksi. 
Kamera toimii WiFi-verkossa jossa sitä ohjataan Android- 
tai iOS-laitteella . Ääni- ja liikkeentunnistus. Viisi erilaista 
tuutulaula. Yönäkö infrapunavalolla. Verk.com/32852

99,90

Yönäkö infrapunavalolla

Tässä Marathon Mouse -hiiressä 
virtaa riittää ja riittää. Hiiri käyttää 
paljon vähemmän virtaa kuin muiden 
yritysten vastaavat hiiret, joten 
käyttöikää on jopa kolme vuotta 
paristojen vaihtamisten välillä. 
Pikkuruinen Unifying-vastaanotin 
pysyy kiinni kannettavassasi. 
Laserseurannan ansiosta osoittimen 
hallinta on sulavaa ja tarkkaa. 
Pikavieritystoiminnon ansiosta voit 
selata pitkiä asiakirjoja helposti ja 
löytää etsimäsi tuossa tuokiossa. 
Verk.com/44305

38,90



         saat
   kaupan päälle
   pins-hintaturva-
vakuutuksen    
     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja
vain pins-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com

        Kolmen 
     vuoden 
          takuu 
 tietokoneille 
    ja tableteille                 
        verkkokauppa.com/
                           kolmevuotta

Acer Aspire U5-620 23” -All-in-one-tietokone, Win 8.1

Upea All-in-one-tietokone, jossa yhdistyvät tyylikkyys ja suorituskyky. Intel Core i5 -prosessori-
teknologia huolehtii, että tehoa riittää vaativampiinkin askareisiin ja erillinen NVIDIA GeForce 
GTX 850M -grafiikkaohjain pyörittää pelit ja elokuvat vaivatta. IPS-teknologiaan pohjautuvan 
23” Full HD -kosketusnäytön värit ovat rikkaat ja eläväiset, katselukulmat laajat 178 astetta ja 
sormenjälkiä hylkivä teknologia pitää näytön puhtaana. Verk.com/39914

23” Full HD IPS -kosketusnäyttö

Intel Core i5-4200M -tuplaydinsuoritin

NVIDIA GTX 850M -grafiikkaohjain

1000 Gt hybridilevy

1199,90
207,00 / kk (6 kk)

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

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

Edullinen peruskannettava, 
joka soveltuu mainiosti kotikäyttöön.
 Intel Celeron N2820 -tuplaydinsuoritin tuo puhtia laitteeseen ja 15,6” mattapin-
taista näyttöä on miellyttävä katsella. Neljän kennon akusta riittää virtaa jopa 
neljäksi tunniksi. Verk.com/46925

Intel Celeron -tuplaydinsuoritin

15,6” mattapintainen näyttö

Jopa neljän tunnin akunkesto

Acer Aspire V5-561 15,6” -kannettava, Win 8.1

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

Virtaviivaisen tyylikäs, 15,6” mattapintaisella näytöllä varustettu kannettava, jonka 
avulla suoriudut arkisista askareista leikiten. Suorituskykyinen Intel Core i3-4010U 
-tupladinsuoritin, hulppeat kahdeksan gigatavua keskusmuistia ja tilava teratavun 
kovalevy varmistavat sujuvan käytön. Verk.com/46943

Intel Core i3 -tuplaydinsuoritin

15,6” heijastamaton näyttö

8 Gt keskusmuisti

Acer Aspire E5-771G 17,3” -kannettava, Win 8.1

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

Suurella näytöllä varustettu tehokannettava! Intel Core i5-4210U -tuplaydinsuoritin, 
8 Gt keskusmuistia ja teratavun kovalevy varmistavat, että tehoa ja tallennustilaa 
riittää. 17,3” Full HD -mattapintainen näyttö herättää teräväpiirtoviihteen eloon ja 
erillinen NVIDIA GeForce GT 840M -grafiikkaohjain tuo mukavasti potkua peleihin ja 
videontoistoon. Verk.com/46961

Intel Core i5 -tuplaydinsuoritin

17,3” Full HD -näyttö

NVIDIA GeForce 840M -grafiikka

Acer Aspire V3-772G 17,3” -kannettava, Win 8.1

Järeä 17,3” kannettava, jossa riittää 
puhtia peli- ja viihdekäyttöön. Konepellin 
alla sykkii järeä Intel Core i7-4702MQ -neliydin-
prosessori, mahtavat kahdeksan gigatavua nopeaa 
DDR3-keskusmuistia sekä tilava teratavun kovalevy. Pelit 
vauhdittaa tehokas NVIDIA GeForce GTX 850M -näytönohjain. 
Verk.com/46962

Intel Core i7 -neliydinsuoritin

17,3” Full HD -näyttö

NVIDIA GeForce GTX 850M -grafiikka

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



4,5” HD-näyttö

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

32 Gt tallennustilaa

4,7” Full HD -näyttö

HTC One (M7) HTC One (M8)

HTC Desire 816 HTC Desire 610

HTC One mini 2

Upea, kokonaan alumiinista 
valmistettu runko, täysin uusittu 
eläväinen kotiruutu, Beats Audio 
-stereokaiuttimet puhelimen 
etupuolella ja uskomattomaton 
kamera – HTC One (M7) ällistyttää 
monin eri tavoin.

• HTC UltraPixel -kamerassa 
on optinen kuvanvakain ja 
UltraPixel-teknologia, joka luo 
tasapainoisesti valotettuja 
kuvia jopa hämärässä. Kame-
ralla kuvaat myös HDR Full HD 
-videoita!

• Etuosan Beats Audio -stereo-
kaiuttimet vievät puhelimen 
äänentoiston täysin uusille 
urille. 

• HTC Zoe herättää valokuva-
galleriasi eloon. Kamera ottaa 
halutessa jopa 20 kuvaa ja 3 
sekuntia videota automaat-
tisesti kuvaa otettaessa. HTC 
Zoe valikoi näistä otoksista 
parhaat palat ja esittää näitä 
elävinä kuvastreameina 
valokuva-albumissa.

• Musta • Verk.com/12780
• Hopea • Verk.com/13186
• Kulta • Verk.com/13702

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

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

Optinen kuvanvakain

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. Jälkikäteen 
voidaan halutessa tarkentaa 
kuvaa uudestaan tai käyttää 
erilaisia syvyysfilttereitä. 

Snapdragon 801 -piirisarja 
yhdistettynä 2,3 GHz:n 
taajuudella sykkivään proses-
soriin ja tehokkaaseen Adreno 
330 -grafiikkaprosessoriin. 

• Hopea • Verk.com/44222 
• Harmaa • Verk.com/44233
• Kulta • Verk.com/44235

648,90
60,44 / kk (12 kk)

Vain 9,35 mm ohut

5” Full HD -näyttö

Stereokamera

Upea muotoilu, huikea 5,5 tuuman terävä-
piirtonäyttö, kaksi eteenpäin suunnattua 
stereokaiutinta, mukautettavat reaaliaikai-
set uutissyötteet ja neliydinsuoritin – tämä 
älypuhelin on parasta vastinetta rahoillesi!

• Valkoinen • Verk.com/21041
• Musta • Verk.com/46685
• Sininen • Verk.com/46687

Stereokamera

5,5” HD-näyttö

4G-yhteys, neliytimisen suorittimen teho ja 
upea muotoilu – HTC Desire 610 viehättää 
sekä ulkonäöllään että edullisuudellaan.
Suurikokoinen 4,7 tuuman näyttö ja kaksi 
etukaiutinta tehostavat viihdekokemusta. 
Reaaliaikaiset sisältösyötteet näyttävät 
uusimmat uutiset, ja sisäänrakennetuilla 
kameratoiminnoilla luot omat kuva- ja 
videokohokohdat hetkessä. 

• Sininen • Verk.com/46701
• Valkoinen • Verk.com/46702

4,7” HD-näyttö

289,90
30,53 / kk (12 kk)

HTC Desire 500

Tehokkaalla 1,2 GHz:n neliydinprosessorilla varus-
tettu HTC Desire 500 on budjettiluokan valinta, 
joka ei paljoa kalpene HTC:n lippulaivapuhelimille. 
HTC Desire 500:sta löydät muista HTC puhelimista 
tutut Beats Audio, Blink Feed ja Video Highlights 
-ominaisuudet.

• Musta • Verk.com/17026
• Valkoinen/turkoosi • Verk.com/35999

198,90
22,94 / kk (12 kk)

4,3” kosketusnäyttö

Käteensopivan kokoinen, jämäkkä 
ja tyylikäs kokonaisuus. Tehokkaat 
BoomSound-kaiuttimet toistavat 
musiikkia lujaa, hyvällä äänen-
laadulla. Käyttöliittymänä HTC:n 
tavaramerkiksi muodostunut 
Sense UI. HTC One mini 2 onkin 
kirjaimellisesti pieni suuri puhelin.

• Kulta • Verk.com/32817
• Musta • Verk.com/32619

4G LTE -tuki



Verkkokauppa.comin
        ja 400 muun
    nettikaupan sekä
  300 partnerin
         etuohjelma

kerää pinssejä
              unelmiisi
    Verkkokauppa.comissa

         saat
   kaupan päälle
   pins-hintaturva-
vakuutuksen    
     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja
vain pins-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com



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

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

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

MacBook Air
Kaikki kaipaamasi teho. Koko päivän.

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

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

iPad Air
Keveydessä on voimaa.

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

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



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

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

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

MacBook Air
Kaikki kaipaamasi teho. Koko päivän.

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

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

iPad Air
Keveydessä on voimaa.

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

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

Vesi- ja pölytiivis, 
IP67-luokitus

4G-nettiyhteys

Samsung 
Galaxy S4 4G+

Uutuus!

Samsung Galaxy S4 4G+ on päivitetty versio Samsung Galaxy S4 -puhelimesta. S4 4G+ 
sisältää jopa 150 Mbps nopeuteen pystyvän LTE/4G-tuen!

Valkoinen, Verk.com/39076
Musta/nahkajäljitelmä, Verk.com/17612

377,90
37,86 / kk (12 kk)

Värinä myös musta 
nahkajäljitelmä!

Samsung Galaxy S5 
+ 32 Gt muistikortti

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

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

629,90
58,86 / kk (12 kk)

Samsung Galaxy S III 4G

Neljännen sukupolven matkapuhelinverkon 
latausnopeus on jopa 100 megabittiä sekunnissa. 
Viestintä ystävien kanssa sosiaalisessa mediassa, 
sähköpostin käyttö, surffaaminen netissä, 
tiedostojen lataaminen, kaikki on salamannopeaa. 
Lisäksi Galaxy S III 4G toimii langattomana 
tukiasemana.

Musta, Verk.com/4033
Valkoinen, Verk.com/33626

278,90
29,61 / kk (12 kk)

 4,8” Super AMOLED 
HD -näyttö

4G-nettiyhteys

 4,99” Super AMOLED  
Full HD -näyttö

4G-nettiyhteys

Samsung Galaxy S5 mini

Vesi- ja pölytiivis, 
IP67-luokitus

 5,1” Super AMOLED  
Full HD -näyttö

4G-nettiyhteys

4,5” Super AMOLED
HD -näyttö

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

Ääriolosuhteita kestävä vesi- ja pölytiivis Samsung Galaxy S5 mini -puhelin mahtuu 
jokaisen taskuun. Nopeat internet-yhteydet omaava 4G LTE -puhelin. Tarkka kahdek-
san megapikselin kamera, joka pysyy tiukimmissakin kuvaustilanteissa ajantasalla. 

Musta, Verk.com/13805
Kulta, Verk.com/14271
Sininen, Verk.com/22882
Valkoinen, Verk.com/21557

32 Gt muistikortti 
kaupan päälle!

128,90
17,11 / kk (12 kk)

Samsung Galaxy Core Plus

Edulliseen hintaluokkaan 
uskomattoman paljon 
ominaisuuksi ja tyylikästä 
designia. Galaxy Coren 
käyttöliittymästä löytyy 
useita Samsungin kalliimman 
hintaluokan puhelimista 
tuttuja ominaisuuksia, kuten 
S Voice -puheohjattava 
avustaja.

Valkoinen, Verk.com/40883
Musta, Verk.com/40882
Pinkki, Verk.com/40873

 4,3” kapasitiivinen 
kosketusnäyttö

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

NFC-yhteys

Samsung Galaxy S III Mini NFC

Vaikka Galaxy S III mini on ulkomitoiltaan pieni, siinä on neljän tuuman Super 
AMOLED -näyttö, ja se on suorituskyvyltään lähes yhtä hyvä kuin sen isoveli Galaxy S 
III. Pienestä puhelimesta ei ole karsittu ominaisuuksia vaan paketti on täynnä älykästä 
tekniikkaa ja laite toimii interaktiivisesti käyttäjän kanssa. 

Sininen, Verk.com/2279
Valkoinen, Verk.com/20536

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

 4” Super AMOLED  
HD -näyttö



Polar V800 -urheilukello
Polar V800 -uutuus erikoishintaan. 
Polar V800 on ammattiurheilijoillekin 
riittävä urheilukello joka mittaa 
tarkasti jokaisen suorituksen ja auttaa 
tehostamaan harjoittelua. Tarkista 
saatavuus netistä. 31804 (369,90, 
musta), 26549 (369,90, sininen),  
37332 (musta sykemittarilla, 397,90).

Alle 35 kg 
tilausten 
toimitus
alk. 2,90

         saat
   kaupan päälle
   pins-hintaturva-
vakuutuksen    
     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja
vain pins-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com

Garmin Forerunner 110 HRM -sykemittari

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

Urheilukellolla seuraat syke- ja 
kaloritietoja ja integroidun GPS:n 
avulla tallennat myös reittitietosi. 
Verk.com/0515

ANT+ -yhteensopiva

Helppokäyttöinen valikko

Vesitiivis

alk. 258,90
27,94 / kk (12 kk)

Kevyt ja ohut GPS-urheilukello isolla näytöllä, joka mittaa sykkeen suoraan ranteesta. Helppokäyttöisellä monitoi-
mipainikkeella voit muuttaa asetuksia ja tiloja kesken juoksun. Kello näyttää mm. nopeuden, matka-etäisyyden, 
matka-ajan, sykkeen, kalorikulutuksen, juostujen kierrosten määrän sekä kierrosaikoja. TomTom Cardio on vesitiivis 
aina 50 m syvyyteen asti, ja siinä on naarmunkestävä näyttö.

TomTom Runner Cardio • 269,90 € • Verk.com/46043
TomTom MultiSport Cardio + pyöräteline • 289,90 € • Verk.com/46068
TomTom MultiSport Cardio + pyöräteline, sykevyö, poljinanturi ja korkeusmittari •  389,90 € • Verk.com/46076

TomTom Cardio -GPS-urheilukellot

Côte&Ciel Laptop Rucksack 17” -reppu

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

Minimalistinen ja ergononminen reppu 
paljon liikkeellä olevalle. Toimiva muotoilu 
takaa helpon pääsyn kannettavaan ja muihin 
tarvikkeisiin. Vahvat, pehmustetut olkaimet ja 
suuret, helppokäyttöiset vetoketjusuljetaiset 
taskut. Verk.com/43742 (musta), 43746 
(sininen) tai 43747 (harmaa)

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



HP ENVY 15-k072no 15,6” -kannettava, Win 8.1

799,90
73,02 / kk (12 kk)

Sopivasti tehoa viihde- ja pelikäyttöön tyylikkäässä hopeanvärisessä rungossa. Kirkas 
ja tarkka Full HD -täysteräväpiirtonäyttö sekä kahdella kaiuttimella ja subwooferilla 
varustettu Beats Audio -äänijärjestelmä. Tuplaytiminen Intel Core i5-4210U 1,7 GHz 
-suoritin, 8 gigatavua muistia, 750 gigatavun kovalevy sekä erillinen NVIDIAN GeForce 
GT 840M -grafiikkasuoritin. Sormenjälkitunnistin ja täysikokoinen taustavalaistu 
näppäimistö parantavat käyttökokemusta. Verk.com/47967

Intel Core i5-4210U

8 Gt keskusmuistia
Erillinen NVIDIA GeForce GT 

840M -grafiikkasuoritin

HP Pavilion 500-310no -pöytäkone, Win 8.1

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

Kaiken kattava ja 
kompakti pöytäkone, 
joka sopii kodin 
perustarpeisiin kuten 
sähköpostien luke-
miseen tai kuvien ja 
videoiden katseluun. 
Suorituskykyinen 
Intelin kaksiytiminen 
i3-suoritin, 6 
gigatavua keskus-
muistia sekä erillinen 
NVIDIA GeForce 705 
-grafiikkasuoritin. 
Verk.com/7418

Intel Core i3-4150, 6 Gt, 1 Tt

Erillinen NVIDIA GeForce 705 
-grafiikkasuoritin

HP Pavilion 17-f070no 17,3” -kannettava, Win 8.1

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

Edullinen kannettava kaikkiin kodin perustarpeisiin, kuten surffaamiseen ja sähkö-
postiin. Reilunkokoiselta ja kirkkaalta BrightView-näytöltä tekstiä ja kuvia on mukava 
katsella. AMD:n kaksiytiminen E1-6010 -suoritin selviytyy perustoimista mallikkaasti. 
Kannettavassa on 4 gigatavua muistia sekä 500 gigatavun kovalevy. Verk.com/15601

AMD E1-6010, 4 Gt, 500 Gt

Kirkas 17,3” BrightView-näyttö

Kahden kaiuttimen Beats Audio 
-äänijärjestelmä

HP Pavilion 15-p073no 15,6” -kannettava, Win 8.1

649,90
60,52 / kk (12 kk)

AMD A10-5745M, 8 Gt, 1 Tt

Heijastamaton Full HD 
-täysteräväpiirtonäyttö

Monipuolisesti varusteltu 
kannettava kodin joka päiväisiin 
askareisiin aina sähköpostista viihteeseen. Heijastamaton täysteräväpiirtotarkkuu-
della varustellulta Full HD -näytöltä teksti, kuvat ja video näyttävät teräviltä.  Kahden 
kaiuttimen Beats Audio -äänijärjestelmä toistaa äänet laadukkaasti. Vauhtia toimin-
toihin tuo AMD:n neliytiminen 2,1 GHz A10-suoritin, 8 gigatavua muistia, 1 teratavun 
kovalevy sekä Radeon HD R7 -grafiikkasuoritin. Verk.com/47949

HP Photosmart 5520 e-All-in-One -tulostin

99,90
Tulostin kotikäyttäjille, jotka haluavat helppoa ja edullista tulostusta ammattitasoi-
sille valokuville ja kaksipuolisille asiakirjoille. Langattoman tulostuksen ja mobiilitulos-
tuksen avulla voit tulostaa lähes mistä tahansa. Verk.com/2743

A4-värimustesuihkutulostin

Tulostaa, kopioi, skannaa

HP Pavilion 23xi 23” Full HD IPS LED

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

HP Pavilion 23xi on Full HD -laajakuvanäyttö elegantilla muotoilulla, IPS-paneelilla 
sekä LED-taustavalolla. IPS-paneeli sekä HP Enhance+ -ominaisuus saavat videot ja 
kuvat elämään aivan uudella tavalla. IPS-tekniikan mahdollistamat laajat katselukul-
mat takaavat tasaisen värientoiston katsoipa näyttöä mistä suunnasta tahansa. Jopa 
10 000 000:1 dynaaminen kontrasti. Miellyttävä heijastamaton mattapinta. HDMI-, 
DVI-D- ja VGA-liitännät. Verk.com/25202



TomTom Start 40 Europe 45
4,3” -navigaattori

TomTom Start 50 Europe 45
5” -navigaattori

TomTom Start 60 Europe 45
6” -navigaattori

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

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

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

Tap & Go

MyPlaces

4,3” näyttö

Tap & Go

MyPlaces

5,0” näyttö

Tap & Go

MyPlaces

6,0” näyttö

TomTom Start 40 on uusi, 4,3-tuuman kosketusnäytöllä 
varustettu autonavigaattori joka sisältää 45 Euroopan 
maan kartat.
• Elinikäiset kartat! Neljä päivitystä vuodessa!
• Tap & Go – lähde matkaan karttaa napauttamalla
• Pikahaku
• MyPlaces – suosikkipaikat suoraan kartassa
• Verk.com/6137

TomTom Start 50 on uusi, viiden tuuman kosketus-
näytöllä varustettu autonavigaattori joka sisältää 45 
Euroopan maan kartat.
• Elinikäiset kartat! Neljä päivitystä vuodessa!
• Tap & Go – lähde matkaan karttaa napauttamalla
• Pikahaku
• MyPlaces – suosikkipaikat suoraan kartassa
• Verk.com/3795

TomTom Start 40 on uusi, kuuden tuuman kosketus-
näytöllä varustettu autonavigaattori joka sisältää 45 
Euroopan maan kartat.
• Elinikäiset kartat! Neljä päivitystä vuodessa!
• Tap & Go – lähde matkaan karttaa napauttamalla
• Pikahaku
• MyPlaces – suosikkipaikat suoraan kartassa
• Verk.com/1403

Lucky-vedenalaiskamera näytöllä

119,90
26,36 / kk (12 kk)

Uudenlainen vedenalaiskamera erillisellä kameraosalla ja näyttölaitteella. Sopii 
kaikenlaiseen vedenalaiseen kuvaamiseen; kalastus, sukellus, uinti tai vesiurheilu. 
Erinomainen 0,1 luksin herkkyys ja neljä pitkälle kantavaa infrapunalediä tuottavat 
paremman kuvanlaadun myös pimeämmissäkin olosuhteissa. Verk.com/46772

Opticam SL1007 -riistakamera
Viiden megapikselin riista-/
valvontakamera, joka toimii 
neljällä C-paristolla tai 6 V 
-jännitteellä. 40 IR-lediä, 
jotka valaisee jopa 9 metrin 
päähän. Myös aikaviiveku-
vaus. IP66-suojattu kotelo. 
Verk.com/33225

99,90

M-Flare Camping Lantern -LED-retkivalo
Kevyt, tehokas ja erittäin miellyttävän valon 
tuottava paristokäyttöinen LED-lyhtyvalaisin! 
Lämpimän valkea, hehkulampun valon 
kaltainen LED tuottaa kirkkaan ja laadukkaan 
valon joka ei rasita silmiä. Sopii erinomaisesti 
retkeilyyn, mökkeilyyn tai mihin tahansa 
jossa tarvitaan laadukasta kannettavaa 360° 
ympärivalaisevaa valaisinta. Verk.com/13567

16,90

Lucky-kaikuluotain älypuhelimelle
  Täysin uudenlainen vedessä kelluva kaikuluotain, 
joka sopii erityisesti heittokalastukseen. Muodostaa 
yhteyden älypuhelimeen tai tabletiin, joka toimii 
kaikuluotaimen näyttönä. Sopii iOs- ja Android-puhe-
limiin sekä -tabletteihin. Verk.com/46757

99,90

0,6 - 45 metrin syvyyksille

Langaton kantama 50 m

3,7 V litiumionakku, laturi



5” Full HD -näyttö

Alumiinirunko

4G LTE -tuki

Nokia Lumia 930

Uutuus!

Nokia Lumia 630 Nokia Lumia 635

4G LTE -tuki

4,5” IPS LCD -näyttö

1,2 GHz neliydinsuoritin

Edullinen, 4,5” ClearBlack 
-näytöllä, neliydinsuorittimella 
ja 5 megapikselin kameralla 
varustettu Windows Phone 
-älypuhelin. Mukana HERE Maps 
ja Nokia Mix Radio. Kätevä ja 
nopea WordFlow-näppämistö. 
MicroSD-muistikortin tuki. 

Löydät kaikki värit hakusanalla 
Lumia-630

Kompakti tehopaketti! 
20 megapikselin kamera 
ZEISS-optiikalla ja optisella 
kuvanvakaimella. Nokia 
Rich Recording -teknii-
kalla videoihin saadaan 
tallennettua äänet 
säröytymättä. Viiden 
tuuman Full HD -näyttö 
antaa huikean käyttö-

kokemuksen. Löydät kaikki 
värit hakusanalla Lumia-930

Nokia Lumia 925

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

4,5” IPS LCD -näyttö

5 megapikselin kamera

HERE Maps ja Nokia Mix Radio

Uuden sukupolven Windows Phone -puhelin, joka on varustettu suorituskykyisellä 1,2 
GHz neliydinsuorittimella. Kätevä ja nopea WordFlow-näppämistö. MicroSD-muisti-
kortin tuki. Reilun kokoisen 4,5” ClearBlack -näytön kautta hyödynnät eri sovelluksia ja 
kuvaat tapahtumia. Löydät kaikki värit hakusanalla Lumia-635

164,90
20,11 / kk (12 kk)

20 Mp PureView-kamera

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

Alumiinilla viimeistelty, 
tyylikäs, ohut ja kevyt 
Windows Phone 
-puhelin.  Upea 
HD-näyttö ja erittäin 
tarkka 8,7 megapikselin 
kamera. Puhelimesta 
löytyvät Nokia HERE 
-kartat navigointiin ja 
Nokia MixRadio musiikin 
kuunteluun. Löydät 
kaikki värit hakusanalla 
Lumia-925

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

4G LTE -tuki

4,5” HD-näyttö

Alumiinikehys

Insmat Exclusive Flip Case -lompakkokotelot
Tyylikkäät ja käytännölliset Insmat Exclusive Flip Case -lompakkokotelot,  
jotka sisältävät kaksi maksukorttipaikkaa. Laitteesi ollessa lompakkokote-
lossa pystyt käyttämään kaikkia ominaisuuksia, sekä voit laittaa laitteesi 
lataukseen ilman kotelosta poistoa. Kotelo suojaa laitettasi naarmuilta 
ja pehmentää putoamiset. Nahasta valmistettu kotelo kestää aktiivista 
käyttöä ja istuu täydellisesti laitteesi kanssa. 

Saatavilla mm. Samsung Galaxy S3/S4/S5-, Apple iPhone 4/4S/5/5S-, sekä 
useille Nokia Lumia -älypuhelimille. Löydät kaikki mallit ja värit hakusa-
nalla insmat flip case.

19,90 Aitoa nahkaa

Useille eri malleille

Suojaa naarmuilta

Maks. 5”

Wave
-vesitiivis puhelinkotelo

Wave
-vesitiivis tabletkotelo

Wave-polkupyöräteline Wave-urheiluvyöt
kahdella taskulla

Vesitiivis suojakotelo maksimissaan 5,5” 
kokoisille puhelimille. Kosketusnäyttö 
on käytettävissä muovi-ikkunan läpi. 
Mukana kanto-/kaulahihna. Suojakote-
lossa turvalukitus. Verk.com/47655

Vesitiivis

Maks. 5,5” 

Vesitiivis

Maks. 10,1” 

Vesitiivis suojakotelo maksimissaan 10,1” 
kokoisille tablettitietokoneille. Kosketus-
näyttö on käytettävissä muovi-ikkunan 
läpi. Mukana kanto-/kaulahihna. Suojako-
telossa turvalukitus. Verk.com/47659

Säänkestävä polkupyöräteline maks. 
5” kokoisille puhelimille. Kotelo pyörii 
telineessä 360 astetta. Sopii halkaisijal-
taan 20-30 mm polkupyörän tankoihin. 
Mukana kaksi pehmeää sovitetyyny. 
Verk.com/3049

Säänkestävä

Vyölaukun tapainen kotelo kaikenlaiseen 
urheiluun. Joustavasta materiaaleista 
valmistettu. Säilytysosioihin mahtuu 
isotkin puhelimet, kuten Samsung 
Galaxy Mega. Säädettävä hihna, vyötärön 
ympärys: 68-148 cm. Löydät kaikki värit 
hakusanalla wave sporttivyö

13,90 24,90 29,90 19,90



GoPro Dual HERO System -3D-kotelo

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

Kotelo kahdelle HERO3+ Black Edition -kameralle, joka mahdollistaa synkronoidun 
videokuvan, josta voidaan koostaa 3D-materiaalia tai yhtäaikaisen Still- ja videokuvan 
tallennuksen samasta kohteesta. Verk.com/2807

Alle 35 kg 
tilausten 
toimitus
alk. 2,90

Monipuolinen ja helppokäyttöinen motoristin navigaattori Euroopan kartoilla. Selkeä 
kosketusnäyttö, jota on helppo lukea auringonvalossa, sekä käyttää ajohanskat 
kädessä. Vesitiivis kotelorakenne kestää tienpäällä rankempaakin vesisadetta. Garmin 
zūmo 390LM -navigaattori sisältää Bluetooth-tekniikkaa, yhdistät puhelimesi ja 
Bluetooth-yhteensopivaan kuulokkeesi navigaattoriin ja puheluiden hallinnointi ajaessa 
on turvallisen helppoa. Verk.com/5688 

Garmin zümo 390LM TPMS -moottoripyöränavigaattori Garmin zümo 590LM -moottoripyöränavigaattori

Suurikokoisella kosketusnäytöllä varustettu moottoripyöränavigaattori tekee 
ajamisestasi suunnitelmallista ja turvallista. zūmo 590LM -navigaattoria voi käyttää 
pysty- ja vaakasuunnassa. Hansikkaat kädessä pystyt helposti käyttämään navigaattorin 
käyttöliittymää. Sisäänrakennettu Bluetooth-tekniikka mahdollistaa puhelimen ja 
langattoman kuulokkeen sujuvan käytön navigaattorin kautta. Voit puhua puhelimessa 
ilman kypärän ja hanskojen pois riisumista. Vesitiivis kotelorakenne mahdollistaa 
ajamisen ja käyttämisen joka säässä. Verk.com/46601

BlueTooth-ääniopastus

Vesitiivis kotelo, IPX7

5” kosketusnäyttö

Elinikäiset kartat

Vesitiivis kotelo, IPX7

4,3” kosketusnäyttö

Rengaspainesensorit

BlueTooth-tuki

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

649,90
60,52 / kk (12 kk)

GoPro HERO3 White Edition

228,90
25,44 / kk (12 kk)

Edullisin GoPro White Edition sopii mainiosti harrastuskäyttöön ja on täysin yhteenso-
piva HERO3 ja HERO3+ lisätarvikkeiden kanssa. Mukana tulevalla sukelluskotelolla voit 
viedä kameran jopa 40 metrin syvyyteen. Verk.com/32321

1080p -videokuva

40 m vesitiivis

Monkeypod Sleeve -rannekiinnike
Ranteeseen tai käsivarteen 
kiristettävä kiinnike, joka 
mahdollistaa kameran tarkan 
suuntaamisen mutta jättää 
kuitenkin kädet vapaaksi. Sopii 
erinomaisesti sukeltamiseen.
Yhteensopiva mm. GoPro-kame-
roiden kanssa. Verk.com/36721

21,90

Monkeypod Shaft -tankokiinnike
Polkupyörän ohjaustankoon tai 
satulaputkeen kiinnitettävä teline. 
Yhteensopiva mm. GoPro-kameroiden 
kanssa. Verk.com/36647

19,90
Monkeypod Brain -kypäräkiinnike

Laadukas ja hyvin kiinni pysyvä 
kypäräkiinnike, jota voidaan 
käyttää myös ilman kypärää.
Yhteensopiva mm. GoPro-kameroi-
den kanssa. Verk.com/36669

23,90

      Kolmen
    vuoden takuu
      tietokoneille   
   ja kameroille

Ei koske Samsungin tuotteita.
verk.com/kolmevuotta



Samsung-microUSB-autolaturi

Fuj:tech PowerBlock Pro -varavirtalähde

Transcend  Class 10 
-microSDHC-muistikortti

Huippunopea microSDHC-kortti soveltuu 
erinomaisesti uusimmille älypuhelimille ja 
digikameroille. Kortille luvataan vähintään 10 
MB/s kirjoitusnopeus, joka riittää mainiosti 
myös Full HD -videokuvan tallennukseen ja 
toistoon.  Verk.com/6501 (8 Gt), 7336 (16 Gt) 
tai 18961 (32 Gt). 

8,90
8 Gt

14,90
16 Gt

29,90
32 Gt

Fuj:tech Micro DualPower 
autoon 12/24  -> USB

Liitä tämä pieni adapteri autosi tupakansytyttimeen. 
Toisessa päässä adapteria on kaksi 5 V USB-ulostuloa, 
jotka mahdollistavat esim. tabletin ja puhelimen 
samanaikaisen lataamisen. Verk.com/37414

14,90

Apple iPhone 5S + Copter Exoglass -lasikalvo

Supersuosittu iPhone 5S sekä erittäin laadukas lasinen suojakalvo samassa tuotepaketissa. 
Hae hakusanoilla iPhone Copter.

alk. 644,90
60,11 / kk (12 kk)

Fuj:tech PowerBlock 
varavirtalähde on muotoiltu 
virtaviivaisesti ja vähän tilaa 
vieväksi. Varavirtalähde 
tuntuu kädessä tiiviiltä, 
jämäkältä ja laadukkaalta. 
Verk.com/43763 (8000 
mAh, 46,90) tai 43755 (12 
000 mAh, 59,90)

alk. 46,90
2,1 A -ulostulo

Wave-SIM-adapterisarja

SIM-adapterisarja sisältää kaikki mahdolliset SIM-adapte-
rit (MicroSIM-SIM, NanoSIM-SIM ja NanoSIM-Micro-SIM) 
sekä SIM-kortin poistotyökalun. SIM-adaptereiden 
tausta on suljettu, joten SIM-kortti ei pääse luiskahta-
maan pois paikoiltaan. Verk.com/13277

9,90

Enemmän surffailua. 
Vähemmän odottelua.

Liikkuva Netti –liittymä (norm. 0 €/kk) ja Aito 4G Teho -palvelu (norm. 19,90 €/kk) tarjoushintaan 14,80 €/kk. Tarjoushinta voimassa 12 kk ajan. Ei määräaikaisuutta. Etu jopa 61,20 €. Aito 4G Teho -paketissa rajaton tiedonsiirto koti-
maassa laskutuskauden aikana, nopeus riippuu mm. laitteen ominaisuuksista sekä verkon kuormituksesta. Saapuvan liikenteen maksiminopeus LTE-verkossa 50 Mbit/s  (vaihteluväli 10-40 Mbit/s), Dual Carrier -verkossa 42 Mbit/s 
(vaihteluväli 0,4-20 Mbit/s), 3G-verkossa 21 Mbit/s (vaihteluväli 0,4-10 Mbit/s), 2G-verkossa 256 kbit/s (vaihteluväli 20-120 kbit/s). Lähtevän liikenteen maksiminopeus LTE-verkossa 5 Mbit/s (vaihteluväli 1-5 Mbit/s), Dual Carrier 
-verkossa 5 Mbit/s (vaihteluväli 0,1-4 Mbit/s), 3G-verkossa 5 Mbit/s (vaihteluväli 0,1-4 Mbit/s), 2G-verkossa 118 kbit/s (vaihteluväli 10–50 kbit/s). Katso suuntaa-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 -palvelu on hinnaston 
mukaiselta hinnaltaan edullisempi tai samanhintainen kuin uusi palvelu. Sonera Kaupassa, Sonera-kauppiaalla tai Myyntipalvelunumerossa tehdystä liittymän vaihdosta tai uuden liittymän avauksesta veloitamme hinnaston mukaisen 
maksun 3,90 €/liittymä. Tarjous voimassa Soneran kuluttaja-asiakkaille ajalla 6.8–30.9.2014. 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! 1480
€/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!

Fuj:tech Lightning 
-USB-kaapelit

Applen Lightning-
liitännällä varustettu 
synkronointi- / latauskaa-
peli, jolla lataat ja yhdistät 
laitteesi tietokoneeseen. 
MFi-sertifioitu. Useita eri 
värejä ja pituuksia. Hae 
hakusanoilla Fuj:tech 
Lightning.

alk. 14,90

14,90

Samsungin microUSB-autolaturissa on luja kierrekaapeli 
ja edistyksellinen lataustekniikka. Verk.com/13159



Samsung HW-H550/551 2.1 
Soundbar -kaiutinjärjestelmä

3499,90
65”

Samsung UE48H5000 48” 100 Hz Full HD LED-TV

100 Hz Full HD

Ohuet reunat

Samsung HU6900 -sarjan 200 Hz 4K Ultra HD LED Smart TV

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 

muuntamalla 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 • 2299,90 €
• 65” • Verk.com/44518 • 3499,90 €

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

Tämän television kanssa saat 
15.6.–31.8.2014 kaupan päälle joko 
mustan tai valkoisen Multiroom- 
kauttimen (Verk.com/47995 tai 48007) sekä  
Multiroom-Hubin (47992). Arvo yhteensä 357,80 €.

Lue lisää samsung.fi , valitse Tuki 
ja sieltä Takuutiedot

HU8505

5 8-sarja

VUODEN  
TAKUU

8-sarja

Näppä, tyylikkäillä ohuilla reunoilla varustettu Full HD LED-TV.

• DVB-T/C-digivirittimet
• 100 Hz Clear Motion Rate
• Wide Colou Enhancer Plus
• Energialuokka A+
• Verk.com/8320

         saat
   kaupan päälle
   €-hintaturva-
vakuutuksen    
     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja
vain €-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com

€
Mahtavan yksityiskohtaisella 4K-kuvalla varustettu Samsung TV, joka myös skaalaa 
perinteisen HD-kuvan lähes neljä kertaa tarkemmaksi. Nopea Quad Core -prosessori 
varmistaa sujuvan valikoiden vaihdon ja sovellusten pyörimisen. Samsungin monipuoli-
seen sovellusvalikoimaan kuuluu muun muassa Katsomo, Netflix ja Spotify. WiFi Direct 
-toiminnolla voit peilata mobiililaitteen sisällön TV-ruudulle.

• WiFi Direct -peilaus
• ConnectShare USB ja  

AllShare DLNA 
• DVB-T2/C/S2 -HD-digivirittimet
• Energialuokka A

40” • Verk.com/4831 •  799,90 €
50” • Verk.com/39409 • 999,90 €
55” • Verk.com/44493 • 1199,90 €

4K Ultra HD -resoluutio

WiFi Direct

DVB-T/S2/C HD -virittimet

Neliydinprosessori 1199,90
55”

999,90
50”

799,90
40”

Säästä 357,80 € 4K Ultra HD 3840×2160

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

USB-mediantoisto

DVB-T ja DVB-C HD

Tyylikäs ja tehokas järjestelmä tuo olohuoneeseesi 
kokonaan uudenlaisen äänimaailman. Langaton subwoofer 
on helppo sijoittaa ja Bluetoothin avulla toistat musiikkia 
helposti kännykästäsi. Helppo HDMI-liitäntä televisioon. 
Musta, Verk.com/14649. Hopea, Verk.com/14775

299,90

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

Samsung 
BD-F5100 Smart Blu-ray -soitin

Kompakti ja edullinen Blu-ray-soitin. AllShare (DLNA) 
-toiminnolla voit helposti jakaa tiedostoja tietokoneelta 
Blu-ray-soittimen kautta television ruudulle. 
Verk.com/12817

59,90



35,00

600 Hz Full HD 

Smart TV

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

4K Ultra HD 3840×2160

One Flick -kaukosäädin

 DVB-T2/C HD/S2

Ohuet alumiinireunat

3269,90
65”

1699,00
55”

1379,00
49”

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

Google Chromecast  
-langaton mediatoistin

Pienikokoinen HDMI-liitäntäinen tikku, 
jonka avulla saat Netflix- ja Youtube-sisällön 

helposti TV-ruudulle. Voit myös jakaa tietokoneen 
Chrome-nettiselaimen sisällön TV-ruudulle. 
Verk.com/38362

LG 47LB630V 47” 500 Hz Full HD Smart LED-TV

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)

500 Hz MCI -kuvanparannus

webOS-käyttöliittymä

DVB-T2/C HD/S2 -virittimet

Wi-Fi Miracast

Dual Core -prosessori

LG PB660V -sarjan 600 Hz Full HD Smart plasma-TV

Upealla Full HD -kuvanlaadulla varustettu älykäs plasmatelevisio USB-mediantoistolla 
ja -tallennuksella. Television MAX 600 Hz -kuvanparannus takaa selkeän ja miellyttävän 
kuvan myös nopeissa urheilu- ja toimintakohtauksissa.

• LG App Store 
• Sovelluksina mm: Netflix, SF Anytime ja Viaplay.
• MAX 600 Hz -kuvanparannus
• DVB-T2/C/S2-HD-digivirittimet
• Energialuokka B
• 50” Verk.com/20722
• 60” Verk.com/31015 

899,90
60”

599,90
40”

DVB-T2/C HD/S2 -virittimet

      Kolmen
    vuoden takuu
        televisioille

Ei koske Samsungin eikä Procaste-
rin tuotteita.

verk.com/kolmevuotta



320 Gt HDD

Lenovo Flex2-14D 14” Touch

500 Gt HDD

Windows 8.1

1 Tt HDD

Windows 8.1

Lenovo IdeaPad G50-70 15,6”

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

Edullinen, kestävä ja tehokas kannettava kotikäyttäjille. Potkua paketille antaa 8 Gt 
nopeaa DDR3-keskusmuistia sekä neljännen sukupolven (Haswell), erittäin tehokas 
Intel Core i7 -tuplaydinsuoritin. 500 Gt:n kovalevylle mahtuu runsaasti musiikkia, kuvia, 
dokumentteja ja muita tiedostoja. Verk.com/7620

Myös i5-suorittimella ja 
4 Gt muistilla hintaan 
499,90 €: Verk.com/9424

Lenovo G50-70 15,6” Radeon R5 -näytönohjaimella

Lenovo Flex 10 10,1” TouchLenovo IdeaPad G50-30 15,6” 

Lenovo H500s

Lenovo K450 -pelitietokoneLenovo IdeaCentre Q190

Lenovo Q190 vie pöytätilaa vain pienen kirjan 
verran. Pienestä koostaan huolimatta Q190 on 
kuitenkin täysiverinen pöytätietokone. 
Verk.com/34139

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

299,90
39,69 / kk (12 kk)

Lenovo H500s on hinta-laatusuhteeltaan erin-
omainen, helppokäyttöinen ja pienikokoinen 
sähköäsäästävä pöytätietokone päivittäisiin 
perustarpeisiin. Mukana toimitetaan optinen 
USB-hiiri sekä näppäimistö. Verk.com/12095

Intel Pentium J2850

8 Gt DDR3 1600 MHz

Intel Core i3-3217U

4 Gt DDR3 1600 MHz

Intel Core i7-4500U

8 Gt DDR3 1600 MHz

500 Gt HDD

15,6” HD-näyttö

Kestävä ja tehokas kannettava kotikäyttäjille. Potkua paketille antaa 8 Gt nopeaa 
DDR3-keskusmuistia sekä neljännen sukupolven (Haswell), erittäin tehokas Intel Core 
i7 -tuplaydinsuoritin. Tässä mallissa on myös erillinen AMD Radeon R5 M230 -näytön-
ohjain. 500 Gt:n kovalevylle mahtuu runsaasti musiikkia, kuvia, dokumentteja ja muita 
tiedostoja. Verk.com/5648

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

Radeon R5 M230 -ohjain

8 Gt DDR3 1600 MHz

500 Gt HDD

15,6” HD-näyttö

Intel Core i7-4500U

Erityisesti pelaajille suunniteltu tehotietokone. 
Soveltuu myös kotikäyttöön, videoiden 
toistamiseen sekä vaativaankin käyttöön. 
Tietokoneen suorituskyky on suunniteltu 
vastaamaan tehokäyttäjän tarpeisiin. 
Verk.com/0013

NVIDIA GeForce GTX745

1 Tt HDD + 8 Gt SSD

Intel Core i5-4460

16 Gt DDR3 1600 MHz

799,90
73,02 / kk (12 kk)

Näppärä, kosketusnäytöllinen 
kannettava tietokone, jonka näyttöä 
pystyy kääntäämään jopa 300o 
koneen taakse. Soveltuu hyvin 
tavalliseen kotikäyttöön ja opiskeli-
jalle. Verk.com/0159

AMD E1-6010

4 Gt DDR3 1600 MHz

500 Gt HDD

14” kääntyvä HD-
kosketusnäyttö

Näppärä pienikokoinen, kosketusnäytöllinen kannettava tietokone edulliseen hintaan, 
jonka näyttöä pystyy kääntäämään jopa 300o koneen taakse.. oveltuu hyvin tavalliseen 
kotikäyttöön ja opiskelijalle. 
Verk.com/3688

Intel Celeron N2806

10,1” kääntyvä HD-
kosketusnäyttö

2 Gt DDR3 1600 MHz

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

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

Edullinen ja kestävä kannettava kotikäyttäjille. Tietokone on perinteisesti muotoiltu 
kannettava tummalla kuorella, sen 15,6” kirkas LED-taustavalaistu näyttö kykenee HD 
-tason resoluutioon ja sitä on miellyttävä katsella. Sileässä näppäimistössä on reilusti 
tilaa kämmenille jonka ansiosta kirjoittaminen on helppoa. Verk.com/8162 

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

Intel Celeron N2830

4 Gt DDR3 1333 MHz

500 Gt HDD

15,6” HD-näyttö



Suljettu rakenne

Klassikko!

Sisältää lisäosan

NHL 15

Destiny – Day One Edition

Diablo 3 – Ultimate Evil Edition

50 mm kaiutinelementeillä varusteltu 
kuulokemikrofonisetti takaa rikkaan ja tarkan 
äänentoiston, sekä rakenteensa ja muotoilunsa 
ansiosta miellyttävän käyttömukavuuden. Olipa 
kyse sitten musiikin kuuntelusta tai peliäänistä, 
SteelSeries 7H on laatutietoisen käyttäjän 
valinta. USB-versiossa tulee mukana peleihin 
optimoitu USB-äänikortti, joka tukee virtuaalista 
7.1 surround -soundia. Verk.com/25073

SteelSeries 7H v2 -USB-headset

74,90

Razer BlackWdow Ultimate Stealth 2014 -mekaaninen 
näppäimistö

Blackwidowin mekaaninen näppäinrakenne optimoidulla 45 g aktivointivoimalla ja 
lyhennetyllä painikkeiden liikeradalla (1,9 mm) takaavat näppäinkomentojen suorit-
tamisen nopeammin kuin 
millään muulla perinteisellä 
pelinäppäimistöllä. Taus-
tavalaistujen näppäimien 
ansiosta et enää koskaan 
paina väärää painiketta 
pimeässä pelatessasi. 
Verk.com/44329

Ennakkotilaa nyt, alustava julkaisu 11.9.2014! Koe lajin kovaotteinen kaaos ja yllätyk-
sellisyys. Katso, liiku, pelaa ja ajattele kuin aito jääkiekonpelaaja. Uusi pelaajamallinnus 
ja kehittyneet työkalut tarjoavat ennennäkemättömät ohjausmahdollisuudet sekä 
kehittyneen pelaajaälyn. Koe jokaisen pelin tunneskaala kun pelaat autenttisilla 
areenoilla läpi koko NHL-sarjan. NHL 15 uudistaa pelin ulkoasun täydellisesti uuden 
NBC Sports Game Day Presentationin myötä, joka pitää sisällään kommentaattoritiimin 
Mike ’Doc’ Emrickin, Eddie Olczyn sekä TSN-analyytikko Ray Ferraron. Saatavina PS3-, 
PS4-, Xbox 360- sekä Xbox One -pelikonsoleille. Löydät kaikki hakusanalla NHL 15

alk. 59,90
PS3

Xbox 360

5600 dpi:n tarkkuus

Gamescom 2013 Award: 
“Best Console Game”

Gamescom 2013 Award: 
“Best Action Game”

Gamescom 2013 Award: 
“Best Online Game”

True Hockey Physics

NBC Sports Broadcast

Autenttiset areenat

Elävä yleisö

 Ennakkotilaajan etu:
15 € arvoista sisältöä!

Ennakkotilaa nyt, alustava julkaisu 19.8.2014! Mainetta ja glooriaa niin pelaajilta kuin 
medialta kerännyt Diablo-sarja täydentyy kolmannella osalla, jonka tarina sijoittuu 
aikaan 20 vuotta Diablo 2:n jälkeen. Mephisto, Diablo ja Baal on pistetty lihoiksi, mutta 
Sanctuaryn maailmaa niin ylä- kuin alakerran vierailta suojellut Maakivi on raunioina, ja 
pahuuden voimat ovat jälleen kolkuttelemassa Tristramin porteilla. 

Ultimate Evil Edition sisältää Diablo III -pelin ja Reaper of Souls -lisäosan samassa, 
ylivertaisessa paketissa. PS4, Verk.com/35092  • Xbox One, Verk.com/16428

62,90

Artbook kaupan päälle!      
Kts. lisätiedot netistä

Yli 13 miljoonaa pelaajaa

Ennakkotilaa nyt, alustava julkaisu 9.9.2014!  Meihin osui joku, joka löi meidät polvil-
lemme. Selviytyjät rakensivat Travelerin alle Cityksi kutsutun kaupungin ja alkoivat 
tutkia vanhoja maailmojamme – vain löytääkseen ne täynnä vaarallisia vihollisia. Sinä 
olet Guardian, vartija, jonka tehtävänä on suojella Maan viimeistä turvallista kaupunkia 
hämmästyttävillä voimillasi. Saatavina PS3-, PS4-, Xbox 360- sekä Xbox One -pelikonso-
leille. Löydät kaikki hakusanalla Destiny day one

 Ennakkotilaajan etu:
Vanguard Armory DLC

alk. 59,90
PS3

Xbox 360

QPAD QH-90 -kuulokemikrofoni

LVLUP Dexterity +2 -pelihiiri

LVLUP Strength +1 -pelinäppäimistö

149,90

Unohda raskaalta tuntuva vanha pelihiiresi ja siirry voittojien kastiin kevyellä ja tarkalla 
laser pelihiirellä. Huipputarkka 5600 dpi:n lasertunnistin noudattaa tarkasti kätesi 
liikettä. Hiiri sopii takuulla kenen tahansa käteen sillä sivupaneelien sijaintien lisäksi 
myös hiiren pituuden voi säätää itselle sopivaksi. Laadukas kuminen päällystemateri-
aali pitää huolen otteen lipsumattomuudesta. Verk.com/16946

49,90

Laadukas viimeistely

Tyylikäs, taustavalaisto pelinäppäimistö. Näppäinhatut ovat ABS-muovia ja ne kestävä 
jopa 10 miljoonaa painallusta. Anti-ghosting ominaisuus kuudella samanaikaisella 
näppäinpainalluksella. Näppäimistö selviää hyvin myös sotkuisemmassa ympäristössä 
sillä se ei ole moksiskaan jos satut kaatamaan pienen määrän nestettä sen päälle - 
pohjalla olevat reiät päästävät nesteet valumaan pois. Verk.com/16456

29,90

Anti-Ghosting

Uppoudu peliin Hi-Fi-tasoisten kuulokkeiden avulla! 
Kuule vastustajasi askeleet ja ennakoi hänen liikkeensä 
- tämän headsetin avulla olet aseistettu varpaista 
korviin. Irroitettava mikrofoni muuttaa headsetin 
nopeasti kuulokkeiksi. Vankka alumiinirunko takaa 
että rakenne kestää jämäkkänä vuodesta toisteen ja 
nahkainen panta istuu mukavasti päässä vaikka 
peli hiukan venähtäisi. Verk.com/8141

2 x 3,5 mm liittimet

99,90

Razer Orange -kytkimet



Sodastream-tiivisteet, 375 ml

79,90 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 SC54JO -pölynimuri

Samsung SC54J0 on pieni ja 
kätevä, joten sitä on helppo 
käyttää, siirtää ja säilyttää.  
Imurissa on vahva 1200 W:n 
moottori ja suuri  360 W:n 
imuteho. Verk.com/23161

69,90 159,90

Samsung F500 -pölypussiton imuri

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

SodaStream Football -annospakkaus, 12 x 40 ml

3,90

12 annospakkausta, joista jokaisesta 
valmistat yhden litran valmista juomaa. 
12 eri makua. Verk.com/46431

SodaStream Source -hiilihapotuslaite on keittiön kat-
seenvangitsija. Uusien ja innovatiivisten toimintojen 
ansiosta soodavesi valmistuu nyt helposti ja nopeasti.  
Toimii hiilidioksidia sisältävän kaasupullon avulla. 
Sisältää juomapullon. Pakkaus ei sisällä kaasupulloa. 
Verk.com/17155

Sodastream Source

49,90

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

Sodastream-hiilidoksidipullo ja -vesipullo

19,90

199,90

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

Samsung F700 -pölypussiton imuri

• Mexican Lime (Verk.com/1844)
• Malaysia Pomelo (Verk.com/46420)
• Valencia Orange (Verk.com/46421)
• Florida Grapefruit (Verk.com/46423)
• Zanzibar Lemonade (Verk.com/46424)
• China Mandarin (Verk.com/46426)

8,90

Uutuusmaut nyt saatavilla



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

4,50

Dolce Gusto Mini Me -kapselikahvinkeitin

Ainutlaatuinen automaattinen tekniikka takaa annostelun 
juuri sinun makusi mukaan. Voit säätää suosikkijuomasi 
annostuksen helposti keittimen yläosassa olevalla 
rullapainikkeella. Keitin pysähtyy automaattisesti, kun 
haluttu lopputulos on saavutettu. Voit noudattaa 
pakkauksessa suositeltua annostelua tai säätää sen 
oman makusi mukaan. Verk.com/21234

59,90
Norm. 129,90 €

89,90

Wilfa BL-1200 -tehosekoitin

Tässä 1200 watin tehosekoittimessa 
on erillisen jäänmurskausohjelman ja 
erityisten jäänmurskausterien lisäksi 
Smoothie-ohjelma sekä puhdistamis-
toiminto. Mitta-asteikolla varustetun 
lasikannun tilavuus on 1,8 litraa. 
Verk.com/34883

69,90

Philips HR2095/30 -tehosekoitin

ProBlend 6 -tekniikalla ja 700 W:n 
moottorilla voit käsitellä melkein 
mitä vain hedelmiä ja vihanneksia 
sekä murskata jäätä. Useiden 
nopeusasetusten ansiosta voit 
sekoittaa, murskata ja pilkkoa 
aineksia haluamaasi karkeuteen. 
Verk.com/6212

Philips Avance HR2096/00

Philips-tehosekoittimen 
kolmitehoisella teräjärjestelmällä ja 
800 watin moottorilla voit käsitellä 
melkein mitä hedelmiä tahansa. 
Verk.com/24373

79,90

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

99,90 179,90

Philips HR1871/00 -mehulinko
• Tehokas 800 watin moottori
• Kaksi nopeutta
• Iso syöttöaukko
• 2,5 litran mehukannu
• Helposti puhdistettava siivilä
• Nokkaosalla mehustat suoraan 

lasiin
• Verk.com/17736

Philips HR1869/00 -mehulinko
• Tehokas 700 watin moottori
• Kaksi nopeutta
• Iso syöttöaukko
• 2,5 litran mehukannu
• Helposti puhdistettava siivilä
• Nokkaosalla mehustat suoraan 

lasiin
• Verk.com/10767

149,90
Avec -kasvi- ja hedelmäkuivuri

Nyt voit vihdoin tehdä 
vaivattomasti omat 
beef jerkyt tai kuivata 
herkullisia hedelmiä  
sekä syksyn sienisatoa 
tällä tehokkaalla 
hyötykasvikuivaimella! 
Verk.com/2731

Viisi kuivaustasoa

Säädettävä kuivauslämpö

Teho 240 W

Lihamylly, joka ei pienestä 
kuormituksesta sakkaa! 
Rakenne on yksinkertainen 
ja kestävä. Voimansiirto ja 
vaihteisto ovat valmistettu 
kokonaan metallista. 
Voimapesänä on voimakas 
1800/700 watin moottori. 
Verk.com/55766 

Domesto-lihamylly

1800 watin moottoriteho

Kolme hienousastetta

Makkarasuppilo!

Braun Oral-B Vitality

• 7600 hellävaraista edestakaista liikettä 
minuutissa

• Poistaa tehokkaasti plakkia
• Ladattava
• Verk.com/20171

Braun Oral-B PC 1000

• 40 000 sykkivää sekä 8 800 edestakaisin 
pyörivää liikettä minuutissa

• Kahden minuutin ajastin
• Paineentunnistin
• Vaihtoharja, akku ja laturi
• Verk.com/40811

69,9018,90

Braun Oral-B Triumph 5500

• 40 000 värähdystä minuutissa
• 8 800 kiertoa minuutissa
• Ajastin ja kello
• Paineentunnistin
• Verk.com/16146

39,90

119,90



Kaikille WHIRLPOOL-kylmälaitteille kotiinkuljetus kaupan päälle 18.8.–31.8.

Whirlpoolin 1-oviset kylmälaitteet, A+

Whirlpool WME3612W 
-jääviileäkaappi
• Energialuokka A+  

(146 kWh/vuosi)
• Tilavuus 369 litraa
• Äänitaso 38 dB
• 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-automaattisulatus
• 6th Sense -teknologia
• 5 laatikkoa, 2 luukullista 

lokeroa ja jääpala-astia
• Verk.com/46611

479,90 / kpl

Whirlpool WBE3114W

• Energialuokka A+  
(297 kWh/v)

• Jääkaapin tilavuus 194 l
• Pakastimen tilavuus 113 l
• Äänitaso 39 dB
• Lämmönnousuaika 24 tuntia
• Kätisyys vaihdettavissa 
• Mitat (K x L x S):  

1750 x 595 x 649 mm
• Verk.com/14291

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

Whirlpoolin 1-oviset kylmälaitteet, A++

Whirlpool WME36562W 
-jääviileäkaappi
• Energialuokka A++ 
• Tilavuus 363 litraa
• Äänitaso 38 dB
• 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-automaattisulatus
• 6th Sense -teknologia
• Mitat (K x L x S): 

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

599,90 / kpl

Whirlpool WBE3321A+NFW

• Energialuokka A+  
(325 kWh/v)

• Jääkaapin tilavuus 226 l
• Pakastimen tilavuus 97 l
• Äänitaso 42 dB(A)
• NoFrost-automaattisulatus
• Kätisyys vaihdettavissa
• Paino 54 kg
• Mitat (K x L x S):  

1875 x 595 x 640 mm
• Verk.com/16957

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

Tilavuus 204 l

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

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

Pakastusteho 15 kg/vrk

Whirlpool WHM2511A+

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

• 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

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

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

• Energialuokka A+++ (233 kWh/v)
• Täyttömäärä 14 astiastoa
• Äänitaso 44 dB
• PowerDry pesee ja kuivaa tunnissa,  

myös muoviastiat
• PowerClean-tehopesu kattiloille
• 6th Sense -automaattiohjelma
• Näyttö
• Ajastin (24 h)
• Kolmas pesutaso aterimille
• Mitat (K x L x S):  

820–900 x 597 x 570 mm
• Verk.com/23552

Whirlpool ADPU2030WH PowerDry -astianpesukone Whirlpool ADPU5300IX

• Energialuokka A
• Täyttömäärä  

12 astiastoa 
• Äänitaso 51 dB
• Teräsvärinen

• Mitat (K x L x S): 
820 x 597 x  
570 mm 

• Verk.com/20278

Whirlpool ADPF1100WH

• Energialuokka A
• Täyttömäärä  

9 astiastoa 
• Äänitaso 52 dB
• Itsepuhdistava

• AutoClean
• Mitat (K x L x S): 

850 x 450 x  
580 mm

• Verk.com/5156

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

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

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

Kuljetus  ja asennus kaupan 
päälle

Energialuokka A+++

Pesee ja kuivaa tunnissa

3. taso aterimille



Samsung-pesutorni, 9 kg

Samsung WF1702NHWG
• Energialuokka A+
• Täyttömäärä 7 kg
• Äänitaso  

pesussa 59 dB, 
linkouksessa 78 dB

• Jäljellä olevan ajan 
näyttö

• Painontunnistus
• Mitat (K x L x S): 

850 x 600 x 550 mm
• Verk.com/31995

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

Samsung-pesutorni, 7 kg
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 

Samsung Eco Bubble WF70F5E3P4W 
-pyykinpesukone
• Energialuokka A+++,  

kulutus 122 kWh/vuosi
• Täyttömäärä 7 kg
• Linkous 1400 rpm
• Äänitaso pesussa 54 dB,  

linkouksessa 74 dB
• Hiiliharjaton Digital Iverter  

-moottori (10 vuoden takuu)
• Pesee tehokkaasti myös kylmällä 

vedellä
• Mitat (K x L x S):  

850 x 600 x 600 mm

Verk.com/0435

Mukana Samsung SKK-DF 
-asennussarja.
Normaalisti yhteensä 1197,70 €.

• Energialuokka A+++
• Täyttömäärä 7 kg 
• Linkousnopeus 1400 rpm 
• Eco Bubble
• G-Led-näyttö
• Hiiliharjaton Digital Inverter -moottori 

(10 vuoden takuu)
• Timanttirumpu
• Rummunpuhdistusohjelma
• Mitat (K x L x S): 850 x 600 x 600 mm 
• Verk.com/27113

Samsung Eco Bubble WF70F5E3P4W -pyykinpesukone

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

Samsung WF80F7E3P6W3 -pyykinpesukone

• Energialuokka A+++
• Täyttömäärä 8 kg 
• Linkousnopeus 1600 rpm 
• Eco Bubble
• G-Led-näyttö
• Timanttirumpu
• Hiiliharjaton Digital Inverter -moottori
• Mitat (K x L x S): 850 x 600 x 630 mm 
• Verk.com/26184

999,90
Säästä 197,80 €

1349,90
Säästä 179,80 €

Samsung DV90F5E6HGW  
-kuivausrumpu
• Energialuokka A++,  

kulutus 258 kWh/vuosi
• Täyttömäärä 9 kg
• Äänitaso 65 dB
• Lämpöpumpputekniikka
• Ajastin ja lapsilukko
• Kenkäteline ja sisävalo
• Mitat (K x L x S):  

850 x 600 x 600 mm 

Samsung WF906P4SAWQ3E 
-pesukone
• Energialuokka: A+++,  

kulutus 174 kWh/vuosi
• Täyttömäärä 9 kg
• Linkous 1400 rpm
• Äänitaso pesussa 52 dB, 

linkouksessa 73 dB
• Hiiliharjaton Digital Iverter  

-moottori (10 vuoden takuu)
• Näyttö ja ajastin
• Pesee tehokkaasti myös kylmällä 

vedellä
• Mitat (K x L x S):  

850 x 600 x 600 mm

Verk.com/27094

Mukana Samsung SK-DH-asennussarja.
Normaalisti yhteensä 1529,70 €.

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

Samsung WF60F4E0N2W

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

• Energialuokka A+
• Täyttömäärä 6 kg
• Linkousnopeus  

1200 rpm
• Jäljellä olevan ajan 

näyttö
• Painontunnistus
• Mitat (K x L x S): 

850 x 600 x 450 mm
• Verk.com/30289

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

Samsung WD0704EEC
• Energialuokka A+/C
• Pesukapasiteetti  

7 kg, kuivaus 3,5 kg
• Linkousnopeus  

1400 rpm
• Jäljellä olevan ajan 

näyttö
• Painontunnistus
• Moottorilla  

10 vuoden takuu
• Verk.com/34709

Täyttömäärä 8 kg

Energialuokka A+++

Linkous 1200 rpm Syvyys vain 45 cm Linkous 1400 rpm

Energialuokka A+ Energialuokka A+ Kuivaava pesukone



Macally Unistrip2 -jatkojohto, 
neljällä USB-portilla

Macally Unistrip2 on seuraus kun yhdistetään 1,8 metrinen 
jatkojohto ja nelipaikkainen USB-laturi. Verk.com/17741

34,90

Hae Opticam i3 HD -IP-kameran 
tuotetestaajaksi
Haluatko Verkkokauppa.comin tuotetestaajaksi? Onnistuneen testin päätyttyä testaaja saa tuotteen omaksi! 
Tällä viikolla testattavana on:

Opticam i3 HD -IP-kamera, arvo 99,90 €. 

Opticam i3 on pikkuruinen langalliseen tai langattomaan verkkoon liitettävä HD valvontakamera pimeänäöllä. 
Sisäärakennetulla web-selaimella toimiva ohjelmisto mahdollistaa jopa 9 kameran katsomisen yhtäaikaisesti. 11 
sisäänrakennettua IR-lediä, joiden avulla pimeässä jopa 8 metrin näkökantama.

Kampanja on voimassa 24.8.2014 asti.
Lue hakuohjeet Facebookissa:
facebook.com/verkkokauppacom

SilverShield 150W -autoinvertteri
Käytä 230 V latureita ja laitteita autossa! 
Tyylikäs ja käytännöllinen virtainvertteri 
esimerkiksi matkakäyttöön. Tällä 
laitteella lataat vaikkapa kannetta-
van tai digikameran käyttäen 
kannettavan omaa 
230 V laturia 
autossa. USB-virta-
liitännän avulla lataat 
myös USB:sta virtaa 
ottavat laitteet, kuten 
MP3-soittimen. Verk.
com/13050 39,90

Alle 35 kg 
tilausten 
toimitus
alk. 2,90

Urban Tool bagBag -reppu 13” kannettavalle

89,90

Urban Tool tabBag on nerokas repun, olka- ja vyötärölaukun yhdistelmä maksimissaan 13-tuu-
maiselle ultrabookille. Tilavaan ja pehmustettuun tablettiosioon mahtuu maksimissaan 11-tuu-
mainen tabletti, ja se on kuin tehty Apple iPadia varten! Laukun selkäpuolen lenkkien asettelulla 
voit näppärästi määrittää käytätkö laukkua olalla, vyötäröllä tai reppuna. Kuusi eri väriä. Hae 
hakusanoilla Urban tabBag.

Urban Tool slotBar -laukku 7-8” tabletille

Urban Tool slotBar on näppärä ja kevyt laukku 7-8 tuumaiselle 
tabletille. Se on täydellinen vaihtoehto esimerkiksi työmatkalle, 
matkaoppaille tai tapahtumien järjestäjille. Laukku on kevyt kantaa 
olalla, ja sen voi vaihtoehtoisesti ripustaa myös vyötärölle helposti 
kiristettävän olkahihnan ansiosta. Verk.com/46743 (musta), 46750 
(violetti), 46752 (punainen) tai 46756 (oranssi)

49,90

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! Verk.com/10869

39,90

SilverShield -kuuden pistorian 
jatkopistorasia ylijännitesuojalla

Ylijännitesuojalla varustettu laadukas 
jakopistorasia kuudella pistorasialla. 
Verk.com/26363

13,90



Philips Brilliance 288P -4K-näyttö

Upea 28-tuumainen 4K-näyttö, joka tarjoaa nelinkertaisen resoluution verrat-
tuna FullHD-näyttöön. 10-bittisten värien ansiosta näyttö toistaa yli miljardi 
eri väriä, poiketen näin monista normaaleista TN-paneeleilla varustetuista 
näytöistä. Näytössä on kattavat liitännät ja USB-hubi. Verk.com/12669

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

16:9 4K (3840 x 2160)

VGA, DVI, HDMI, DisplayPort

Wacom Intuos Pen -piirtopöytä
Paineentunnistavan kynän 
avulla luonnostelet, piirrät, 
maalaat ja muokkaat valokuvia 
luonnollisella tuntumalla. 
Rekisteröi uusi Intuos-tuotteesi 
osoitteessa www.wacom.eu/
register 30.9.2014 mennessä 
ja saat myphotobookilta 
sähköpostitse 25 euron arvoisen 
alennuskupongin. Verk.
com/3496

74,90

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

Casio ClassPad fx-CP400 
Symbolinen (CAS) grafiikka-
laskin lukioon, ammatillisiin 
opintoihin ja korkeakouluihin.

Suuri 4,8” värillinen pysty tai 
vaaka kosketusnäyttö (mukana 
kosketusnäyttökynä). Kattava 
sovellusvalikoima ja suomen-
kielinen käyttöliittymä.
Verk.com/27773.

Casio ClassPad fx-CP400 -symbolinen grafiikkalaskin

4,8” värikosketusnäyttö

Laaja sovellusvalikoima

Voidaan ohjata styluksella 
tai sormella

Canon PIXMA MG7150 -tulostin

Tyylikäs ja pienikokoinen huippuluokan monitoimilaite. Laitteella voit myös tulostaa 
helposti internetin pilvipalveluista ja sosiaalisesta mediasta. Wi-Fi-liitännän ansiosta 
voit helposti tulostaa ja skannata kuvia suoraan älypuhelimista ja taulutietokoneista. 
Verk.com/31462 (valkoinen) tai 36320 (musta)

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

A4-värimustesuihku

Tulostaa, kopioi, skannaa

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

LaCie Porsche Design P’9220 500 Gt, 1 Tt tai 1,5 Tt

LaCie Porsche Design P’9220 on uuden polven 
mobiili ulkoinen kovalevy, täydellinen muodon ja 
toiminnan yhdistelmä. Verk.com/47910 (500 Gt), 
47913 (1 Tt) tai 16763 (1,5 Tt)

77,90
500 Gt

109,90
1 TB

124,90
1,5 TB



Backyard Safari -ötökkäimuri

Miniature TX Nano -kauko-ohjattava 
helikopteri

Hubsan X4 Camera Quadrocopter 2,4 GHz

Pieni ja upeasti lentävä quadrokopteri! 
Pienen harjoittelun jälkeen tällä voi 
tehdä jos minkälaisia lentokuvioita 
ja temppuja. Häiriövarma 2,4 GHz 
kauko-ohjaus ja käsituntumaltaan 
erittäin mukava ohjain. Hienosäädä 
kopterin menoa säädettävällä gyrolla. 
Sisäänrakennettu kamera, jolla tallen-
nat otoksia MicroSD-kortille (ei sisälly 
pakettiin). Verk.com/47674

56,90

Techwo Pocket Dream -pelikonsoli

Techwo Pocket Dream on taskukokoinen pelikonsoli jossa on mukana valmiiksi asennettuna 
100 erilaista peliä! TPD toimii mukana kuljetettavana omalla 16-bittisellä 2,5 tuuman 
näytöllä, tai televisioon liitettynä. Pakkauksessa TV-liitäntäjohto mukana. Toimii kolmella 
AAA-paristolla (ei mukana). Verk.com/3588

29,90

Artaburg-polkuauto, iso

1930-luvun muotoilulle kumartava täysmetal-
linen polkuauto on silkkaa rautaa sekä sisältä 
että ulkoa. Pehmustettu istuin, metalliset 
puskurit ja vanteet sekä tyylikkäästi kromatut 
yksityiskohdat antavat ajan henkeen istuvan 
loppusilauksen. Verk.com/10162

3-5-vuotiaille

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

Olisiko tässä maailman pienin kauko-ohjattava helikopteri? Miniature TX 
Nano on nanokokoinen helikopteri infrapunaohjauksella! Kolmen kanavan, 
hyvin käteen sopivan ohjaimen ja gyroskoopin ansiosta kopterin lennätys on 
yksinkertaisesti hauskaa! Vain kahdeksan sentin mittainen kopteri on tarkoi-
tettu sisätiloissa lennätettäväksi, mutta tyynemmällä kelillä kopteri hallitsee 
suvereenisti myös ulkoilmatilaa. Verk.com/24697

22,90

Happy Hop -keskikokoinen pomppulinna

Oma pomppulinna on monen lapsen unelma, mutta mitä saadaan 
kun yhdistetään pomppulinnaan liukumäki? Kaksinkertaisesti hupia 
koko kesäksi! Oikealla liukumäellä ja näyttävillä torneilla varustettu pomppulinna on viih-
dyttävä ja komea. Kesän ehdottoman hittituotteen saa täytettyä nopeasti mukana tulevalla 
sähkökäyttöisellä ilmapumpulla, ja tyhjennettynä se menee erittäin pieneen tilaan. Kesän 
parhaat päivät pompitaan Happy Hopin tahtiin! Verk.com/47756

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

Paras tapa pyydystää ötökät, kuoriaiset ja muut mönkiäiset on Backyard Safari ötökkäimuri. 
Liipasimella toimiva imuri nappaa ötökän kuin ötökän sitä kuitenkaan satuttamatta, ja voit 
tarkastella saalistasi irrotettavaan säiliöön sisäänrakennetun suurennuslasin avulla. Imurissa 
on lisäksi irrotettava lasertähtäin, jonka avulla pääset yllättämään vikkelimmätkin ötökät. 
Verk.com/22208

22,90

Techwo-vesipyssy, selkätankilla

Ole vesipyssytaistelun 
voittamaton sankari! Nappaa 
mukaan selkäreppu täynnä 
vettä ja syöksy taistoon 
tuplasuuttimilla varustetun 
pumpputoimisen pyssyn 
kanssa. Tämän setin kanssa 
kastelet kaiken sekä 
vasemmalla että oikealla, 
eikä vesi lopu repputankista 
ihan hetkeen. Ikäsuositus: Yli 
3-vuotiaille. Verk.com/0900

12,90

Happy Hop -jättipomppulinna vesiliukumäellä

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

Kesän leikkien ja juhlien ehdoton 
kuningas on Happy Hopin jättipomppulinna vesiliukumäellä! Pomppulinna omalla 
pihalla on kaikkien lasten unelmien täyttymys - mutta kun linnaan lisätään hieman 
kiipeilyesteitä, suihkulla toimiva vesiliukumäki ja kahluuallas, voidaan veikata kenen 
pihalla pidetään kesän hauskimmat leikit! Muhkean mahtavaa! Verk.com/48200



Milesight MS-C3362-FP 
Remote-Zoom Bullet 
-IP-kamera

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 tabletiin tai puhelimeen 
(Android, iOS tai Windows Phone). Kamera toimii myös 
mobiililaajakaistareitittimen kanssa. Verk.com/2277

Elisa Vahti Live -IP-kamera

139,90

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!

 Kaikki loput Viribright-
LED-lamput eurolla!

Löydät kaikki tarjoustuotteet hakusanalla viribrightpoisto
Erittäin rajoitettu poistoerä, näitä ei riitä kaikille! Norm. alk. 2,00 €.

1,00

D-Link DCS-5020L -IP-kamera

Kameran avulla voit pitää kotiasi silmällä ympäri vuoro-
kauden. Voit liittää laitteen helposti olemassa olevaan 
kotiverkkoosi ja näet, mitä kotona tapahtuu, esimerkiksi 
älypuhelimella sijainnistasi riippumatta. Kamerassa on 
sisäänrakennettu moottori, joka mahdollistaa horisontaa-
lisen ja vertikaalisen panoroinnin. Näin näet suuremman 
alueen yhdellä kameralla. mydlink -pilvipalvelun avulla olet 
helposti yhteydessä kameraan missä ikinä oletkin ja silloin, 
kun se sinulle parhaiten sopii. Verk.com/22327

Sisäkäyttöön ja langaton

VGA-tarkkuus, WiFi-toistin

118,90
16,28 / kk (12 kk)

459,90
44,69 / kk (12 kk)

Kestävä ja monipuolinen kamera on tehty arktisiin 
oilosuhteisiin sopivaksi sillä sen lämmitin varmistaa 
että kamera toimii jopa -40 C° pakkasessa. Valvon-
takamera lähettää videokuvaa reaaliajassa H.264-, 
MJPEG- tai MPEG-4-muodossa. Kamerassa on 
paikka muistikortille, joka varmistaa tallennuksen 
onnistumisen, vaikka verkkoyhteys katkeaisi. Yönäkö 
infrapunavalolla, kantama jopa 20 metriä. Wide 
Dynamic Range (WDR) mahdollistaa selkeän kuvan 
jopa vahvassa taustavalossa. Verk.com/43908



 ”Helppo homma, 
 arvioi tuote ja 100 000 
 pinssiä voi olla sun!” 

Asiakkaamme ovat kirjoittaneet Verkkokauppa.comin sivuille 
jo yli 100 000 lahjomatonta tuotearviota. Kirjoita oma arviosi 
aikavälillä 11.8. - 24.8.2014 ja voit voittaa PINS-kortin, johon 
on ladattu 100 000 pinssiä.


