
Anton Oliver Instabistro -painekattila, 7 litraa Anton Oliver Fresh! -salaattilinko

Anton Oliver Pizza Boss -pizzasetti

Rapeapohjaista kiviuunipizzaa tavallisesta 
uunista tai grillistä! Turvallisesta kordierii-
tistä valmistettu pizzakivi jakaa lämmön 
kuten luonnonkivi. Verk.com/43048

Vain salaattilingolla saat kuivattua pestyn salaatin ravintolatasoisen rapeaksi 
nopeasti ja tehokkaasti. Erittäin kevyt ja helppokäyttöinen linkousmekanismi. 

Hae mallit haulla anton oliver fresh

Täydellisen tarkka paistolämpötila ja lihalämpötila – tällä lämpömittarilla  
saavutat täydellisen kypsyysasteen. Verk.com/4423

Anton Oliver Gourmet Cookmaster, langaton paistomittari

Laatua keittiöön – edullisesti

Nopein ja tehokkain mahdollinen kypsennysväline pataruokien, keittojen tai sitkeiden 
lihojen valmistukseen. Tällä painekattilalla possun ribsit valmistuvat puolessa tunnissa 

ja pulled pork alle tunnissa – helposti ja turvallisesti. Verk.com/18352

49,90 11,90
Medium 13,90

Large

39,9019,90
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6,90

TSA-numerokoodilukko

Maksimikapasiteetti 50 kg

  TITAN Xenon 67 cm -matkalaukku, musta       Burton-matkalaukut, 46–80 cm

Kevyestä ja kestävästä polykarbonaatista 
valmistettu matkalaukku vaativalle maailman-
matkaajalle. Hiljaiset, helposti rullaavat pyörät ja 
säädettävä vetokahva. Roiskekestävä vetoketju 
sekä TSA-numerokoodilukko pitävät tavarasi 
turvassa. Verk.com/57520

Hae kaikki TITAN Xenon -matkalaukut (53, 67 
ja 74 cm, eri värejä) haulla titan xenon

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

Kevyt

Neljä pyörää

Kaksiosainen rakenne

Pieni ja kätevä

Fuj:tech-matkalaukkuvaaka
Nyt sinun ei enää tarvitse miettiä, joudutko 
maksamaan lentokentällä ylipainomaksuja 
matkatavaroistasi. Tämä pienikokoinen elekt-
roninen matkalaukkuvaaka kulkee kätevästi 
matkalla mukana ja sen maksimikapasiteetti 
on 50 kg. Verk.com/0749

Käytännöllinen ja kevyt, irrotet-
tavalla kantohihnalla varustettu 
laukku enintään 15,6-tuumaiselle 
kannettavalle. Pehmustettu 
tietokoneosio ja tilavia lisätas-
kuja. Verk.com/43815

26,90

    Feru Snaefell 15,6” 
    -läppärilaukku

"Kevyt ja kätevä laite – – Helppo-
käyttöinen ja selkeä näyttö. Livahtaa 
helposti esim. laukun sivutaskuun." 
–JiiPekka, 8.3.2015

Belkin Clamshell Business Carry Case 15.6”

                Cocoon-matkatyyny

Kestävästä nylonista ja tekonahasta val-
mistettu businesstyylinen laukku enintään 
15,6-tuumaiselle kannettavalle. Etutasku 
asiakirjoille ja pientarvikkeille. Irrotettava, 
pehmustettu olkahihna. 
Verk.com/30988

Luksusluokan huippukevyt 
matkatyyny, jossa on nautinnollisen 
pehmeä ja hengittävä mikrokui-
tupäällinen. Mainio lahja paljon 
matkustavalle. Verk.com/47178

22,90

19,90

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

IXION™ Wheel System -pyörät

Monipuolinen valikoima kevytrakentei-
sia, helposti rullaavia Burtonin matka-
laukkuja klassisen tyylikkäissä väreissä. 
Hae kaikki haulla burton matkalaukku

PASSIKUVAT 
1,00 €

Kuusi EU-asetusten mukaista passikuvaa.

Kuvia otetaan Verkkokauppa.comin 
myymälän kameraosastolla Helsingissä, 
Pirkkalassa ja Oulussa.

Valokuvaaja on paikalla maanantaista 
torstaihin kello 9.00–16.00.

Tarjous on voimassa toistaiseksi.

PASSIKUVAT 
1,00 € ”Näiden passikuvien täytyy olla hinta-laatu suhteeltaan 

kaikkien aikojen parhaita tuotteita ikinä missään 
Suomessa; yhdellä eurolla kuusi kuvaa!”  
–Joutilas, Lappi, 18. huhtikuuta 2015

3 H PIKAKULJETUS
Tuomme tuotteet kotiovellesi 

kolmen tunnin sisällä

HELSINKI ESPOO KAUNIAINEN VANTAA

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

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

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

alk. 39,90



ASUS X554LA -kannettava, 15,6”

Acer Predator G3-605 
-tietokone

HP Stream 7 Tablet 5700no, 7”

LG 43LFV540V LED-TV, 43”

Hinnat ja tarjoukset voimassa 24.–30.8.2015 ellei toisin mainita. Verk.com/katalogi

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

43”

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

899,90
81,36 / kk (12 kk)

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 %.

43-tuumainen Full HD -televisio, jossa on IPS-paneeli ja Edge LED -taustavalo. 300 hertsin PMI-kuvan-
parannuksen ansiosta nopeat kohtaukset ja urheilusuoritukset näyttävät sulavilta. USB-tallennus ja 
-mediantoisto. DVB-T2-, DVB-C HD- ja DVB-S2-virittimet. Energialuokka A++. Verk.com/37207

Full HD -resoluutio

USB-tallennus ja -toisto

300 Hz PMI -teknologia

DVB-T2 / C HD / S2

7-tuumainen tablet, jossa on Intelin 
neliydinsuoritin, värikäs IPS-näyttö ja 
täysi Windows 8.1 -kokemus. Lisäksi 
muun muassa 32 gigatavun tallen-
nustila ja vuoden Office 365 Personal 
-käyttöoikeus. Verk.com/38624

7” HD IPS -näyttö

Tallennustila 32 Gt

89,90

Mahtavat MS-lisenssit vuodeksi

Kevyt ja tehokas 
15,6-tuumainen 
multimediakannettava, 
jossa on Intel i5 -suoritin, 
8 Gt:n keskusmuisti ja 
256 Gt:n SSD-kiintolevy. 
Kattavat liitännät. 
Verk.com/50363

Loistava valinta tehokäyttäjille ja 
pelaajille. Predatoria vauhditta-
vat Intel Core i5-4460 -neliydin-
suoritin, mahtavat 8 gigatavua 
keskusmuistia sekä nopea 
NVIDIA GTX 760 -näytönohjain, 
joten meno ei hyydy kesken 
pelin. Verk.com/61625

Intel i5-5200 U -suoritin

Intel i5 -neliydinsuoritin

Keskusmuisti 8 Gt

Keskusmuisti 8 Gt

SSD-levy 256 Gt

Tallennustila 1000 Gt

15,6” HD LED -näyttö

NVIDIA GTX 760, 1,5 Gt

Takuu
3 vuotta

Ei koske Samsungin eikä  
ProCasterin tuotteita.
verk.com/kolmevuotta

» Tableteille
» Tietokoneille

» Televisioille
» Kameroille

Haluatko ennakkotietoa  
uutuuksista ja tarjouksista?

Helppoa: tilaa Verkkokauppa.comin 
uutiskirje sähköpostiisi.
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99,90

Pienikokoinen HD-digiboksi antenni- ja kaapeli-
verkkoon. USB-tallennus ulkoiselle kovalevylle. 
Conax-linkitys, moduuli sisäänrakennettuna. 
Verk.com/11656

Antenniin ja kaapeliin

USB-tallennus

Philips PFT5300 -sarjan Smart LED-TV, 200 Hz

1299,90
114,69 / kk (12 kk)

55”

Kaareva 4K Ultra HD -televisio, jossa 
on uudistettu Tizen-käyttöjärjestelmä, 
Direct LED -taustavalaisu ja moderni 
jalusta. TV-sovelluksina muun muassa 
Katsomo, Ruutu, Yle Areena ja Netflix. 
DVB-T2-, DVB-C HD- ja DVB-S2-terävä piirto-
virittimet. Energia luokka A+. 

48” 999,90 € Verk.com/59423
55” 1329,90 € Verk.com/59017

1329,90
117,19 / kk (12 kk)

55”

         saat
   kaupan päälle
   €-hintaturva-vakuutuksen    
     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista javain €-kortinhaltijalle. pinshintaturvavakuutus.com

€

Näiden televisioiden käyttö edellyttää Googlen 
käyttöehtojen ja tietosuojakäytännön hyväksymistä. 
Google, Google Play, Android, Android TV ja muut merkit 
ovat Google Inc:in omistamia tuotemerkkejä. Lisätietoa 
televisioista löydät osoitteesta www.sony.net/androidtv/

Sony W809C -sarjan  
Smart Android LED -televisio
Full HD -resoluution Android TV -älytelevisio, 
jossa on Sonyn upea Motionflow XR 1000 
-liiketoisto ja tyylikkäät, ohuet alumiinireunat. 
TV:ssä on WiFi, langaton Miracast-median-
toisto ja sovelluksina muun muassa Yle Areena 
ja Netflix. DVB-T2-, DVB-C HD- ja DVB-S2-digi-
virittimet. Energialuokka A+.

43” 849,90 € Verk.com/45129
50” 1099,90 € Verk.com/29940
55” 1299,90 € Verk.com/45954

Wbox HD2s Zapper HD 
-yhdistelmäboksi

35,00

Google Chromecast 
HDMI-tikku, jonka avulla saat 
esimerkiksi Netflixin ja YouTuben 
sekä tietokoneen Chrome-netti-
selaimen sisällön TV-ruudulle. 
Verk.com/38362

LG NB2540 Soundbar 2.1 
-kaiutinjärjestelmä

2.1-kanavaisen Soundbar-äänijärjestelmän 
voi yhdistää langattomasti LG:n Sound 
Sync -teknologiaa tukeviin televisioihin. 
Verk.com/5177

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

Kokonaisteho 120 W

Bluetooth-tuki

Erillinen subwoofer

Muista! Matkahuollon kotiinkuljetukset  
televisioille alkaen 11,90 €

      Kolmen

    vuoden takuu

        televisioille

Ei koske Samsungin eikä  

Procasterin tuotteita.

verk.com/kolmevuotta

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

40”

Ohutreunainen Full HD -älytelevisio, 
jossa on 200 hertsin PMR-liiketoisto. 
Pixel Plus HD -teknologian avulla kuva 
näyttää luonnolliselta kaikista lähteistä 
katsottuna. USB-tallennus ja -median-
toisto. DVB-T2- ja DVB-C HD -virittimet. 
Energialuokka A+. 

32” 369,90 € Verk.com/56325
40” 399,90 € Verk.com/60281

Full HD -resoluutio

Smart TV ja WiFi Miracast

DVB-T2 ja DVB-C HD

Netflix, YouTube yms.

4K Ultra HD -resoluutio

Kotimaiset tv-sovellukset

Picture Quality Index 1100

Kaareva muotoilu

Samsung JU6572 -sarjan 4K Ultra HD Curved LED-TV

Smart Android TV

Ohuet alumiinireunat

DVB-T2 / C HD / S2

WiFi Miracast
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Samsung BD-H5500 Smart 3D 
-Blu-ray-soitin

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

4K Ultra HD SUHD -television kuvanlaatu 
hämmästyttää: Edge LED -taustavalaisu 
tarjoaa sellaisen kontrastin, kirkkauden 
ja värimaailman, jota ei ole ennen 
LED-televisioissa nähty. Taulumaisine 
kehyksineen TV on äärimmäisen 
tyylikäs. Uudistetun Smart TV 
-käyttöjärjestelmän Smart Hub 
-valikosta on nopea valita sovellus-
ten ja muun sisällön väliltä. Natiivi 
200 hertsin paneeli ja 1200 hertsin 
CMR-kuvanparannus. 2 × DVB-T2-, 
2 × DVB-C HD- ja 2 × DVB-S2 -digi-
virittimet. Energialuokka B.

48” 1977,90 € Verk.com/57203
55” 2479,90 € Verk.com/57202
65” 3979,90 € Verk.com/57201

4K Ultra HD -resoluutio

Häikäisevä SUHD -kuva

Tupla-HD-virittimet

3D Blu-ray -soitin, jossa on 
LAN-verkkoliitäntä, esiasennettuja 
sovelluksia, DLNA-tuki ja USB- 
mediantoisto. Verk.com/46729

DLNA ja USB

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 %.

79,90

Samsung UE60H6200 Smart LED-TV

         saat
   kaupan päälle
   €-hintaturva-
vakuutuksen    
     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja
vain €-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com

€

1199,90
106,36 / kk (12 kk)

60”

Samsung JU7005 -sarjan  
Smart 4K Ultra HD LED-TV

         saat
   kaupan päälle
   €-hintaturva-
vakuutuksen    
     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja
vain €-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com

€
4K Ultra HD -resoluutio

Natiivi 200 Hz:n paneeli

Tupla-HD-virittimet

Uusi Tizen Smart TV
4K Ultra HD -resoluution televisio, jossa on Direct LED 
-taustavalaisu, monipuoliset älyominaisuudet ja tuplavirit-
timet. Natiivi 200 Hz:n paneeli tarjoaa upean kuvanlaadun, 
ja Samsungin Smart Hub -tv-sovelluksia ovat muun muassa 
Katsomo, Ruutu, Yle Areena ja Netflix. 2 × DVB-T2-, 
2 × DVB-C HD- ja 2 × DVB-S2 -digivirittimet. Energialuokka A.

40” UE40JU7005 1279,00 € Verk.com/45670
48” UE48JU7005 1389,90 € Verk.com/29047
55” UE55JU7005 1499,90 € Verk.com/45322
65” UE65JU7005 2479,00 € Verk.com/45944
75” UE75JU7005 5549,90 € Verk.com/45121
85” UE85JU7005 9999,90 € Verk.com/45151

60-tuumainen Full HD -älytelevisio, jossa on neliydin-
prosessori ja WiFi-yhteys. 200 hertsin CMR-kuvanpa-
rannus takaa pehmeästi liikkuvan kuvan. Sovelluksina 
muun muassa Katsomo, Ruutu, Yle Areena ja Netflix. 
DVB-T- ja DVB-C HD -virittimet. Energialuokka A+. 
Verk.com/59469

60” Full HD -paneeli

Neliydinprosessori ja WiFi

Kotimaiset tv-sovellukset

200 Hz CMR -teknologia

DVB-T ja DVB-C HD

2479,00
65”

2479,90
55”

3979,90
65”
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Sony Xperia E4

Kompakti, kestävä, luotettava ja vaikuttavan näköinen 
Android-puhelin jopa kaksi vuorokautta käyttöä tarjoavalla akulla. 
Neliydinsuoritin ja 8 Gt tallennustilaa sekä paikka jopa 32 Gt:n 
muistikortille.

Musta Verk.com/45169
Valkoinen Verk.com/29967

Sony Xperia M4 Aqua
Xperia M4 Aqua on tyylikäs ja vesitiivis älypuhelin, jossa on kaksi 

upeaa kameraa ja kaksi päivää kestävä akku. Se tarjoaa vaikuttavan 
vastineen rahoille. 

Koralli          Verk.com/29663
Musta           Verk.com/29835
Valkoinen   Verk.com/45584

264,90
28,44 / kk (12 kk)

Sony Xperia
Z3 Compact

Kahden päivän akunkesto

Elämä eletään ulkona. Ohut ja 
kompakti Xperia Z3 Compact on 
kestävä ja tyylikkäästi muotoiltu 
Android-älypuhelin, jota on 
helppo käyttää yhdellä kädellä.

Hae kaikki värit hakusanalla 
z3 compact

Yli 48  arvostelua4,7
keskiarvo

Erinomainen kamera

Aidosti vesitiivis

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

Pitkä akkukesto

5” näyttö

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

Samsung Galaxy S6 ja S6 Edge ovat esillä kaikissa myymälöissämme, tervetuloa 
tutustumaan! Löydät kaikki mallit ja värit netistä hakusanalla samsung galaxy s6

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

alk. 697,90
64,53 / kk (12 kk)

Galaxy S6 on lasin ja metallin fuusio. Se henkii innovatiivista suunnittelua 
ja keksimisen iloa. Puhelimen ohut, sileä metallikehys on liitetty maailman 
toistaiseksi kirkkaimpaan Super AMOLED -näyttöön ja tuntuu ylelliseltä kädessä. 
Kestävä lasipinta antaa hologrammin kaltaista syvyyttä myös takapuolelle.
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99,90
Samsung Galaxy J1

Samsung Galaxy S5 mini

Samsung Galaxy J5

Helppokäyttöinen älypuhelin 
terävällä näytöllä. Viiden 
megapikselin kameralla otat 
tarkkoja kuvia. Kompakti puhelin 
sopii hyvin käteen.

Valkoinen
Musta

Verk.com/30304
Verk.com/20065

Valkoinen
Musta
Kulta

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

Valkoinen
Musta
Kulta
Sininen

Verk.com/21557 
Verk.com/13805
Verk.com/14271
Verk.com/22882

89,90

Galaxy J5 on edullinen puhelin 
erityisesti kuvaajille. 13 mega-
pikselin takakamera ja 5 mega-
pikselin etukamera takaavat 
terävät maisema- ja selfiekuvat. 
Uudistuneen pyöreämmän 
muotoilun ansiosta puhelin istuu 
erinomaisesti käteen.

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

Ääriolosuhteita kestävä vesi- ja pölytiivis Samsung 
Galaxy S5 mini mahtuu jokaisen taskuun. Nopeat  4G 

LTE -nettiyhteydet. Tarkka kahdeksan megapikselin kamera, 
joka pysyy tiukimmissakin kuvaustilanteissa ajan tasalla.

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

5 mpx:n kamera

FM-radio

4,3” näyttö

13 mpx:n kamera

5 mpx:n etukamera

5” HD-näyttö

"Pojalle ostin ja tyytyväinen on ollut ei mitään ongelmia." 
-Petri45, 30.4.2015

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

Vesi- ja pölytiivis

4G LTE -yhteys

Ultra Power Saving

Samsung Galaxy Xcover 3

Kestävä ja suorituskykyinen
Kestävä ja suorituskykyinen. Vahvistettu, mutta silti ohut ja tyylikäs. 
Samsung Galaxy Xcover 3 on säänkestävä älypuhelin äärimmäisiin 

olosuhteisiin. Pitkäkestoinen akku pitää puhelimen käyttövalmiina koko 
päivän. Verk.com/25714

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

Samsung Xcover 550
Samsung Xcover 550 on normaalia 
kestävämpi 3G-puhelin IP67-luoki-
tuksella. Kuori suojaa tehokkaasti 
naarmuilta ja pienimmiltä iskuilta. 
Pitkä puhe- ja valmiusaika. 
Verk.com/58573

Kestävä

Pitkä akunkesto

3G-yhteydet
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552 toimintoa

34,90
Contour Design 
RollerMouse Free2

309,90
31,19 / kk (12 kk)

Casio ClassPad  
fx-CP400 

Casio ClassWiz FX-991EX  
-funktiolaskin

37,90
Kaikkeen tulostamiseen: erittäin laaduk-
kaista valokuvista aina laserlaatuiseen 
tekstiin. Pakkauksessa lisäksi 10 arkkia 
valokuvapaperia sekä viisi kirjekuorta. 
Verk.com/56571

Takaa laadukkaat tulostukset niin valo-
kuvista kuin tekstistäkin. Pakkauksessa 
neljä kappaletta neljän värin musteka-
setteja, 10 arkkia valokuvapaperia sekä 
viisi kirjekuorta. Verk.com/56565

Automaattinen 
syöttölaite

Elfen Professional DM-50AC  
-ristiinleikkaava paperisilppuri

79,90
Kompakti mutta tehokas ristiinleikkaava paperisilppuri, 
jonka automaattinen syöttölaite tekee silppuamisesta 
vaivatonta. Korkea turvaluokitus sekä CD-, DVD- ja 
Blu-ray-levyjen tuhoamismahdollisuus. 
Verk.com/35752

Mr. Muskelknutte  
Air Duster, 400ml

4,90

Tasavallan halvin 
paineilmapurkki pölyn 
ja irtolian poistami-
seen näppäimistöltä, 
digikamerasta, 
konttorikoneista 
ja vaikkapa rahan-
lajittelulaitteista. 
Verk.com/32299

Katso myös 3 tölkin 
pakkaus 12,90 € sekä 
12 tölkin pakkaus 
46,90 €!

Elfen Premium  
-kartonkimappi, A4

 Elfen-kouluvihkotElfen-lukuvuosikalenterit

Laadukkaat 
kouluvihkot. 
Koot A4 ja A5. 
Ruudutus 7×7 mm. 
Sivumäärä 20–40. 
Hae kaikki haulla 
elfen kouluvihko

0,80
A5

0,90
A4

Lukuvuosikalenterit sekä opiskelijalle että opettajalle. 
Koko A6 tai A5. Laadukkaat ja kestävät keinonah-
kakannet. Kaksikielinen: suomi ja ruotsi. Hae kaikki 
vaihtoehdot haulla elfen lukuvuosikalenteri

12,90
A5

28,90

HP 364  
-yhdistelmämustekasetti

HP 301 
-yhdistelmäpakkaus

0,90
Marmorikuvioitu 
kartonkimappi. 
Selässä paikka etike-
tille sekä sormikolo. 
Verk.com/36248

Tietokoneen näppäimistön eteen sijoitettavan ergonomisen kolmannen 
sukupolven tietokone hiiren ominaisuuksia on lisätty ja parannettu työter-
veysasiantuntijoiden avulla. Uutuutena muun muassa matalampi design. 
Myyntipakkaus ei sisällä näppäimistöä. Verk.com/10567

Portaaton herkkyys

Säädettävä tarkkuus

Vakiona leveä rannetuki

9,90
A6

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

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

Monipuolinen grafiikka
laskin sopii lukioon, 
ammatillisiin opintoihin 
ja korkeakouluihin. Suuri 
kosketusnäyttö, kattava 
sovellusvalikoima 
ja intuitiivinen ja 
helposti omaksuttava 
käyttöjärjestelmä. 
Verk.com/58503

Markkinoiden edistyksel-
lisin symbolinen laskin, 
jossa on taustavalaistu 
värinäyttö, ladattava 
sisäinen akku ja suomen-
kielinen käyttöjärjes-
telmä. PC- ja Mac-mate-
matiikkaohjelma sopii 
lukio- ja jatko-opintoihin. 
Verk.com/50693

Tehokas ja monipuolinen 
funktiolaskin opiskeli-
jalle. Edelliseen malliin 
verrattuna nopeampi 
prosessori ja kaksinker-
tainen määrä muistia. 
Näytön resoluutio on 
192×63 pikseliä, ja sitä 
on helppo käyttää uuden 
ikonipohjaisen valikko-
rakenteen ansiosta. 
Verk.com/42894

Kosketusnäyttö 4,8” Huippuominaisuudet Taulukkolaskenta

Suomenkielinen Suomenkielinen

Texas Instruments
TI-Nspire CX CAS
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Brother HL-L2300D -lasertulostin

99,90

Brother DCP1510 -monitoimilaite

Loistava tulostusratkaisu kiireisille koti-
toimistoille edullisesti. Tulostaa jopa 20 
sivua minuutissa ja ensimmäinen tuloste 
on valmis alle 10 sekunnissa. Helposti vaih-
dettava 1000 sivun värikasetti ja erillinen 
rumpuyksikkö. Verk.com/25205

Tulostaa, kopioi, skannaa

Jopa 20 s/min

A4-mustavalkolaser

Ihanteellinen tulostin pienille toimistoille. Nopea, korkealaatuinen ja edullinen tulostin 
tulostaa jopa 26 mustavalkosivua minuutissa, joten työt valmistuvat nopeasti. Tulosti-
messa on USB-liitäntä, joten toimistotyöt sujuvat ongelmitta.

• Tulostaa jopa 26 sivua minuutissa ja jopa 13 kaksipuoleista sivua minuutissa.
• 250 arkin paperikasetti, 1 arkin manuaalinen ohisyöttö.
• Ensimmäisen tulosteen valmistumisen kesto: alle 8,5 sekuntia
• Suositeltu kuukausittainen sivumäärä: 250 - 2000 sivua
• Verk.com/28111

64,90
A4-mustavalkolaser

2-puoleinen tulostus

Jopa 26 sivua minuutissa

        Brother PT-H100 -tarratulostin

Kiva ja helppokäyttöinen tarratulostin, jolla teet siistejä 
merkintöjä esineisiin helposti. Yhteensopiva Brother TZe 
-sarjan tarranauhojen kanssa aina 12 mm:n leveyteen asti. 
Ulko- ja sisäkäyttöön. 

Punainen     Verk.com/43248
Turkoosi      Verk.com/50189

"Helppokäyttöinen ja laadukas 
tarratulostin kodin eri tarpeisiin."
–mafrober, Maalahti, 18.3.2015

Brother DCP-J4120DW tulostaa, skannaa ja kopioi. Se tukee kaksipuoleista tulostusta 
ja langatonta verkkoyhteyttä.

• Tulostaa jopa 20 mustavalko- ja 18 värikuvaa minuutissa.
• Kaksipuoleinen A4-tulostus
• 6,8 cm leveä kosketusnäyttö
• Verk.com/19684

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

18,90
Helppokäyttöinen

TZe-sarjan tarroille

Brother DCP-J4120DW -monitoimitulostin

USB, WiFi

A3-värimustesuihku

Tulostaa, kopioi, skannaa

LG Leon

LG Spirit

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

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

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

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

Tyylikäs ja ohut

Nopeat 4G-yhteydet 128,90
17,11 / kk (12 kk)

174,90
20,94 / kk (12 kk)

LG  G4s
Loistavaa suorituskykyä ja LG G4:n inspiroimaa muotoilua pienemmässä koossa. 
Tasokas, laserautomaattitarkennuksella varustettu 8 Mpx:n kamera ja 5 Mpx:n 
selfie-kamera varmistavat, että voit ottaa laadukkaita kuvia missä tahansa. 5,2” Full HD 
True IPS -LCD-näyttö ja 8-ytiminen 1,5 GHz:n suoritin.

Titaani  Verk.com/60345
Valkoinen Verk.com/52505

Tyylikäs ja ohut

Nopeat 4G-yhteydet

4,7” 720p-näyttö

4,5” kokoinen näyttö 349,90
35,53 / kk (12 kk)

Vaihdettava akku

1,5 GHz Octa-core

5,2” Full HD -näyttö
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Fuj:tech-jatkopistorasiat, 
3 tai 6 rasiaa

9,90
2,0 m

Fuj:tech HDMI High Speed  
with Ethernet -kaapeli

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

Kampanja on voimassa 6.9.2015 asti.

Lue hakuohjeet ja hae: 
facebook.com/verkkokauppacom

Garmin vívoactive -GPS-älykello 
arvo 229,90 €

GPS-älykello kannustaa aktiiviseen elämäntapaan. Erittäin 
ohut ja kevyt Garmin vívoactive sisältää juoksu-, pyöräily-, 
golf-, uinti- ja aktiivisuudenseurantasovellukset. Älypuhe-
limeen yhdistämällä saat kelloosi ilmoituksen saapuvista 
puheluista ja ilmoituksista. Verk.com/34915

HAUSSA 3
TESTAAJAA
HAUSSA 3
TESTAAJAA

Tilaa Hartwallin juomat kotiin tai toimistoon!

12,96
sis. pantin Pepsi Max

Verk.com/34008
Novelle-kivennäisvesi
Verk.com/61802

Novelle Citronelle
Verk.com/61088

Jaffa Appelsiini
Verk.com/16596
Jaffa Appelsiini Light
Verk.com/61983

24 x 330 ml, 1,33 €/l

Fuj:tech U/UTP -verkkokaapelit, 
Cat.6 ja Cat.5e

HDMI 1.4 -standardin kaapelit 
tukevat 4K:ta, 3D:tä ja 
Ethernet-yhteyksiä. 

1,0 m 9,90 € Verk.com/4893
2,0 m 9,90 € Verk.com/4676
3,0 m 19,90 € Verk.com/3686
4,0 m 23,90 € Verk.com/4031

Edulliset gigabitin verkkoihin sopivat verkkokaapelit. 

Cat.5e 2,0 m 3,90 € Verk.com/1237
Cat.6 0,5 m 4,90 € Verk.com/9723
Cat.6 3,0 m 7,90 € Verk.com/10460 
Cat.5e 10,0 m 9,90 € Verk.com/9682

Maadoitetut jatkopistorasiat. Kapasiteetti 3500 W. 

3 rasiaa 1,5 m 11,90 € Verk.com/59366
3 rasiaa 3,0 m 14,90 € Verk.com/44276
3 rasiaa 5,0 m 17,90 € Verk.com/59794
6 rasiaa 1,5 m 14,90 € Verk.com/15136
6 rasiaa 3,0 m 19,90 € Verk.com/61074

11,90
1,5 m/33,90

2,0 m

TeleWell TW-LTE/4G  
-LTE-modeemi ja WiFi-tukiasema

TeleWell TW-WiFi -WiFi-adapteri TeleWell TW-EAV510 v4 
-ADSL2+/VDSL-modeemi

29,90 89,90

802.11ac -verkkosovitin tekee tietokoneesta huippu-
nopean langattoman lähiverkon päätelaitteen. Kaksi 
ulkoista antennia ja kaksitaajuuksinen tiedonsiirto. 
Verk.com/35984

WiFi jopa 867 Mbps

USB 3.0 -liitäntä

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

Akkukäyttöinen langaton 
verkkosovitin mahdollistaa 
LTE/4G/3G-yhteyden 
jakamisen usealle laitteelle 
langattomasti. Voidaan 
käyttää myös USB-liitännän 
kautta. Akun käyttöaika jopa 
10 tuntia. Verk.com/23305

LTE 100/50 Mbps

MicroSD-korttipaikka

Langallinen tai langaton 
perusverkko kotiin tai pien-
yritykseen. LTE/4G/3G-tuki 
USB-sovittimella, neliportti-
nen kytkin, automaattinen 
VDSL2 ja ADSL2+ -modeemi, 
palomuuri, langaton 
300 Mbps:n tukiasema. 
Yhtä RJ-45 -porttia voidaan 
käyttää WAN-porttina. 
Verk.com/42133

WiFi-nopeus 300 Mbps

4 Ethernet-porttia



SteelSeries Siberia v2SteelSeries Siberia P300 / X300

69,90
P100 119,90

P300 89,90

SteelSeries Siberia P100 / X100

Erittäin mukavat pelikuulokkeet, joissa on universaali 
3,5 millimetrin audioliitäntä. Xboxille mukana adapteri.
P100 PS4:lle yms. 69,90 € Verk.com/59483
X100 Xbox Onelle 89,90 € Verk.com/61686

Täydellinen yhdistelmä ylellistä mukavuutta  ja upean 
luonnollista ääntä. Xbox-versiossa mukana adapteri.
P300 PS4:lle yms. 119,90 € Verk.com/61863
X300 Xbox Onelle 159,90 € Verk.com/60179

Kevyt kuulokemikrofoni, jossa on 50 millimetrin 
kaiutinelementit ja säätimet johdossa. 
Frost Blue Verk.com/6636
DOTA 2 Verk.com/52414

Näihin 
SteelSeries -
tuotteisiin 

kaupan päälle 
tyylikäs pipo!

99,90
Acer Aspire E5-551 15,6” -kannettava, Win 8.1 Acer Predator G3-605 -pöytäkone, Win 8.1

Acer Iconia B1-770 7” Wi-Fi Android 5.0 -tabletti Acer Aspire V3-574 15,6” -kannettava

Koko kodin kannettava, jossa riittää puhtia myös kevyeen viihdekäyttöön. Järeä AMD 
A8-7100M -neliydinsuoritin, neljä gigatavua keskusmuistia ja nopea sekä äärimmäisen 
luotettava 120 Gt:n SSD-levy varmistavat sujuvan käytön. Verk.com/54630

AMD A8-7100 -neliydinsuoritin

4 Gt keskusmuistia

120 Gt SSD-levy

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

769,90
70,53 / kk (12 kk)

16 Gt tallennustila

Android 5.0 Lollipop

Tasokas 7” IPS-näyttö

Acer Iconia B1-770 on ohut ja kevyt tablet, joka kulkee näppärästi mukanasi kaikkialle. 
7" IPS-näyttö tarjoaa laajat katselukulmat ja toistaa värit rikkaina ja eläväisinä. 16 Gt:n 
tallennustilaa voit  helposti laajentaa microSD-korttipaikan avulla. Verk.com/61421

"Kone on hyvä hinta/laatusuhteeltaan.
Muistia on liian vähän, mutta SDD-levy 
korvaa sen. – – Näytössä on terävä 
kuva, sekä koneessa kattavat liitännät. 
Suosittelen tätä konetta." 
–heta ja jatu, Tampere, 27.6.2015

15,6" tehokannettava täynnä tyylikkäitä 
yksityiskohtia. Intel® Core™ i5-5200U 
-tuplaydinsuoritin, 8 Gt:n keskusmuisti 
ja äärimmäisen nopea 128 Gt:n 
SSD-levy varmistavat tinkimättömän 
suoritus kyvyn. Verk.com/60554

15,6” Full HD -näyttö

Taustavalaistu näppäimistö

Intel Core i5-5200U, 8 Gt, 128 Gt SSD

Loistava valinta tehokäyttäjille ja pelaajille. 
Predatoria vauhdittavat Intel Core i7-4790 
-neliydinsuoritin, mahtavat kahdeksan 
gigatavua keskusmuistia sekä nopea 
NVIDIA GTX 980 -näytönohjain, joten 
meno ei hyydy kesken pelin. Äärimmäisen 
nopean ja luotettavan 256 Gt:n SSD-levyn 
lisäksi tallennustilaa tarjoaa teratavun 
SATA-kovalevy. Verk.com/60494

NVIDIA GTX 980 -grafiikkaohjain

Intel Core i7, 8 Gt, 256 Gt SSD + 1 Tt

1799,90
156,36 / kk (12 kk)

59,90

Sony DualShock 4 -peliohjain, PS4

Tarkkaakin tarkempi DualShock 4. Uuden kosketusalu-
een avulla voit pelata ja vaikuttaa peleihin aivan uusilla 
tavoilla. Ohjaimessa on lisäksi värillinen valopalkki ja 
kaikkien aikojen paras muotoilu. Verk.com/5578

"Pakkohankinta jos pelaa 
esim NHL / FIFA pleikkarilla." 
–Trasher, Porvoo, 20.7.2015

”Ohjain on mennyt PS3 -versiosta 
reilusti eteenpäin ja tuntuu kädessä 
todella hyvältä. Myös ’tattien’ 
pito on parempi kuin edellisessä 
versiossa.” –Eepi85, 17.2.2015

Sony PS4, 500 Gt - Destiny: 
The Taken King Limited Edition

Destiny: The Taken King -peli

Ennakkotilaa uutuus!

Ennakkotilaa uutuus!

Erikoisvärinen pelikonsoli ja Destiny: The Taken King 
-toimintapeli. DualShock 4-ohjaimen uudet innovaatiot 
tarjoavat entistä mukaansatempaavampia pelikoke-
muksia. Rajoitettu erä, 1 kpl/asiakas! Verk.com/50088

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

alk. 59,90
PS3

Destiny-toimintapelin uusin lisälaajennus sisältää paljon 
uutta pelattavaa ja reilusti uusia varusteita ja aseita. 
Pelaajat joutuvat taisteluun Oryx the Taken Kingin 
turmeltuneiden armeijaa vastaan ja kohtaamaan tämän 
Dreadnaught-aluksen.
PS3        59,90 € Verk.com/53658
PS4         62,90 € Verk.com/25020
Xbox One     62,90 €    Verk.com/47417

Julkaisu 15.9.

Julkaisu 15.9.
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499,90
48,03 / kk (12 kk)

Olympus OM-D (E-M10) 
+ 14-42 mm f/3,5-5,6 II R musta

Olympus STYLUS TOUGH TG-4

Metallirunkoinen, pieni ja ajattoman tyylikäs järjestelmäkamera, jonka huippunopea 
automaattitarkennus ja tarkka elektroninen etsin tekevät kuvaamisesta vaivatonta. 
Kuvien jakaminen mobiililaitteelle onnistuu näppärästi sisäänrakennetun WiFi:n avulla.

Hopea Verk.com/42415  
Musta Verk.com/42416

Vesitiivis digikamera valovoimaisella zoom-objektiivilla ja sisäänrakennetulla WiFi-
yhteydellä. TOUGH TG-4 on erinomainen kumppani useimpiin ääriharrastuksiin!

Musta  Verk.com/30246
Punainen Verk.com/51222

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

25 – 100 mm:n kinovastaavuus

Vesitiivis 15 m:n syvyyteen

100 € rahaa takaisin, kun ostat tuotteet 31.8. mennessä. 
Lisätietoja olympus.eu/summerspecial

Tarkka etsin

16 mpx:n kenno

Sisäänrakennettu WiFi

Cashback

100 €

14 päivän maksuaika
– ei lisämaksuja

Poistimme Klarna Laskusta laskutuslisän.  
Saat siis 14 päivää maksuaikaa ilman lisämaksuja  

– maksat vain tuotteen hinnan.
Lue lisää ehdoista: verkkokauppa.com/klarna
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149,90
18,86 / kk (12 kk)

Canon i-SENSYS MF212w 
-monitoimitulostin

Canon PIXMA PRO-1 -valokuvatulostin

Canon PIXMA MG3550 -monitoimilaite

Tulostaa, kopioi, skannaa

USB ja WiFI

59,90
Pienikokoinen ja tyylikäs 
WiFi-liitännällä varustettu 
monitoimilaite tulos-
tukseen, kopiontiin 
ja skannaukseen. Tulostus 
ja skannaus älypuhelimen tai 
taulutietokoneen kautta käy 
helposti. Laitteesssa on myös tuki 
Google Cloud Print- ja Apple AirPrint 
-tekniikalle.

Valkoinen Verk.com/32304
Musta  Verk.com/19656

24,90

Ammattikäyttöön tarkoitettu mustesuihkutulostin, joka tuottaa myös A3+ -kokoisia väri- ja mustavalkotulosteita. Soveltuu erinomaisesti esimerkiksi näyttely- tai studiokäyttöön. 
Ethernet-yhteyden kautta tulostimen voi myös jakaa verkossa muiden käyttäjien kesken. Ainutlaatuinen 12 värin järjestelmä mahdollistaa merkittävästi laajemman värialueen ja 
ammattitason kuvanlaadun. FINE-tulostuspää asettaa mustepisarat tarkasti paperille, joten tuloksena on poikkeuksellisen realistinen kuvanlaatu. PIXMA PRO-1 tukee tulostusma-
teriaaleja aina 10 x 15 cm:stä A3+ -kokoon asti. Lisäksi tulostimessa on ohisyöttötaso leveiden (356 mm:n) ja paksujen materiaalien syöttöä varten. Verk.com/53701

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

A3+ -valokuvatulostin

12 erillistä värisäiliötä

USB, LAN

32,90

Canon CL-541XL 3 
-värimustekasetti. 
Verk.com/40913

Canon PG-540XL 
-musta mustekasetti. 
Verk.com/40893

Verkko- ja mobiililiitännöillä 
varustettu mustavalkotek-
niikalla toimiva WiFi-lasermonitoi-
milaite, jolla voit helposti käyttää jaettuja 
tulostus-, kopiointi- ja skannaustoimintoja. 
Laite on nopea, helppokäyttöinen ja 
energiaa säästävä, ja siinä on kallistuva 
ohjauspaneeli ja yhden kosketuksen 
pikapainikkeet. Verk.com/53557

Canon PGI-29 -mustekasetit 
alk. 33,90 € / kpl. Hae kaikki 
hakusanalla canon pgi-29

95,90

USB, WiFi, ethernet

A4-mustavalkolaser

Tulostaa, skannaa, kopioi

Canon 737 -laservärikasetti. 
Verk.com/53571

Canon EOS 760D -runko

Vie valokuvaus uudelle tasolle 24,2 megapikselin kennolla, mukautettavalla 19 pisteen 
automaattitarkennusjärjestelmällä ja monipuolisilla säädöillä. 760D-mallissa on ylem-
män mallisarjan infonäyttö sekä takarulla, joten kameran säätäminen on nopeampaa ja 
helpompaa. Uusi kenno yhdessä DIGIC 6 -kuvaprosessorin kanssa antaa roppakaupalla 
lisää dynamiikkaa ja erottelukykyä raakakuviin. Verk.com/26655

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

24 megapikseliä

Infonäyttö

APS-C-kenno

Canon EF-S 10-18 mm f/4.5-5.6 IS STM

Ultralaajakulmainen EF-S-zoom-objektiivi on 
pieni ja kevyt, ja se on helppo ottaa mukaan 
matkalle. Saat enemmän sisältöä kuviin 
dramaatti sia maisemia tai näyttäviä rakennuk-
sia kuvatessa. Vakaat kuvat ja videot neljän 
askeleen kuvanvakaimen ansiosta. 0,22 m:n 
tarkennusetäisyyden ansios ta pääset lähem-
mäs kohdetta. Verk.com/11013

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

Ultralaajakulmainen

Pienikokoinen ja kevyt

4 askeleen vakaaja

Canon IXUS 165 -digikamera

Optinen kuvanvakain

20 megapikseliä

8x optinen zoom

Helppokäyttöinen, pieni 
digikamera jossa on ulottu-
va zoom ja tehokas optinen 
kuvanvakain. Kameralla voi 
myös ottaa 720p-videoku-
vaa. Verk.com/56346

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

      Kolmen

    vuoden takuu

        kameroille
Ei koske Samsungin eikä  

ProCasterin tuotteita.

verk.com/kolmevuotta
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469,90
45,53 / kk (12 kk)

899,90
81,36 / kk (12 kk)

Linkous 1400 rpm

Täyttömäärä 8 kg

Linkous 1400 rpm

Time Manager

Näyttö ja ajastin

Linkous 1400 rpm

Näyttö ja ajastin

WhiteWash WM3115 -pyykinpesukone

Helppokäyttöinen pesukone selkeällä 
suomenkielisellä ohjauspaneelilla. Valitta-
vissa on kahdeksan pesuohjelmaa, joiden 
pesulämpötila on 20-90 °C välillä. Koneessa 
on myös pikapesu, jonka kesto on 16 min. 
Verk.com/4750

Energialuokka A+

Täyttömäärä 6 kg

Linkousnopeus 1000 rpm

”Todella hyvä pesukone tähän hintaan. Pikapesu 
on iso plussa ja pesee hyvin. Kiitos nopeasta 
kuljetuksesta ja asennuksesta. :)” –Matkaopas, 
Helsinki, 11.12.2014

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

Electrolux EWP1274TDW -pyykinpesukone

A++-energialuokan pesukone seitsemän kilon 
täyttömäärällä linkoaa tehokkaasti 1200 kierrosta 
minuutissa. Time Managerin avulla voit säätää 
pesuaikaa pyykin likaisuuden mukaan sopivaksi. 
Ajastimella voit asettaa pesuohjelman käynnisty-
mään haluamanasi ajankohtana. Verk.com/51200

Energialuokka A++

Täyttömäärä 7 kg

Linkousnopeus 1200 rpm

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

Energialuokka A++

Täyttömäärä 7 kg

Time Manager

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

Electrolux EWP1674TDW

A-luokan linkoustuloksen pesukone linkoaa 1600 
kierrosta minuutissa. Time Managerin avulla voit säätää 
pesuaikaa pyykin likaisuuden mukaan. Ajastin, selkeä 
digitaalinen näyttö ja monipuoliset pesuohjelmat. 
Verk.com/42596

Linkousnopeus 1600 rpm

Electrolux EWF1494DOW Samsung WF906P4SAWQ3E

A+++ -energialuokan pesukone kahdeksan kilon 
täyttömäärällä linkoaa 1400 kierrosta minuutissa. Hellä-
varainen Soft-rumpu. Time Manager, selkeä digitaalinen 
näyttö ja ajastin. Inverter-moottori  10 vuoden takuulla. 
Verk.com/14362

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

Electrolux-pesutorni, 7 kg Bosch-pesutorni, 8 kgSamsung-pesutorni, 7kg

Time Managerin 
avulla voit optimoida 
pesuajan. Kuivausrumpu 
lämpöpumppurummulla. 
Kuivauskapasiteetti 7 kg. 
Soft-rumpu on hellävarai-
nen vaatteille. Laitteissa on 
digitaalinäyttö ja ajastin.  
Verk.com/9962

Energialuokka A++

Täyttömäärä 7 kg

Energialuokka A +

Lämpöpumpputekniikka

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

Whirlpool AWE6516 Whirlpool AWE8840      AEG L61260TL

Kompakti päältä täytettävä 
pyykinpesukone energia-
luokalla A+ ja 5 kg:n täyttö-
määrällä. Linkousnopeus 
1000 rpm, 18 monipuolista 
pesuohjelmaa, vaahdon 
valvonta. Mitat 900 x 400 x 
600 mm. Verk.com/31418

Näytöllä ja ajastimella 
varustettu tehokas 6th Sense 
-pesukone pesee pyykin 
aina parhaalla mahdollisella 
pesutuloksella vettä ja energiaa 
säästäen. Nopea päivittäispesu. 
Mitat 850/900 x 400 x 600 mm. 
Verk.com/46698

Hellävarainen ja tehokas päältä 
täytettävä pesukone A++ 
-energialuokalla, 6 kg:n täyttö-
määrällä ja 1200 rpm:n lingolla. 
OptiSense-järjestelmä optimoi 
pesutuloksen energiatehokkaasti 
pyykin määrän mukaan. Näyttö ja 
ajastin. Verk.com/31734

Energialuokka A+++

Täyttömäärä 9 kg

Linkousnopeus 1400 rpm

Inverter-moottori (takuu 10 v)

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

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

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

Ekologinen ja tehokas Eco Bubble -pesukone suurella 
täyttömäärällä ja tehokkaalla linkouksella. Pesukoneen 
hiiliharjaton Digital Inverter -moottori 10 vuoden 
takuulla on kestävä ja hiljainen. Informatiivinen näyttö ja 
iso luukku. Verk.com/24706

Energialuokka A+++

Täyttömäärä 9 kg

Linkousnopeus 1400 rpm

Inverter-moottori (takuu 10 v)

Monipuoliset pesuohjelmat

Energiatehokas Samsungin 
pesutorni 7 kg:n täyttö-
määrällä ja lämpöpumppu-
kuivausrummulla. Pyykin-
pesukoneessa on tehokas 
1400 kierroksen linkous. 
Molemmissa laitteissa on 
selkeät näytöt, joista näkee 
jäljellä olevan käyntiajan. 
Verk.com/59656

Energialuokka A+++

Täyttömäärä 7 kg

Energialuokka A ++

Lämpöpumpputekniikka

Energiatehokas pesutorni, 
pesukoneessa on hiilihar-
jaton moottori ja kuivaus-
rummun Active- Drive-
lämpöpumpputekniikan 
itsepuhdistuva lauhdutin 
pitää sen aina yhtä 
energiatehokkaana. 
Verk.com/53045

Hiiliharjaton moottori

Lämpöpumpputekniikka

Suuri LED-näyttö ja ajastin

SelfCleaning condenser

Energialuokka A+++ -30 %

Energialuokka A++

1199,90
106,36 / kk (12 kk)
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279,90
29,69 / kk (12 kk)

Äänitaso 52 dB

Äänitaso 42 dB

Energialuokka A+

Rosenlewin valkoiset 1-oviset kylmälaitteet

Rosenlew RJKL3000 -jääviileäkaappi
Erittäin tilava 395 litran jääkaappi. 
Iso vihanneslaatikko, turvalasihyllyt ja 
läpinäkyvät ovihyllyt. Energialuokka A+. 
Verk.com/44554

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

/ kpl

Samsungin valkoiset 1-oviset kylmälaitteet

Samsung RR34H6200WW -jääkaappi 
Multiflow-tekniikalla lämpötila on aina 
tasainen ja ihanteellinen. Elintarvikkeet 
jäähtyvät nopeammin ja säilyvät tuoreina. 
Inverter-kompressori 10 vuoden takuulla. 
Verk.com/48415

Energialuokka A+

NoFrost-pakastin

MultiFlow-ilmakiertoEnergialuokka A+

Tilavuus 350 ja 277 litraaTilavuus 395 ja 248 litraa

Samsung RZ27H6200WW -kaappipakastin
Tilavaa NoFrost-pakastinta ei tarvitse sulat-
taa. Multiflow ylläpitää tasaista lämpötilaa. 
Inverter-kompressori  10 vuoden takuulla. 
Verk.com/48421

Candy CCBS5152W

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

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

Whirlpool WBE3321A+NFW

NoFrost-automaattisulatus estää 
huurteen syntymisen pakas-
timeen eikä kaappia tarvitse 
sulattaa.  Jääkaapin elektronisen 
ohjauspaneelin ja näytön avulla 
pakastinta ja jääkaappia voidaan 
säätää erikseen vaivattomasti ja 
tarkasti. Verk.com/16957

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

/ kpl

Rosenlew RPP2330 -kaappipakastin
Valkoinen A+-energialuokan pakastin-
kaappi, jossa on erittäin suuri 
248 litran tilavuus. Verk.com/29617

Jääkaappi on muokattavissa 
säädettävien lasi- ja ovihyllyjen 
ansiosta. Jääkaapin tilavuus on 
135 litraa, 55 litran pakastin on 
varustettu läpinäkyvillä pakaste-
laatikoilla. Verk.com/57881

NoFrost-automaattisulatus

Samsung RB29FSJNDWW

Jääkaappipakastin tehokkaalla 
digitaalisella inverterkompressorilla 
ja huurtumattomalla NoFrost- 
pakastimella. Jääkaapin Multi Flow 
-järjestelmä pitää lämpötilan erittäin 
tasaisena. Lasihyllyt on helppo pitää 
puhtaana. Verk.com/43808

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

Äänitaso 39 dB

Tilavuus 192 l / 98 l

Energialuokka A++

NoFrost-automaattisulatus

Äänitaso 42 dB

Energialuokka A+

Tilavuus 135 / 55 l

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

Midea HS-258CN -säiliöpakastin Midea HS-391CN -säiliöpakastinMidea HS-129CN -säiliöpakastin

Energiatehokas A+ 
-energialuokan säiliö-
pakastin. Lämpötilan 
säätö ja merkkivalot 
kätevästi etuosassa. 
Korin tilavuus on 102 l. 
Pakastimen käyntiääni 
on ainoastaan 41 dB. 
Verk.com/4825

Energialuokka A+

Tilavuus 102 l

Kompakti energiatehokas säiliö pakastin 203 litran 
tilavuudella ja A+ -energialuokalla. Pelkistetyn tyylikäs 
muotoilu ja alhaiset käyttökustannukset tekevät tästä 
erinomaisen valinnan ympärivuotiseen käyttöön. 
Pakastimen käyntiääni on 41 dB. Verk.com/0596

Bosch SMU40D12SK Whirlpool ADPU360WHCandy CDP4810-86, leveys 45 cm

Helppokäyttöinen A+- 
energialuokan astianpe-
sukone, johon mahtuu 12 
astiastoa. Neljä pesuoh-
jelmaa. Ainut laatuinen 
pesuaineenannostelija. 
Verk.com/12522

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

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

Energialuokka A+

Energiatehokas astianpesukone 
seitsemällä pesuohjelmalla. 
Yläkorin säädettävä korkeus ja 
alakorin taittuvat piikit mahdol-
listavat maksimaalisen täytön. 
LCD-näyttö. Verk.com/7504

"Mainio tuote pieneen keittiöön 
yhden hengen talouteen!" 
–AES44, Helsinki, 12.6.2014

Tilavuus 203 l

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

Energialuokka A+

Äänitaso 41 dB

Erittäin energiatehokas säiliöpakastin 301 litran 
tilavuudella ja A+++-energialuokalla. Pelkistetyn tyylikäs 
muotoilu ja alhaiset käyttökustannukset. Pakastimen 
käyntiääni on 41 dB. Verk.com/49849

Tilavuus 301 l

Energialuokka A+++

Äänitaso 41 dB

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

Energiatehokas 
astianpesukone. 
6th Sense -sensorit 
mittaavat pesuveden 
likaisuutta ja asettavat 
ohjelman pituuden 
sen mukaisesti.
Verk.com/59909

Äänitaso 46 dB

Energialuokka A++
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248,90
27,11 / kk (12 kk)

Laite suihkuttaa paineella vesi-pesuaineliuoksen 
puhdistettavaan kohteeseen ja imee veden ja lian 
heti takaisin säiliöön - kohteen pinta on puhdas ja 
kuivuu erittäin nopeasti. Verk.com/5183

”--pesuri toimii hyvin 
ja on näppärä käyttää. 
Puhdasta tuli pestäessä 
mattoja talossa kuin autossa 
penkkejä.” –Illu82, 1.9.2014

Kärcher Home Line SE 6.100 -tekstiilipesuri

Pesee, imuroi ja kuivaa 
samanaikaisesti

Suodatus A

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

Electrolux ClassicSilence Miele C2 Complete Electrolux UltraSilencer All Floor+

Hiljainen, tehokas ja näppärä. Imurin pölynpoistokyky 
on kovalta lattialta A-luokkaa. Pestävä E12 suodatin 
poistaa pienimmätkin hiukkaset. Mukana pehmeä 
parkettisuulake. Verk.com/54387

Puhdistus lattialta A

Imuroi tehokkaasti häiritsemättä TV:n katselua tai lasten 
päiväunia. Erinomainen puhdistustulos; AeroPro-järjes-
telmä on optimoitu tarkkaan ja nopeaan pölynpoistoon. 
Verk.com/19000

Äänitaso 61 dB

"Ääni ei häiritse naapureita ja 
imurin ominaisuudet riittävät 
hyvään imurointitulokseen." 
–Ilmari60, 8.4.2015

Suodatus A

Pieni ja hiljainen

Puhdistus lattialta A

99,90

”Mukavan hiljainen ja jämäkän 
tuntuinen imuri. Ei korvat väsy niin voi 
imuroida useammin ja perusteellisem-
min.” –trema1, Helsinki, 30.4.2015

Dyson DC37C Allergy StubbornDyson DC33C Origin Dyson DC52 Animal Turbine

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

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

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

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

DC33c on täysikokoinen Dyson imuri Ball™ -teknologialla. 
Se kääntyy helposti paikoillaan ja seuraa paremmin 
käyttäjän perässä keskitetyn ohjausjärjestelmänsä 
ansiosta. Dyson-syklonit nappaavat enemmän likaa kuin 
mitkään muut syklonit. 
Verk.com/57040

222,90
24,94 / kk (12 kk)

Kärcher  WV 2 Premium -ikkunanpesuri

58,90

Akkukäyttöinen, imevä ikkunankuivain, joka 
kuivaa puhdistetun pinnan jälkiä jättämättä. 
Kompakti, kevyt ja helppokäyttöinen. Ei häiritse-
vää sähköjohtoa tai imuletkua. Verk.com/54750

Ei jätä jälkiä pinnalle

Noin 25 min.  / lataus

Kärcher SC1 -höyrypuhdistin

Pieni ja kätevä kädessäpidettävä höyrypuhdistin. Tehokas lämmitin 
tuottaa kolmen baarin paineen, ja lämmitysaika on vain kolme 
minuuttia. Kätevä jokapäiväiseen pikasiivoukseen. Verk.com/54730

59,90

Sopii kaikenlaisten kodin kovien pintojen puhdis-
tukseen. Hygieenistä ja turvallista puhdistusta 
ilman kemikaaleja. Verk.com/54737

124,90
16,78 / kk (12 kk)

”Todella kätevä esim. kaakeleiden 
puhdistukseen. Nyt ovat pesuhuone ja wc 
kiiltävät!” –takkuumies, Vantaa, 6.2.2015

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

Neato XV Essential -pölynimurirobotti

Uudenaikaisella kulmikkaalla muotoilulla varustettu pölynimurirobotti. Patentoitu 
laserohjattu SmartSensor-navigointijärjestelmä kartoittaa tarkasti tarvittavat 
puhdistusalueet ja luo parhaimman kulkureitin huoneesta toiseen. Lopuksi laite palaa 
lataustelakalle. Verk.com/56656

SmartSensor- 
navigointijärjestelmä

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

Suodattaa jopa 99,9 % hienojakoisesta 
pölystä. Pehmeästä synteettisestä materi-
aalista valmistettu puskurilista suojaa sekä 
huonekaluja että laitetta, 
jos imuroidessa 
sattuu törmäyksiä. 
Verk.com/61637

10 metrin toimintasäde

Äänitaso 78 dB

Lukkiutuva teleskooppiputki

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

"Todella hyvä ja tehokas puhdistaja, oiva 
vempain esim. auton puhdistukseen. 
Järkiostos!" –juice66, Tampere, 29.4.2015

Kärcher  SC 2 Premium -höyrypuhdistin

Tehokas laite tuhkan imurointiin siististi ja turvallisesti 
suoraan tuliipesästä. Kaksi laitetta yhdessä: toimii myös 
tavallisena märkä-kuivaimurina! Verk.com/17535

"Tuhkan siivous on helppoa ja siistiä. Imee todella hyvin ja 
on näppärä puhdistaa." –Terassimaalari, Pöytyä, 24.9.2013

Kärcher AD 3.200 -tuhkaimuri ja märkä-kuivaimuri

”Kyllä kannatti ostaa tämä kone 
ja hintakin oli ihan kohdallaan.” 
–MaTeK, 15.7.2015
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Moccamaster H931 AO Moccamaster HBG961 AOMoccamaster HB951 AO

10 kupillista keittävä kahvinkeitin, jossa on automaatti-
nen virrankatkaisu. Kaksi erillistä vastusta takaa opti - 
maalisen suodatus- ja säilytyslämpötilan. Verk.com/7013

Suodatinteline, mekaaninen tippalukko ja sekoittava 
aromikansi lisäävät käyttömukavuutta. 10 kupin tilavuus 
ja automaattinen virrankatkaisu. Verk.com/7280

Suodatinteline, automaattinen tippalukko ja sekoittava 
aromikansi lisäävät käyttömukavuutta. 10 kupin tilavuus 
ja automaattinen virrankatkaisu. Verk.com/7524

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

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

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

99,9079,90

29,90

99,90

Philips HR1855/80 -mehulinkoOBH Nordica Prestige Juice -mehulinko

Tämä Philips-mehulinko puristaa mehut hedel-
mistä ja vihanneksista entistäkin tehokkaammin. 
Uuden QUICKClean-tekniikan ansiosta puhdistus 
onnistuu minuutissa. Verk.com/61309

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

Valmista terveellistä kotitekoista mehua vaikka joka 
päivä! Innovatiivinen pikapuhdistussiivilä, integroitu jäte-
astia ja esipesuominaisuus auttavat pitämään laitteen 
helposti puhtaana. Verk.com/13941

Philips HR1871/70 -mehulinko

Slow Juicerin hidas pyörimisnopeus takaa sen, etteivät 
ravintoaineet ja vitamiinit tuhoudu. Näin mahdollistat 
hedelmien ja vihannesten maksimaalisen hyödyntä-
misen. XXL-syöttöaukko mahdollistaa kokonaisten 
hedelmien syöttämisen. Verk.com/1839

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

2 nopeutta

XL-syöttöaukko

80 mm:n syöttöaukko

2,5 litraa mehua kerralla

Jopa 2 l mehua kerralla

"Sekä hedelmät että vihannekset 
mehustuu mainiosti erillisillä sihdeillä. 
– – Hedelmäpyre tulee ulos melko 
kuivana, eli mehustaa myös melko 
hyvin." –Joqqis, Espoo, 16.4.2015

Electrolux  ESTM1451 
-sauvasekoitin

24,90

Kaksi nopeutta. Sekoitusvarsi 
ruostumatonta terästä. 
Mukana 700 ml:n 
sekoituskulho. 
Verk.com/14631

Avec kasvi- ja 
hedelmäkuivuri

Tee vaivattomasti omat beef jerkyt, 
kuivata syksyn sienisatoa tai valmista 
herkullisia kuivattuja hedelmiä tällä 
tehokkaalla hyötykasvikuivaimella! 
Verk.com/2731

39,90

Avec-haudutuskattila

Haudutuskattilalla kypsennät ruoan 
pehmeästi säilyttäen samalla tärkeät 
ravintoaineet. Tilavuus 3,5 litraa. 
Verk.com/27780

29,90

OBH Nordica -riisinkeitin

Erinomainen tulos riisilajikkeesta 
riippumatta! Irrotettava kulho, 
johon riisi ei tartu. 
Verk.com/14108

39,90

"Ei voi valittaa. Rohkeasti 
puristaa kaikki mehuksi 
mitä keksii sinne tunkea. 
Lisäplussaa konepestävistä 
osista." –Tiiasara, 25.4.2015

Ströme Professional Slow Juicer

Tämä tyylikäs mehulinko puristaa helposti hedelmät 
ja vihannekset tasaiseksi mehuksi. Laitteessa on suuri 
syöttöaukko, joten heldelmiä ei tarvitse erikseen pilkkoa. 
Tehokkalla 800 W:n moottorilla on kaksi nopeutta 
pehmeitä sekä kovia hedelmiä varten. Verk.com/18784

Suuri syöttöaukko

Kaksi nopeutta

"EI mitään valittamista, osat 
hyvin putsattavissa, kone toimii 
oikein hyvin myös kasviksiin. 
Mehua saa tehtyä kannullisen 
ennen kun tarvitsee tyhjentää, 
tämä on ensimmäinen 
mehulinkoni ja voin sanoa että 
olen ollut oikein tyytyväinen." 
–OIKEIN HYVÄ, 11.5.2015

OBH Nordica 2320 Café 
Primo Thermo -kahvinkeitin

Russell Hobbs Chester 
Grind & Brew -kahvinkeitin

Valmista jopa 8 kupillista herkullista kahvia suoraan 
termoskannuun OBH Nordican kahvinkeittimellä. 
Keittimen kääntyvä ja irrotettava suodatinyksikkö on 
helppo täyttää ja puhdistaa. Verk.com/41816

Teho 800 W

Tilavuus 1 l

Tippalukko

”Tämä tuote on tähän rahaan aivan mahtava! Lyhyt ja 
ytimekäs arvostelu. On joka pennin arvoinen, keittää kuuman 
ja hyvänmakuisen kahvin. Iso plussa on termoskannu, kahvi 
säilyy kauan kuumana, eikä tarvitse keitellä uusiksi. Tykkään!” 
–Jupe86, 24.7.2015

Kahvia vastajauhetuista pavuista! Tyylikäs 
musta Grind & Brew -kahvinkeitin kahvi-
myllyllä. Myös normaalin suodatinkahvin 
valmistukseen. Verk.com/57987

Jauhaa pavut 

Hiljainen kahvimylly

24 tunnin digitaalinen ajastin
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Shimano Nexus-3 -vaihteisto

Vääntävä etunapamoottori

Baana 24” -polkupyörä

Oakley Factory Pilot -reput ja duffelilaukut

Oakley B1B Pack -läppärireput, 26 l

Kesän 2015 hittituote! 1 vaihde, jalkajarru, lokasuojat, 
seisontatuki ja tavarateline kuuluvat jokaisen Baanan 
vakiovarustukseen. Tyyliä uhkuvan pyörän saa kahdessa 
värissä. Takuu 24 kuukautta, rungolla 5 vuotta.

Pinkki 
Verk.com/26250
Musta 
Verk.com/25031

169,90
18,86 / kk (12 kk)

"Erinomainen polkupyörä 
kaupunkiolosuhteisiin tällä 
rahalla." –leprikon, 3.6.2015

3 eri nopeutta

Helkama Pohjatuuli, joka on varustettu 
vääntävällä etunapamoottorilla, jämäkällä 
alumiinirungolla ja monipuolisilla säädöillä, 
takaa menevän ajoelämyksen isommalle 
miehelle. Verk.com/4098

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

Oakley Factory Pilot -sarjaan kuuluvat reput ja duffelit ovat 
mainioita varusteita modernille urheilijalle, joka etsii maksimika-
pasiteettia kuljetukseen unohtamatta tyyliä ja käytännöllisyyttä. 
Ne ovat ergonomisia ja niissä on riittävä määrä taskuja. Hae kaikki 
haulla oakley factory pilot

Mukava, säädettävä, tilava ja todella tyylikäs reppu töihin, kouluun 
ja vapaa-aikaan. Oma tila 15 tuuman läppärille, tuplavetoketju 
isossa osastossa ja yksi etutasku vetoketjulla. Hae kaikki värit 
haulla oakley b1b

49,90
Reppu

Sopii 15 tuuman läppärille

Pehmustetut ja säädettävät olkaimet

39,90

59,90
Duffel

Helkama Pohjatuuli -sähköpyörä

Albedo 100 -tuotesarjaan 
kuuluu valoa heijastavia 
suihkeita, jotka lisäävät näky-
vyyttä hämärässä ja pimeässä. 
Vaihtoehdot kankaille, pinnoille 
ja eläinten turkille.

Albedo 100 Reflective Spray 
-heijastinsuihkeet

Hae kaikki haulla albedo 100

alk. 19,90

13,90

Lezyne Femto Drive -etuvalo
Kirkas (15 lm) ja kompakti etuvalo. 180 asteen 
valaisualue ja pitkä paristojen kesto.
Hae kaikki haulla femto

Rehband-tuet 
crossfitiin ja muuhun 
aktiiviurheiluun
Hae koko valikoima haulla rehband

Laaja valikoima värejä ja kokoja 
naisille ja miehille. Hae koko 
valikoima haulla 2xu perf run

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

Pirkkala Oulu

YDIN-
KESKUSTA

RATIKKA 6

RATIKKA 6 JA 9

RATIKKA 9

RATIKKA 9

Kätevää – tilaa netistä, nouda myymälästä!

Helsinki

                       TomTom Runner Cardio -GPS-juoksukello

     Quest Protein Bar, 60 g, 12-pack

Kevyt, ohut ja isonäyttöinen juoksukello mittaa sykkeen suoraan 
ranteesta, ja sen monitoimipainiketta on helppo käyttää. 
Juostessa kello näyttää nopeutta, matkaa, aikaa, sykettä, 
kaloreita, juostuja kierroksia ja kierrosaikaa. Iso näyttö ja selkeät 
grafiikat, äänimerkki ja värinä. Multisport-versio pyörätelineen 
kanssa 269,90 €.

Musta/punainen     Verk.com/46043 
Valkoinen/punainen    Verk.com/46060

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

Kevyt ja ohut

Iso näyttö

Selkeät grafiikat

Täydellinen proteiinipatukka kaikille, jotka 
haluavat saada laadukkaita proteiineja ja pudot-
taa hiilihydraatteja ruokavaliostaan. Herkullisia 
ja kätevät välipalat tarjoavat ravitsemusta siinä 
missä huolellisesti valmisteltu kuitupitoinen 
ateriakin. Quest-proteiinipatukat tekevät olosi 
kylläiseksi ja edesauttavat ruoansulatusta ja 
painonhallintaa. 12 x 60 g, 41,50 €/kg.

18 herkullista makua, hae kaikki haulla quest 12
Huomaa myös 12 kpl:n sekapakkaus, 31,92 €.

"Yksi parhaimmista proteiinipatukoista 
ikinä! Mukavan pehmeä, ei sitkeyttä eikä 
jauhoisuutta." –minttuville, Jyväskylä, 
16.3.2015 (maku: Cookies & Cream)

29,8812
kpl

18 makuvaihtoehtoa!



Aina lähellä,
aina auki.


