
MyGrill I-200 Black -kaasugrilli

Edullinen kahden polttimon kaasugrilli tyylikkäällä 
mattamustalla viimeistelyllä. Kaksi rosteripolttimoa 
ja emaloidut valurautaritilät 44,5 x 41,5 cm:n grillaus-
pinta-alalla. Sopii pienelle perheelle arkigrillaukseen. 
Verk.com/46529

Oho, mikä hinta! Myynti alkaa torstaina 16.4.  
klo 9.00. 1 kpl per asiakas. Kokonaiserä 1000 kpl.

99,90



39,90 12,90

Valovirta 455 lm

Kaksinivelinen varsi

Kaksi aurinkopaneelia

1,75-kertainen suurennos

Ecoboxx Solar Energy Station 1500

PowerLed Desktop -suurennuslasivalaisin

PowerLed Copenhagen -LED-pöytävalaisin

Ecolight LEDFlex Active 
-valonauha, 5 m

Fujlight Classica E27 
-LED-lamppu, 6 W

Domesto eMonitor 
-virrankulutusmittari

Ecolight Tru:Flame Wax Candle  
-LED-kynttilä

Netwjork NEO WiFi power socket 
-etäohjattava pistorasia

Fujlight GU10 SMD  
-LED-spottilamppu, 3,5 W

699,90
64,62 / kk (12 kk)

Tehokas aurinkoenergiaratkaisu, jolla tuotat sähköt 
valaistukselle, televisiolle ja jopa pienelle energia-
tehokkaalle jääkaapille. Ei tarvetta hankkia 12 voltin 
sähkölaitteita – sisäänrakennettu 1500-wattinen 
siniaaltoinvertteri soveltuu suoraan lähes kaikille kodin 
sähkölaitteille. Reaaliaikainen virrankäyttö- ja lataus-
mittari sekä akun varaustilanäyttö. Verk.com/12873

AMG-lyijyakku 100 Ah

Siniaaltoinvertteri 1500 W

29,9039,90

24,90

39,90

11,905,90

Pohjoismaista estetiikkaa henkivä pöytävalaisin, jonka 
minimalistinen ulkomuoto miellyttää silmää ja joka 
tarjoaa erinomaisen tasaisen valaistuksen työ pöydälle. 
Hipaisukytkimellä toimiva ja portaattomasti säädettävä 
valotehon himmennin. Verk.com/24707

”Erinomainen valolaatu, tasaisuus ja suuri 
valolähteen koko. Myös rauta on laadukas.” 
–Jukka N, Porvoo, 5.3.2015

Suurennuslasivalaisin on korvaamaton apu tarkkuutta 
vaativissa töissä. Valaisin toimii myös tavallisena työpiste-
valaisimena suljettavan kannen, erinomaisen liikkuvuuden ja 
loistavan valotehon ansiosta. Verk.com/21301

”Valon sävy silmälle hyvä 
ja ledien ison lukumäärän 
vuoksi valo ’levittäytyy’ hyvin.” 
–TeeJii10, Helsinki, 24.3.2015

Täysin aidon näköinen 
LED-kynttilä, jonka ulkopinta 
on aitoa kynttilävahaa ja 
jonka liekki liikkuu elävästi 
kuten oikeassa kynttilässä. 
Verk.com/35884

Helposti asennettava ja 
tehokas LED-nauhava-
laisin keittiön välitilaan, 
kaappeihin, vitriineihin, 
verhovalaisimeksi ynnä 
muihin paikkoihin. 
Lyhennettävissä taval-
lisilla kotitaloussaksilla. 
Verk.com/37320

Etäohjattava WiFi-pistorasia 
on suunniteltu sähkölait-
teiden käynnistämiseen ja 
poiskytkemiseen. Laitteen 
ohjaama verkkovirta 
saadaan kytkettyä matka-
puhelimesta joko kodin 
WiFi-verkossa ollessa tai 
etänä internetin välityk-
sellä. Verk.com/20220

Mittaa virrankulutus ja kerää 
yksinkertaista kustannussta-
tistiikkaa. Selkeä LCD-näyttö 
näyttää virrankulutuksen, 
jaksoittaisen kulutuksen, 
kustannuslaskelman ynnä 
muuta. Verk.com/34697

Testivoittaja
11/2013

GU10-kantainen LED-spotti, 
jonka SMD LED -tekno-
logia tuottaa laajan 
valokeilan ja paremman 
tehon. 320 lm. 
Verk.com/32373

Vihdoin LED-lamppu, joka 
tarjoaa samanlaisen käyttö-
kokemuksen kuin perintei-
set hehkulamput! Vanhan 
ajan hehkulankojen näköiset 
LEDit. Verk.com/46504

”Kynttilän ulkonäkö ja vaikutelma 
on erittäin luonnollinen.” 
–oipatio71, Järvenpää, 16.3.2015

”Valoteho on loistava ja sävy 
neutraali.” 
–HKI53, Helsinki, 3.3.2015

”Erittäin pätevän oloinen vaihtoehto 
aidolle hehkulle” 
–LEDvalaisija, Riihimäki, 4.11.2014



Hinnat ja tarjoukset voimassa 13.–19.4.2015 ellei toisin mainita. Verk.com/katalogi

LG 49LB550V 49” Full HD LED-televisio, 100 Hz, MHL, DVB-T2

HP 255 G3 15,6” -kannettava, Win 8.1, musta

Samsung Galaxy Tab 4 

Full HD -resoluutiolla varustettu perustelevisio hyvällä 
kuvanlaadulla. LED-television IPS-paneeli tarjoaa laajan 
katselukulman hyvällä kontrastilla ja kirkkailla väreillä. Voit 
toistaa mediatiedostot helposti suoraan USB-muistilta tai 
peilata kännykän sisällön TV-ruudulle MHL-liitännän avulla. 
Voit myös tallentaa TV-ohjelmia liittämällä televisioon 
ulkoisen kovalevyn. Verk.com/57220

Full HD

Energialuokka A+

DVB-T2, DVB-C HD, DVB-S2

USB-tallennus ja -mediantoisto

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

10,1 tuuman Samsung Galaxy Tab 4 on erinomai-
nen laite elokuvien katseluun, pelien pelaamiseen 
ja töiden tekoon. Kristallinkirkkaan WXGA-näytön 
tarkkuus on 1280 × 800 pikseliä, ja Multi Window 
-toiminto sekä tehokas 1,2 GHz:n Quad Core 
-prosessori antavat mahdollisuuden käyttää kahta 
ikkunaa vierekkäin. Värivaihtoehdot musta ja 
valkoinen. Hae kaikki mallit haulla tab4

249,90
WiFi

289,90
4G

HP 255 on hinta-laatusuhteeltaan erinomainen kannettava tietokone kodin perus-
tarpeisiin. Heijastamaton näyttö, AMD:n kaksiytiminen suoritin, 4 gigan keskusmuisti 
sekä 500 gigan kovalevy. Verk.com/39453

Erinomainen hinta-laatusuhde

Kaksiytiminen AMD-suoritin

Heijastamaton 15,6 tuuman HD-näyttö

219,90
24,69 / kk (12 kk)

Domesto ActiveAir 50 - ilmanpuhdistin

Vaivaako siitepölyallergia ja 
huono ilmanlaatu kotona? 
Hanki kerralla tehokkaampi ja 
laadukkaampi ilmanpuhdistin. 
ActiveAir käyttää nelinkertaista 
suodatusteknologiaa, joka 
puhdistaa ilmasta pienimmätkin 
hiukkaset. Verk.com/1934

Tilasuositus max. 50 m2 

Pahan hajun tunnistin

Nelinkertainen suodatus

Kärcher  WV 2 Premium  
-ikkunanpesuri

Quest Protein Bar 60 g, 12-pack

58,90

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

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

"Kokemusta muista 
ilmanpuhdistimista ei ole, 
mutta kyllä tämä tekee minkä 
lupaakin. Ilma ollut huomat-
tavasti raikkaampaa ja nenän 
tukkoisuus on kadonnut." 
–SamiK7, 31.3.2015

Quest-patukat ovat herkullisia ja käteviä 
välipaloja ilman lisättyä sokeria tai gluteenia. Ne 
tekevät olosi kylläiseksi ja edesauttavat ruoan-
sulatusta ja painonhallintaa. Hae 17 herkullista 
makua hakusanalla quest protein bar 12-pack

29,88
12-pack

17 eri 

makua



4,904,90

4,90

Texas Pete  
-chilikastike, 170 g

Texas Pete  
-chilikastike, 3,78 l

Texas Pete Hotter  
-chilikastike, 170 g

Texas Pete Cha! Sriracha 
-chilikastike, 510 g

Texas Pete Garlic  
-chilikastike, 170 g

Aito ja alkuperäinen 
hot sauce -kastike 
Amerikasta. 
Legendaarinen maku 
koostuu kolmesta 
erilaisesta pippurista. 
Tasapainoinen chilin 
ja etikan makukombi-
naatio sopii monipuo-
liseen maustamiseen. 
Verk.com/20820

Kolme kertaa 
voimakkaampi maku 
perinteiseen Texas Pete 
Hot Sauceen verrattuna. 
Verk.com/16683

Legendaarisen Texas 
Peten valkosipulinen 
versio. Verk.com/9183

Aito ja alkuperäinen 
Buffalo Wings 
-kastike. Maustaa 
broilerin siivet, gril-
latun porsaanlihan 
ja kasvikset tulisiksi 
ja etikkaisiksi. 
Verk.com/22685

Texas Pete Hot 
Sauceen tehty 
savunmakuinen, 
kevyesti tulinen 
barbecue-kastike, 
johon on lisätty 
hunajaa tuomaan 
makeutta. 
Verk.com/29330

Mieto, kevyesti 
makea kastike on 
täynnä makua, ja se 
sopii niin marinointiin 
kuin dippikastik-
keek si vaikkapa 
porsaanlihan, kanan 
ja merenelävien 
kanssa. Kokeile myös 
coleslaw- ja peruna-
salaatin kanssa. 
Verk.com/29130

Tämä Texas Peten 
sriracha-kastike on 
tehty pääasiassa 
punaisista jalape-
noista, etikasta 
ja valkosipulista. 
Kastike on pursotet-
tavassa pullossa, ja 
se soveltuu kaikkeen 
maustamiseen. 
Verk.com/45801

Todellinen amerikkalainen pakkauskoko 
– gallona! Verk.com/45440

19,90

2,00 2,50 2,50

5,20
Sweet Baby Ray’s -grillikastikkeet, 510 g

Suosikki kastike Chicagosta. 

Original Barbecue Sauce
Lempeän savuinen ja tomaattinen 
maku. 3,78 litran pullossa 26,90 €.

Honey Chipotle
Mietoa tulisuutta chipotle-chilistä 
ja makeutta hunajasta.

Hickory Brown Sugar
Savuinen, makeahko ja 
pyöreä maku.

Hae maut haulla 
sweet baby ray’s

4,20

all american bbq
Texas Pete Buffalo Wing 
Sauce -chilikastike, 496 g

Texas Pete Fiery Sweet 
Wing Sauce, 496 g

Texas Pete Honey  
Mustard Sauce, 340 g

Stubb’s-kastikkeet ja -mausteet

Texasilaisia perinteitä 
kunnioittavat grilli-
kastikkeet, marinadit, 
maustesekoitukset 
ja nestemäiset savut 
auttavat mahtavien 
grillauskokemusten 
aikaansaamisessa. 
Useita eri makuja.  
Hae kaikki tuotteet 
haulla stubb’s

5,20



Heti käyttövalmis

Helppokäyttöinen

Weber Spirit Classic E-210 

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

Weber Master Touch 
GBS, 57 cm

Weber RapidFire -piippusytytinWeber Smokey Mountain 
Cooker 47 cm 

424,90
41,78 / kk (12 kk)

Huippulaadukas lähtötason kaasugrilli – aito 
Weber-elämys ilman ylimääräisiä hienouksia. 
Kaksi polttimoa, posliiniemaloidut teräsritilät, 
52,5×45 cm:n grillauspinta-ala ja kokoon-
taittuvat työtasot. Yksi suosituimpia grillejä 
parvekkeelle. Verk.com/42345

Genesis-sarjan monipuolisimmat 
ominaisuudet kuten sivukeitin ja 
valmius Weber Original Gourmet 
BBQ -järjestelmän tuotteille 
valurautapannusta broileriteli-
neeseen. Verk.com/46987

Kaksi polttimoa

10 vuoden takuu

52,5 × 45 cm

Sivukeitin

1098,90
97,87 / kk (12 kk)

Weber Genesis E-330 GBS

Kolme polttimoa

Ruskistuspoltin

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

Gourmet BBQ -grilli-
ritilällä varustettu 
Master-Touch 57 cm 
kuuluu perinteisten 
brikettigrillien kärki-
kaartiin. Siinä alkupe-
räiseen malliin yhdistyy 
ripaus ylellisyyttä ja valmius 
käyttää Weber Original 
Gourmet BBQ -järjestelmän 
tuotteita. Verk.com/46962

Täysin uusi makuelämysten 
maailma aidon amerikkalaisen 
BBQ-savustuksen parissa. 
Täysiverinen BBQ-smoker, 
jolla voit valmistaa 
miedolla lämmöllä pitkään 
savustuvia ja suussa sulavia 
BBQ-herkkuja kuten brisketiä, 
pulled porkia, ribsejä tai 
vaikka kokonaisen ankan. 
Kaksi päällekkäistä 47 cm:n 
grilliritilää. Verk.com/15019

19,90

Hiiligrillin tärkein apuväline. Briketit syttyvät tasaisesti 
ja nopeasti, ja pääset saman tien itse asiaan eli grillaami-
seen. Piippusytyttimellä sytytät hiilet ilman sytytysnes-
tettä, joten voit olla varma, että ruoka maistuu ruoalta 
eikä sytytysnesteeltä. Verk.com/15616

”Kevyt, vankkarakenteinen piip-
pusytytin, jonka pesään mahtuu 
hyvä satsi hiiliä/brikettejä, 
jolla grillaa pitkän aikaa. Hiilet 
saa hohkamaan nopeasti ja 
grillaamaan pääsee nopeammin 
kuin grillissä sytytyttämällä. 
Eikun hiiltä sytyttimeen 
ja sytytyspala alle.. 
muutaman minuutin 
päästä pääsee asiaan!” 
–Juutas, Varkaus, 29.3.2015

Sopii 
parvekkeelle

Muurikka Kesäkeittiö Kaasu Maxi Muurikka-sähkösavustin, 1200 W

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

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

Kokonaisvaltainen Muurikka- 
elämys. 58 cm:n Muurikka-pannu 
suojapussissa, kaksikehäinen 40 cm:n 
kaasupoltin kahdella lämpösääti-
mellä, kesäkeittiövaunu taittuvilla 
työtasoilla ja Muurikka-pannun kansi. 
Verk.com/45463

19,90

Ströme Kitchen & BBQ 
-paistomittari

Anton Oliver Pizza Boss 
-pizzasetti

Lihalämpömittarilla seuraat tarkasti 
ruoan kypsymistä ja valmistat paistin, 
lampaanviulun, linnut tai muut pitkään 
kypsyvät ruoat mehevään ja juuri oikeaan 
kypsyysasteeseen. Verk.com/15105

Rapeapohjaista kiviuunipizzaa helposti 
ja turvallisesti tavallisesta uunista tai 
grillistä! Turvallisesta kordieriitistä 
valmistettu pizzakivi jakaa lämmön kuten 
luonnonkivi. Verk.com/43048

14,90 11,90

Ibili-marinointineula

Marinointineulan avulla voit ruiskuttaa 
marinadin suoraan raakaan tuotteeseen 
nopeasti ja helposti. Kokonaispituus 
23 cm. Tilavuus 45 ml. Mitta-asteikko 
15 ml:n välein. Verk.com/28485

grillikesä alkaa tästä

Ruostumattomasta teräksestä valmistetulla 
sähkösavustimella saat aitoa savustettua 
ruokaa ilman avotulta. Verk.com/57618 
Katso myös 1100-wattinen yhden ritilän malli, 
99,90 €. Verk.com/9166

Mukana suojahuppu46 % suurempi 
58 cm:n pannu



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

KBG741 AO -mallissa on automaattinen virrankatkaisu. Kaksi 
erillistä vastusta takaavat optimaalisen suodatus- ja säilytys-
lämpötilan. Keitin keittää 10 kupillista kahvia. Suodatinteline, 
automaattinen tippa lukko, sekoittava aromikansi sekä 
lämpölevyn tehonsäätökytkin lisäävät käyttömukavuutta.

Antracite Musta  Verk.com/25569
White Metallic  Verk.com/47162
Polished Silver  Verk.com/55511

Moccamaster KBG741 AO -kahvinkeitin

Rosterinen kahvinkeitin keittää 12 kupillista. Valaistu 
elektroninen virtakytkin, automaattinen virrankatkaisu 
ja irrotettava suodatinyksikkö. Verk.com/36068

Ströme Monolith -kahvinkeitin

Russell Hobbs Chester Grind & Brew -kahvinkeitin

29,90

99,90

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

SodaStream Genesis Megapack -hiilihapotuslaite ja SodaStream-tarvikkeet

49,90

Moderni ja sulavalinjainen hiili hapotuslaite näyttää kauniilta 
kaikissa keittiöissä eikä vie paljon tilaa. Verk.com/51785

2,90

Norm. 8,90 €

SodaStream Soda Caps – Energy
 Hiilihapota vesi SodaStream-virvoitusjuomalaitteella, 
aseta Caps-virvoitusjuomakapseli hiilihapotuspullon 
suulle, paina alas – juomasi on valmis sekunneissa.  
8 kapselia per pakkaus. Verk.com/49071

Erikoiserä 1000 kpl!

Loppuerä!

SodaStream-hiilihapotuspullot, 3 x 1 l
Pakkauksessa valkoinen, musta ja harmaa 
pullo, jotka on helppo puhdistaa haalealla 
vedellä ja pienellä määrällä astianpesu-
ainetta. Verk.com/40997

Norm. 14,90 €

9,90

Hiilihapotuslaite

PET-juomapullo

Hiilidioksidipullo

Cola SugarFree- tiiviste 750 ml

"Moccamasterilla saa vaan 
yksinkertaisesti parasta kahvia. 
Uusi tippalukko on hyvä, samoin 
automaattinen virrankatkaisu." 
–soile46, Nurmijärvi, 8.12.2014

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

59,90

OBH Nordica 6638  
Pro Crush -tehosekoitin

89,90

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

Wilfa BL-1200 -tehosekoitin, hopea

14,90

Ströme Sport Blender

Laitteella on helppo valmistaa smoothiet ja proteiini-
juomat suoraan kannelliseen shakeriin. Terä vaihdetaan

juomanokka osaan ja sekoituskulho 
toimii juomapullona. Verk.com/33920

Jäänmurskaus- ja smoothie- 
ohjelma ja puhdistamistoiminto. 
Helppo käyttää, purkaa ja puhdistaa. 
Teho 1200 W. Verk.com/34883

Neato XV Essential  Patentoitu SmartSensor- 
navigointijärjestelmä kartoittaa puhdistusalueet 
ja luo parhaimman kulkureitin huoneesta 
toiseen. Verk.com/56656

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

Neato-pölynimurirobotit

Neato Botvac 85  Pyöröharja on erikoistunut karvojen 
imurointiin ja kumitelaharja nostaa roskat tehokkaasti kaikilla 
alustoilla. Sivuharjat hoitavat hankalimmat siivouskulmat. 
High Performance ja SmartSensor. Verk.com/48754

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

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

Neato XV Signature Pro Uniikki pyöröharja nostaa entistä 
tehokkaammin ja hiljaisemmin lemmikkien karvoja. High 
Performance-pölysuodatin vangitsee pienimmätkin 
pölyhiukkaset. Verk.com/35702

Norm. 349,90 €

Kahvia vastajauhetuista pavuista! Tyylikäs 
musta Grind & Brew -kahvinkeitin kahvimyllyllä. 
Voidaan käyttää myös normaalin suodatin-
kahvin valmistukseen. Verk.com/57987

"Yllättävän hiljainen jauhatustoiminto, sekä nopea 
kahvinkeittoaika, vaikka keittäisi pavuista kahvin. 
Hinta-laatusuhde täys kymppi." –Petz41, 30.3.2015

”Hintaan 59,90 tämä on kyllä aivan lois-
tava peli -- smoothiet tulevat nopeasti 
ja jäät murskautuvat vaivattomasti.”  
–Renderblender, 9.12.2014Norm. 19,90 €



Huippumallinen ilmanpuhdistin isoihin tiloihin ja vaativaan 
käyttöön. Puhtaan ilman tuotto (CADR) max 495 m3/h, 
vastaa 103 m2:n pinta-alaa. Verk.com/15137

Tilasuositus max. 103 m2 

Pestävä HEPA 13 -suodatin

Pestävä antibakteerinen esisuodatin

Kompakti ilmanpuhdistin esim. makuuhuoneeseen tai 
lastenhuoneeseen. Puhtaan ilman tuotto (CADR) max 
153 m3/h, vastaa 32 m2:n pinta-alaa. Verk.com/16448

Tilasuositus max. 32 m2 

Ilmanlaadun tunnistin

Tehokas ja tyylikäs ilmanpuhdistin esim. makuuhuonei-
siin ja olohuoneeseen. Puhtaan ilman tuotto (CADR) max 
335 m3/h, vastaa 70 m2:n pinta-alaa. Verk.com/15660

Tilasuositus max. 70 m2 

Ilmanlaadun tunnistin

HEPA 13 -suodatin HEPA 13 -suodatin

Rekkalastillinen  
Electrolux-imureita 
ja ilmanpuhdistimia!

Electrolux-asiantuntija paikalla myymälässä 18.4. klo 10–16

Electrolux EAP150 -ilmanpuhdistin Electrolux EAP300 -ilmanpuhdistin Electrolux EAP450 -ilmanpuhdistin

389,90289,90178,90

69,90 249,90199,90199,90

9,90

38,86 / kk (12 kk)30,53 / kk (12 kk)21,28 / kk (12 kk)

Electrolux Classic Long Performance 
E201M S-Bag -pölypussi, 12 kpl

Norm. 19,90 €. S-Bag-pölypussi kaikkiin S-Bag-merkinnällä 
varustettuihin pölynimureihin. Tämä synteettinen pölypussi 
on kehitetty tarjoamaan pitkään kestävää imurointitehoa.  
Verk.com/1567

Aero Performer UltraSilencer All Floor+
imuroi tehokkaasti häiritsemättä TV:n 
katselua tai lasten päiväunia. Erinomai-
nen puhdistustulos; AeroPro-järjestelmä 
on optimoitu tarkkaan ja nopeaan 
pölynpoistoon. Verk.com/19000

UltraOne Ergo
Imuri, jonka puhdistuskyky on 
huippuluokkaa. Selkeät ja isokokoiset 
elektroniset painikkeet, imutehon näyttö 
sekä pölypussin ja suodattimen ilmaisin. 
Verk.com/38408

Säästä 

10 €

DustPro-suulake puhdistaa tehokkaasti 
kovat lattiat ja mattopinnat. Hygieniasuo-
datin E12 poistaa pienimmätkin hiukkaset. 
3 in 1 -piensuulakkeessa on tekstiili suulake, 
rakosuulake ja pölyharja. Verk.com/46778

Loppu-
erä!

AeroPro Extreme -suulake ja 
automaattinen tehonsäätö. Hiljai-
nen, vain 69 dB(A). Allergy PlusTM 
-suodatin, erinomainen liikkuvuus ja 
käsiteltävyys. Verk.com/37139

UltraOne Origin

Loppu-
erä!



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

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

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

Samsung WF1702NHWG -pyykinpesukone

”Hyvä ja toimiva! On hiljainen ja löytyy 
paljon erilaisia pesuohjelmia.”  
–kkisse, Vantaa, 19.9.2014

Edestä täytettävä pesukone 
7 kilon täyttömäärällä ja 
tehokkaalla 1200 kierroksen 
linkouksella. Pesu koneen 
selkeästä näytöstä näkee jäljellä 
olevan pesuajan nopeasti ja 
vaivattomasti. Verk.com/31995

Energialuokka A+

Energialuokka A++

Täyttömäärä 7 kg

Time Manager

Linkousnopeus 1200 rpm

Näyttö ja ajastin

Linkousnopeus 1400 rpm

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

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

Electrolux EWP1474TDW -pesukone

Energiapihi edestä täytettävä pyykin
pesukone. Tyylikkäällä ja informatiivi
sella näytöllä voit seurata jäljellä olevaa 
pesuaikaa sekä ajastaa pesuohjelmat. 
Time Managerin avulla voit säätää 
pesuaikaa ajankäytön ja pyykin likaisuu
den mukaan sopivaksi. Verk.com/28621

Bosch WAP24367SN

Täyttömäärä 7 kg

Energiatehokas ja hiljainen EcoSilence Drive kone 10 
vuoden moottoritakuulla. WaveDrumrumpurakenne 
on hellävarainen tekstiileille ja AllergiaPlustekniikka on 
kehitetty erityisesti allergikkoja varten. Verk.com/57424

Energialuokka A+++ -20 %

Pesukapasiteetti 8 kg ja kuivaus 5 kg. Energiaystävällinen 
ja tehokas pesukone Eco Bubble tekniikalla ja hiilihar
jattomalla moottorilla. Diamond Drum rumpu takaa 
hellävaraisen pesun ja kuivauksen. Verk.com/33370

Kuivaava pesukone

Energialuokka A+++

Linkousnopeus 1400 rpm

Samsung WD806P4SAW 

Täyttömäärä 9 kg. Höyryohjelmat, 1600 rpm:n linkous 
ja hiiliharjaton Invertermoottori pesevät tehokkaasti ja 
hiljaisesti. OptiSense säätää energian ja vedenkulutuk
sen ja pesuajan pyykkimäärän mukaan. Verk.com/50559

AEG LM95699F 

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

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

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

Norm. 899,90 €

Energialuokka A+++ -20%

Linkousnoupeus 1600 rpm

Hiiliharjaton moottori

Höyryohjelmat ja suihkupesu

Elektroninen ohjauspaneeli ja itsepuh
distuva suodatinjärjestelmä. Tilavat 
astiakorit on helppo täyttää. Mitat 
(KxLxS): 820–900 x 597 x 570 mm. 
Verk.com/15593

Whirlpool ADPU5300WH -astianpesukone

Energialuokka A

5 pesuohjelmaa

Täyttömäärä 12 astiastoa

Whirlpool ADPU800WH -astianpesukone

Energialuokka A++

Äänitaso vain 42 dB

PowerClean-tehopesu

A++ energialuokan astianpesukone. 
6th SENSE tekniikka: sensorit 
tarkkailevat pesuveden likaisuutta 
ja säätävät pesulämmön ja ajan sen 
mukaan. Mitat (KxLxS): 820–900 x 597 
x 570 mm. Verk.com/4140

45 cm leveä astianpesukone 13 astiastolle. Auto
Sense säätää lämpötilan ja ohjelman keston astioi
den likaisuuden mukaan. Digitaalinäyttö ja ajastin. 

Verk.com/52389

Electrolux ESF4510LOW Electrolux ESL6211LO, integroitava

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

Energialuokka A+

Äänitaso 47 dB

AutoClean-ohjelma

Tehokas integroitava astianpesukone. Tehopesu 70 °C 
pesuohjelmalla saat likaisimmatkin astiat puhtaaksi. 
Aluokan pikapesu (30 min.) pesee vajaan koneellisen 
puhtaaksi. Verk.com/28672

Energialuokka A+

Äänitaso 49 dB

Tehopesu 70 °C 

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

Bosch SMU58L22SK

Tehokas kolmitasoinen astianpesukone viidellä tehokkaalla 
pesuohjelmalla. VarioSpeedtoiminto lyhentää halutessasi 
pesuaikaa jopa 50 %. Verk.com/50360

Energialuokka A++

Äänitaso 46 dB

VarioSpeed

13 astiastolle, 3 tasoa

Linkousnopeus 1200 rpm

Norm. 549,90 €



Energialuokka A

Tilavuus 60 l

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

MultiFlow

Tilavuus 206 l /98 l

Whirlpool WBE3321A+NFW

Energialuokka A+

Äänitaso 42 dB

NoFrost-automaattisulatus

NoFrost-automaattisulatus 
estää huurteen syntymisen 
pakastimeen.  Jääkaapin 
elektronisen ohjauspaneelin 
ja näytön avulla pakastinta 
ja jääkaappia voidaan säätää 
erikseen vaivattomasti ja 
tarkasti. Verk.com/16957

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

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

Samsung RB31FERNCWW/EF Samsung RB31FERNCSS, teräs

Energialuokka A++

Tilavuus 206 l / 98 l

Äänitaso 39 dB

NoFrost-automaattisulatus

Tyylikäs jääkaappipakastin tehok-
kaalla digitaalisella inverterkomp-
ressorilla ja huurtumattomalla 
NoFrost-pakastimella. Jääkaapin 
Multi Flow -järjestelmä pitää 
lämpötilan tasaisena. Tukevat 
kahvat ja tyylikkäät lasihyllyt. 
Verk.com/46899

AEG:n valkoiset 1-oviset kylmälaitteet

AEG S44000KDW1 
-jääviileäkaappi 
• Energialuokka A+
• Äänitaso 39 dB
• Tilavuus 395 l
• Automaattisulatus
• Dynaaminen kylmennys
• Mitat (K x L x S):  

1850 x 595 x 658 mm
• Verk.com/33391

AEG A42800GSW0 
-kaappipakastin
• Energialuokka A+
• Tilavuus 251 l
• Äänitaso 40 dB
• Mitat (K x L x S): 

1850 x 595 x 668 mm
• Verk.com/52469

Samsung RFG23UERS1/XEE, teräs

Erittäin tilava Side by Side 
-kylmäkeskus ranskalaisilla 
ovilla. Twin Cooling -järjes-
telmä estää hajujen ja makujen 
siirtymisen osastojen välillä ja 
Multi Flow  pitää lämpötilan 
tasaisena – pakasteet ja elin-
tarvikkeet säilyvät paremmin. 
Mitat (K x L x S): 1774 x 908 x 
774 mm. Verk.com/21943

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

Laadukas A+ -energialuokan jääkaappi 
133 litran tilavuudella. Leveys on 54,5 cm, 
mikä mahdollistaa kaapin sijoittamisen 
pieneen tilaan. Mitat (KxLxS): 845 x 553 x 
575 mm. Verk.com/36536

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

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

A++ -energialuokan jääkaappi (84 l) 
pakastelokerolla (14 l). Kaappia voi myös 
käyttää pöytä-/työskentelytasona. Mitat 
(KxLxS): 845 x 495 x 540 mm.  
Verk.com/15121

Midea HS-173LN Midea HD-273FNMidea HS-130R Midea HD-172FN

Energialuokka A++

Tyylikkäät lasihyllyt

Vain 125 cm korkea 
jenkkikaappi lasihyllyillä 
ja pakastimella. 
Loistava valinta 
pieneen asuntoon tai 
mökille. Mitat (KxLxS): 
1246 x 475 x 513 mm. 
Verk.com/46419

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

Energiatehokas ja tilava 
jenkkikaappi tyylikkäillä 
lasihyllyillä ja pienellä 
pakastimella. Hiljainen 
käyntiääni vain 40 dB. 
Mitat (KxLxS): 1430 x 
550 x 550 mm.  
Verk.com/46422

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

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

Whirlpool AKP457 Actual Line -erillisuuni, valkoinen

Helppokäyttöinen 60-litrainen 
kiertoilmauuni, jossa mekaaninen 
ohjauspaneeli, valitsimet ja 
mekaaninen ajastin. Ylä-/ala-
lämpö, grilli ja kiertoilmatoiminto. 
Verk.com/11348

Whirlpool ACM802/NE -induktiokeittotaso

Induktiotaso, jossa on kosketusohjauspaneeli. Lapsilukko 
lisää tason turvallisuutta: teho ja lämpö kohdistuvat vain 
keittoastiaan. Booster-keitto alueella lisää tehoa nopeasti. 
Verk.com/23429

Energialuokka A+

Tilavuus 520 litraa

Multi Flow -tekniikka

Twin Cooling -järjestelmä

Tyylikäs jääkaappipakastin 
tehokkaalla digitaalisella inver-
terkoMpressorilla ja huurtumat-
tomalla NoFrost-pakastimella. 
Multi Flow -järjestelmä pitää 
lämpötilan tasaisena. Tukevat 
kahvat ja tyylikkäät lasihyllyt. 
Verk.com/47467

Energialuokka A++

Digital Inverter -kompressori (10v. takuu)

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

Whirlpool AKT8090NE -keraaminen keittotaso

Keittotaso fasettihiotulla reunalla ja tehokkailla 
keittoalueilla. Taso on helppokäyttöinen, siinä on selkeä 
kosketusohjauspaneeli ja ajastin. Turvallisuutta lisäävät 
lapsilukko ja jälkilämmön merkkivalo. Verk.com/21863

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

"Käyttöpaneeli on mukava 
käyttää ja lapsilukko on helppo 
laittaa päälle napinpainalluksella." 
–Lumimies29, Tampere, 22.8.2014

"Helppokäyttöinen, rahalle 
vastinetta .Nopeella ohjeiden 
lukemisella heti käyttöön." 
–vtha, 20.1.2015

Kiertoilmatoiminto

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

/ kpl



Samsung JU6675UXXE -sarjan 
Smart 4K Ultra HD LED-TV

ProCaster LE-40F406 Full HD LED TV, 40”

Panasonic TX-55AS650E  
3D Smart LED TV, 55”, 1200 Hz

Älykäs TV, johon voit luoda eri perheenjäsenille omat 
aloitusvalikot. Touch Pad -kaukosäätimen kautta voit antaa 
TV:lle äänikomentoja. Monipuolisiin ominaisuuksiin kuuluu 
mm. TV Anywhere, jonka avulla voit katsoa TV-lähetyksiä 
tabletilla tai älypuhelimella. IPS-paneeli ja 1200 Hz:n 
kuvanparannus mahdollistavat upean tarkat kuvat, korkean 
kontrastin ja luonnolliset värit. Verk.com/5675

• DVB-T2- ja C HD -digivirittimet
• Energialuokka A++

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

my Home Screen -valikko

WiFi ja TV Anywhere

Touch Pad -kaukosäädin

DVB-T2 ja DVB-C HD

      Kolmen
    vuoden takuu
        televisioille

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

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

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

Energialuokka A

40 tuuman Full HD -kuva

200 Hz CMP

USB-tallennus ja -toisto

DVB-T2 ja DVB-C HD

Hyväkuvainen, ohutreunainen LED-taustavalaistu 
Full HD -televisio vaikkapa kakkostelkkariksi. 
Kaksi HDMI-liitäntää. USB-liitännän kautta voit 
toistaa media tiedostoja tai tallentaa suosikkioh-
jelmasi ulkoiselle kova levylle. Verk.com/37625 

• DVB-T2- ja DVB-C HD -teräväpiirtovirittimet
• Energialuokka A

Television valkoinen versio LE-40F406W 
(hinta 329,90 €, Verk.com/36618).

Teho 320 W

Bluetooth

LG NB3540 2.1 Soundbar
Ultraohuesti muotoiltu 
tehokas äänijärjestelmä. 
Helposti sijoitettava 
langaton subwoofer. 
Voit toistaa musiikkia 
Bluetoothin välityksellä. 
Verk.com/14238

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

Langaton subwoofer

Muista kotiinkuljetus! 
Matkahuollon jakopaketilla televisioiden 

kotiinkuljetukset alkaen 11,90 €

         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 moni-

puoliseen sovellusvalikoimaan kuuluu muun 
muassa Katsomo, Netflix ja Spotify. WiFi Direct 
-toiminnolla voit peilata mobiililaitteen sisällön 
TV-ruudulle. Mukana Smart Control -kaukosää-
din ja langaton näppäimistö! 

• WiFi Direct -peilaus
• ConnectShare USB ja AllShare DLNA
• DVB-T2-, DVB-C HD ja DVB-S2-digivirittimet
• Energialuokka A++

40” UE40JU6675 999,90 € Verk.com/29279
48” UE48JU6675 1199,90 € Verk.com/2775
55” UE55JU6675 1499,90 € Verk.com/29016

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

48”

4K Ultra HD -resoluutio

Kaareva muotoilu

Neliydinprosessori

WiFi Direct

DVB-T2 ja DVB-C HD



Samsung UE40H6270 
Smart 3D LED-TV, 40”, 200 Hz

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

48”

Philips 47PFT5609 Smart LED TV 499,90
48,03 / kk (12 kk)

Full HD Smart TV:n näyttävän kehyksettömän muotoilun 
mahdollistaa ohut alumiinireunus. 200 Hz PMR -kuvan-
parannus ja Pixel Plus HD -tekniikka tekevät kuvasta 
luonnollisen ja selkeän. Verk.com/53333

• DVB-T2- ja DVB-C HD -teräväpiirtovirittimet
• Energialuokka A++

Kehyksetön muotoilu

Alumiinireuna

Smart TV + WiFi Miracast

DVB-T2- ja C HD -viritin

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

79,90
3D Blu-ray -soitin. Soittimessa on LAN-verkkoliitäntä, esiasennettuja 
sovelluksia, DLNA-tuki ja USB-mediantoisto. Verk.com/46729

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

”Edelliseen BR-soittimeen verrattuna 
hämmästyttävän nopea toiminta levyn 
latauksesta elokuvan katseluun.” 
–Tappis, Hämeenlinna, 25.2.2015

DLNA ja USB

Huippulaadukas 
litteä HDMI 1.4 -standardin 
kaapeli, jossa on Ethernet- 
tuki. Tukee 3D-kuvaa ja 
4K-resoluutiota. 
3,0 m   Verk.com/16595 
5,0 m   Verk.com/1656924,90

3,0 m

         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 x DVB-T2-, 2 x DVB-C HD ja 2 x DVB-S2 -digivirittimet
• Energialuokka A

40” UE40JU7005 1399,90 € Verk.com/45670
48” UE48JU7005 1799,90 € Verk.com/29047
55” UE55JU7005 2229,90 € Verk.com/45322
65 UE65JU7005 3799,90 € Verk.com/45944
75” UE75JU7005 5999,90 € Verk.com/45121
85” UE85JU7005 9999,90 € Verk.com/45151 UUTUUS!

Fuj:tech Premium Flat HDMI High Speed with 
Ethernet -kaapeli4K-tuki

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

Smart TV, jossa on 
nopea neliydinproses-

sori, sisäänrakennettu 
WiFi sekä langaton 

mediantoisto. Samsungin 
TV-sovellusvalikoimaan 

kuuluu mm. Netflix, 
Katsomo ja Spotify. 
Television 200 Hz CMR 

-kuvanparannus tarjoaa 
pehmeän liikkuvan kuvan, ja  Wide Color Enhancer 
Plus -teknologia varmistaa, että kuvan värit ovat 
eläväiset. Voit tallentaa suosikkiohjelmasi ulkoiselle 
USB-kovalevylle. Verk.com/29966

• DVB-T-, DVB-C HD- ja DVB-S2 -virittimet
• Energialuokka A+

         saat
   kaupan päälle
   €-hintaturva-
vakuutuksen    
     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja
vain €-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com

€
Neliydinprosessori

Samsung Smart Hub

DVB-T ja DVB-C HD

WiFi Direct



151,90
2 x 8 Gt

81,90
8 Gt

Tämä hiirimatto tarjoaa parhaan liukuvuuden ja 
kontrollin pelihiirille. Lämpökäsitelty pinta auttaa 
hiirtä liukumaan tasaisesti ja tarkasti joka suuntaan. 
Hae kaikki koot ja hinnat hakusanalla hyperx fury-pro

Kingston HyperX FURY  
Pro Gaming Mouse Pad, koot S-XL

alk. 9,90
S-koko

Kingston HyperX FURY 
Black DDR3 1600 MHz 
CL10 -muistimoduulit
Kingstonin muistimoduulit ovat 
huippulaadukkaita, huippunopeita 
sekä erittäin hyvin yhteensopivia. 
Valmistajalta elinikäinen takuu, 
meiltä yksi vuosi.

8 Gt, Verk.com/44725
2 x 8 Gt, Verk.com/44791

49,90

29,90

Eastpak Out Of Office -reppu 14” kannettavalle Tucano Start Plus 15,6” kannettavalle

Oakley Works -matkalaukut, 53 ja 69 cm

Exentri-luottokorttilompakko

                Secrid Cardprotector 

Pehmustettu, tilava tietokoneosio 
sekä pehmustetut olkahihnat. 
Reppuun mahtuu kannettavan 
tietokoneen lisäksi esimerkiksi 
vaihtovaatteet, koulukirjat ja 
muistiinpanovälineet. 

Löydät kaikki värit hakusanalla 
eastpak out of office

Tilava tietokoneosio

Pehmustetut olkahihnat

19,90
Kevyt ja käytännöllinen laukku maks. 
15,6” kannettavalle. Pehmustettu 
tietokoneosio ja tilava etutasku.  
Verk.com/56718

Täydellinen työkäyttöön

Sopii mm. 15” Apple Macbookille

Oakley Works 53 cm -matkalaukussa 
on kaikki tarpeellinen lyhyelle työ- tai 
lomareissulle. Helposti rullaavat pyörät 
sekä säädettävä vetokahva. 144,90 €. 
Verk.com/43280

Oakley Works Combo Roller 69 cm  -yhdistelmä-
laukku (kuvassa) on vedettävän duffelilaukun ja 
irrotettavan repun yhdistelmä, jossa on kaksiker-
roksinen säilytystila, vetoketjusuljentaiset osiot ja 
irrotettava reppu. 219,90 €. Verk.com/45179

144,90
18,44 / kk (12 kk)

219,90
24,69 / kk (12 kk)

Irrotettava reppu

Säädettävä vetokahva

Kevyesti rullaavat pyörät

Tyylikäs, tukeva ja kätevä 
– kestää kovaa käyttöä ja 
vie vähemmän tilaa kuin 
perinteiset lompakot. Hae 
kaikki värit hakusanalla 
exentri lompakko

Ohueen ja minimalistiseen Secrid Cardpro-
tectoriin mahtuu jopa kuusi korttia. Se myös 
suojaa etäluettavia kortteja. Hae kaikki värit 
hakusanalla secrid cardprotector

30 vuoden materiaali- ja virhetakuu

alk. 39,90

Sigma 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM | C -teleobjektiivi, Canon Slik Pro 330DX -jalka + SH-705E -kinopää

Kätevän kokoinen teleobjektiivi, joka tarjoaa pitkän polttovälin edullisella hinnalla. Laaja-alaisen 
zoomin ansiosta saat samalta kuvausetäisyydeltä monipuolisesti rajatut kuvat, mistä on iloa niin 
urheilukilpailuissa kuin piilokojussakin kuvatessa. Verk.com/30742  
Saatavilla myös Nikon-versio, Verk.com/15193

1049,90
93,86 / kk (12 kk)

Kevyt mutta tukeva jalusta keskikokoisille 
digikameroille. Jalustan materiaalina alumiini -
-magnesiumi-titaaniseos (A.M.T.). Pehmeäpääl-
lysteiset alumiiniputkijalat tuntuvat miellyttäviltä 
etenkin talviaikaan. Sileä, irrotettava ja ylösalaisin 
käännettävä keskiputki. Verk.com/46499

Paino 1690 g

Pituus koottuna 60 cm

Minimikorkeus 29,4 cm

Maksimikorkeus 159,2 cm

Suosituskantavuus 3 kg

79,90



MediaLounge OWS-5 -ulkokaiutin

Harman/Kardon Onyx -kannettava AirPlay-kaiutin

ELAC BS 142 -jalustakaiutinpari

Denon Ceol Piccolo N4 -vahvistin

Ulko- tai sisäkäyttöön (IP56) tehty 2-tiekaiutin 
yhdysrakenteisella kääntämisen mahdollista-
valla seinäkiinnikkeellä. Verk.com/41974

• Taajuusvaste 45–20 000 Hz
• Impedanssi 8 Ohm
• Tehonkesto 60 W
• Herkkyys 90 dB

Musta, Verk.com/28962
Valkoinen, Verk.com/30076

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

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

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

Kuuden tunnin akunkesto

AirPlay- ja Bluetooth-toisto

Langaton kaiutin on varustettu 
neljällä aktiivikaiuttimella ja 
kahdella passiivielementillä, 
minkä ansiosta Onyx täyttää 
tilasi mahtavalla äänellä.

79,90

Erittäin tasokas jalustakaiutin JET III -diskantilla yhdistää viimeistellyn ulkomuodon 
autenttiseen ääneen. Vain 26 cm korkea ja 16 cm leveä kaiutin kuulostaa huomattavasti 
kokoistaan suuremmalta. Verk.com/13431

JET III nauhadiskantti

Taajuusvaste 48–50 000 Hz

Erittäin pienikokoinen vahvistin toimii perinteisten äänilähteiden lisäksi myös verkko-
soittimena sekä toistaa musiikkia langattomasti AirPlayn tai Bluetoothin kautta.

Musta, Verk.com/0966 • Valkoinen, Verk.com/2645

"Hinta-laatu suhde todella 
kohdallaan. Äänenlaatu todella 
hyvä.” –tka79, 25.1.2015

IP56-suojattu

Sisältää seinäkiinnikkeen

Taajuusvaste 45–20 000 Hz

999,90
86,69 / kk (12 kk)

Gibson LPM 2015 G Force, 
Vintage Sunburst
Aito kaarevakantinen Les Paul 
Gibsonin uudella G Force -auto-
maattivirityksellä lyömättömään 
hintaan. LPM 2015 on soundiltaan 
perinteisen voimakas Les Paul, 
mutta hieman erottelevampana  
ja terävämpänä versiona.  
Verk.com/52088

157,90
19,53 / kk (12 kk)

Roland Aira MX-1 Mix Performer
18-kanavainen esitysmikseri step-sekvesoiduilla 
efekteillä, transport- ja tempo-ohjaus.  
Verk.com/32296

615,90
57,69 / kk (12 kk)

1019,90
177,00 / kk (12 kk)

Roland TD-11K 
-sähkörumpusetti
Edullisen rumpusetin soitettavuus 
ja suorituskyky parani entisestään, 
sillä myös TD-11 on SuperNATURAL. 
Uskomattoman ilmeikkäät ja luonnol-
liset äänet, uudet mukanasoitettavat 
kappaleet sekä USB-ominaisuudet. 
Verk.com/1115

Ammattitasoista äänentoistoa 
edulliseen hintaan. JBL:n uuden 
Image Control Wavequide -tek-
niikan patentoitu muotoilu ohjaa 
diskanttielementin ääntä pysty- ja 
vaakatasossa. Verk.com/4924

JBL LSR305  
-aktiivinen 2-tiekaiutin



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.

Ennakkotilaa jo tänään –  myynti alkaa 11.4. Samsung Galaxy S6 ja S6 Edge ovat esillä kaikissa myymälöissämme, tervetuloa tutustumaan!
Löydät kaikki mallit ja värit netistä hakusanalla s6edge

Puhelimen monet käyttäjäystävälliset toiminnot 
ihastuttavat, kuten salamannopea kamera joka 
vangitsee suosikkikohteesi huipputarkkuudella, 10 
minuutin pikalataus jolla saat kaksi tuntia elokuvan 
katseluaikaa ja tehokas suoritin. Lisäksi puhelimessa 
on langaton latausvalmius. 

Next is now. Koe uusi Galaxy S6

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

S6 32 Gt

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

S6 Edge 
32 Gt



Etujen arvo 

209 €!

Lumia 640 LTE Windows Phone

Pidä yhteyttä perheeseesi ja ystäviisi Skypessä, nauti 
OneDrivelle tallentamiesi valokuvien ja musiikin nopeasta 
käytettävyydestä ja muokkaa tiedostoja Microsoft Office 
-paketilla missä ikinä oletkin. Työelämän ja vapaa-ajan 
välillä tasapainottelusta tuli juuri paljon helpompaa. 

• Nopea 4G/LTE-yhteys
• Kattavat Microsoft-palvelut ja -ohjelmistot
• 12 kk:n ilmainen Office 365 Personal -paketti
• Suorituskykyinen Snapdragon 400 -suoritin
• Iso 2500 mAh:n akku.

Musta, Verk.com/29868 • Valkoinen, Verk.com/45273 
Sininen, Verk.com/45803 • Oranssi, Verk.com/29587

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

LG Spirit -Android-puhelin

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

649,90
60,53 / kk (12 kk)

Hintaluokassaan loistava Android Lollipop -älypuhelin 4,7” 
kokoisella HD-resoluutiosella IPS-näytöllä. Virtanäppäin ja 
äänenvoimakkuusnäppäimet on sijoitettu puhelimen taakse, 
joten puhelinta on helppo käyttää vaikka yhdellä kädellä.
Nopeat 4G-tuki ja neliydinsuoritin takaavat sujuvan käytön.

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

LG G Flex2 -Android-puhelin 16 Gt, harmaa

Kaareva 5.5":n P-OLED -näyttö näyttää erinomaiselta. Puhelimen runko kestää pientä taivuttamista, puhelin 
voidaan painaa suoraksi esim. pöytää vasten. Takakannen erikoismateriaali korjaa pienet arkipäiväiset naarmut 
itsestään. Verk.com/29351

Kaareva näyttö

Taipuisa runko

Naarmunkorjaava takakansi

4G/LTE-yhteys

Kattavat Microsoft-palvelut

Ilmainen Office 365 Personal 12 kk



Pitkä akun kesto

alk. 599,90
68,86 / kk (12 kk)

Lenovo ThinkPad Edge E540 -kannettava, 15,6”

Lenovo M30-70 -kannettava, 13,3”

Lenovo B50-70 -kannettava, 15,6” 

Lenovo ThinkPad OneLink Pro Dock -telakointiasema

Lenovo Essential B5400 -kannettava, 15,6”

Lenovo ThinkPad X240 -kannettava, 12,5”

Lenovo E50 -pöytäkone

Lenovo ThinkPad OneLink Dock -telakointiasema

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

Suosittu Windows 7 Pro -kannettava, 
jossa on Full HD -näyttö.

Intel i3 / 8 Gt / SSD 128 Gt 
» Erillinen NVIDIA-näytönohjain
749,90 € • Verk.com/17336

Intel i5 / 4 Gt / SSD 128 Gt
» Haswell-prosessori
749,90 € • Verk.com/38447

Intel i5 / 4 Gt / SSD 128 Gt
» 3G-mobiiliyhteys
799,90 € • Verk.com/38379

Intel i7 / 8 Gt / 1000 Gt / GT740M
» Neliydinsuoritin
899,90 € • Verk.com/32312

Hintatietoisen pienyrittäjän 
täsmätyökalu. Elegantti ja kevyt.
13,3 tuuman taustavalaistu 
LED-näyttö ja Windows 7 Pro 
-käyttöjärjestelmä.

Intel i3 / 4 Gt / SSD 128 Gt 
599,90 €
Verk.com/38583

Intel i5 / 4 Gt / SSHD 500 Gt
599,90 €
Verk.com/32861

Intel i5 / 4 Gt / SSD 128 Gt
679,90 €
Verk.com/48636

Kestävä peruskannettava, 
jonka mattapintaista 
15,6 tuuman näyttöä 
on mukava katsella. 
OneLink-telakointimah-
dollisuus. Akun kesto jopa 
6 tuntia. Windows 7 Pro 
-käyttöjärjestelmä.

Intel i3 / 4 Gt / 500 Gt 
399,90 € • Verk.com/33696

Intel i5 / 4 Gt / 500 Gt
499,90 € • Verk.com/43638

alk. 749,90
68,86 / kk (12 kk)

Heti Valmis -esiasennus
Kotitoimistoihin tarkoitettu peruskannet-
tava, jonka Lenovo Heti Valmis -esiasen-
nuksessa on poistettu resursseja syövät 
ylimääräiset sovellukset. Suomenkielinen 
Windows 7 Pro -käyttöjärjestelmä.

Intel i5 / 4 Gt / SSD 128 Gt / HDD 500 Gt
699,90 € • Verk.com/43532

Intel i5 / 8 Gt / SSD 256 Gt / HDD 500 Gt
799,90 € • Verk.com/44237

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

Kosketusnäytöllinen matka-
kumppani, jonka käyttöaika on yli 
8 tuntia. Neljännen sukupolven 
Intel Core i5 -suoritin, 8 Gt:n 
keskusmuisti ja 256 Gt:n SSD-levy. 
Integroitu mobiili laajakaista ja 
WiFi-tuki. Windows 7 Pro -käyttöjär-
jestelmä. USB 3.0 ja Bluetooth 4.0. 
Verk.com/43630

Edullinen kotikäyttöön ja pienyrityksille 
tarkoitettu pöytätietokone, jolla 
päivittäinen tietojenkäsittely hoituu 
mallikkaasti. Käyttöjärjestelmänä 
Windows 8.1. Tehoista huolehtivat 
Intel Pentium -neliydinsuoritin, 4 Gt:n 
keskusmuisti ja Intel HD Graphics 
-näytönohjain. Tallennustilaa on 
500 Gt. Kirjoittava DVD-asema. 
Verk.com/34668

Lenovo OneLink -teknologian avulla yhden kaapelin 
kautta hoidetaan kaikki toiminnot ja ladataan jopa 
kannettavan akku. Telakka voidaan liittää ja irrottaa 
ilman että laitetta tarvitsee käynnistää uudelleen. 
Mukana 90 W:n virtalähde. Verk.com/4414

Virransyöttö, nopea USB 3.0 -tiedonsiirto ja natiivi 
videoliitäntä. Pienikokoinen ja tukeva pystyyn asen-
nettava porttitoistin voidaan liittää ja irrottaa ilman 
että kannettavaa tarvitsee käynnistää uudelleen. 
Mukana 65 W:n virtalähde. Verk.com/15014

Ohut ja kevyt

36 kk:n on-site-takuu

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

Tukee OneLink-telakointia

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

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

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

Vuoden on site -takuu

Huom! Hinta-laatusuhde

Tallennustila 500 Gt

Telakka ThinkPad-laitteille

DisplayPort ja DVI

HDMI-liitäntä

Gigabit Ethernet

Gigabit Ethernet

4 × USB 3.0 & 2 × USB 2.0

2 × USB 3.0 & 2 × USB 2.0
”[K]äyttömukavuus on ihan eri tasolla vanhaan koneeseen verrat- 
tuna, johon piti kiinnittää ~5 erilaista virta-, USB- ja äänipiuhaa 
ennen käyttöä pöytäkoneena.” –iiho, Helsinki, 16.5.2014



29,90

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

i7599,90
56,36 / kk (12 kk)

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

i5

Lenovo ThinkPad X250 -kannettava, 12,5” Lenovo ThinkPad S440 -kannettava, 14”

Lenovo ThinkPad Carbon X1 Touch -kannettava, 14”

Lenovo HDMI–VGA -adapteri
Muuntaa HDMI-liitännän VGA-liitännäksi. Tukee maksimissaan 
1920×1080 pikselin resoluutiota. Ei vaadi mitään ohjelmistoa, 
pituus 20 cm. Yhteensopiva kaikkien HDMI-liitännällä varustet-
tujen ThinkPad-mallien kanssa. Verk.com/6892 

14 päivän maksuaika 
– ei lisämaksuja
Klarna Laskulla saat 14 päivää maksuaikaa 
ilman lisämaksuja – maksat vain tuotteen hinnan. 
Päätöksen luoton myöntämisestä tekee Klarna.
Lue lisää: verkkokauppa.com/klarna

1699,90
148,03 / kk (12 kk)

Aiempaa kevyempi ja 
ohuempi kosketusnäy-
töllinen matkakump-
pani työasioiden ja 
yhteyksien ylläpitoon. 
Microsoft Lync -serti-
fioitu ja 36 kuukauden 
Next Business Day  
-on-site-takuu. 
Windows 7 Pro 
-käyttöjärjestelmä. 
Verk.com/43593

Full HD -resoluutio HD+ -resoluutio

Keskusmuisti 8 Gt Keskusmuisti 8 Gt

SSD-levy 512 Gt

Intel i7 -suoritin

1099,90
98,03 / kk (12 kk)

UltraBook-kannet-
tava, jossa yhdistyvät 
korkeatasoiset omi-
naisuudet ja oikeanlai-
nen tyylikkyys. Tarkka 
14-tuumainen HD+ 
-näyttö sekä Radeon 
HD 8670M -näytön-
ohjain. Windows 7 Pro 
-käyttöjärjestelmä. 
Akun kesto jopa 9 h. 
Verk.com/6762

Intel i7 -suoritin

SSD-levy 256 Gt

2499,90
423,65 / kk (6 kk)

Liikkuvan ammattilaisen 
ykkösvalinta. Erittäin laadukas 
kannettava on suunniteltu 
tehokkaaseen työkäyttöön. 
Tukee OneLink-telakointia. 
36 kuukauden on site -takuu. 
Verk.com/43736

Resoluutio 2560×1440

4G LTE -mobiiliyhteys

Keskusmuisti 8 Gt

SSD-levy 512 Gt

Intel i7 -suoritin

Lenovo ThinkCentre Edge 73 TWR 

Täysikokoisen pöytätietokoneen 
tehot kompaktissa paketissa. 
Mukana näppäimistö ja hiiri. 
Windows 7 Pro -käyttöjärjes-
telmä.

Intel Core i5-4460s -suoritin
4 Gt, 500 Gt 
449,90 € • Verk.com/56237

Intel Core i7-4790s -suoritin
8 Gt, 1000 Gt
699,90 € • Verk.com/56441

Täysikokoisen pöytätietokoneen tehot 
pienessä, tiiviissä pakettiin. Intelin 4. 
sukupolven i7 -neliydinsuoritin, 4 Gt:n 
keskusmuisti, 1000 Gt:n kovalevy, Intel HD 
Graphics 4600 -näytönohjain sekä 64-bittinen 
Microsoft Windows 7 Pro -käyttöjärjestelmä. 
Lisäksi tietokoneessa on vakiona sarja- sekä 
rinnakkaisportit. Verk.com/45101

Sarja- ja rinnakkaisportti

Sarja- ja rinnakkaisportti

Vuoden on site -takuu

Vuoden on site -takuu

Intel i7 -neliydinsuoritin

Lenovo ThinkCentre Edge 73 SFF -pöytätietokone



Acer Aspire E5-551 15,6” -kannettava, Win 8.1

Acer Aspire Z1-611 19,5”  
-All-in-one-tietokone, Win 8.1

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)

Acer Aspire ES1-311 13,3” -kannettava, Win 8.1

Näppärä, pienikokoinen ja pirteä 
kannettava, joka kulkee mukanasi 
kaikkialle. Intel Pentium N3540 
-neliydinsuoritin, 4 Gt keskusmuistia 
ja 500 Gt:n kovalevy. 11,6”:n koske-
tusnäytöllä saat kaiken irti Windows 
8:sta ja akkuvirta riittää jopa seitse-
mäksi tunniksi. Verk.com/46914

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

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

Intel Pentium N3540 -neliydinprosessori

11,6” HD-kosketusnäyttö

Jopa 7 tunnin akunkesto

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 %.

19,5” All-in-one-tietokone

Kompaktin kokoinen

Tyylikäs valkoinen väri

Intel Celeron J1900 -neliydinsuoritin

      Kolmen

    vuoden takuu

      tietokoneille

verk.com/kolmevuotta

Näppärän kokoinen All-in-one-tietokone koti-
käyttöön! 19,5" näytöllä varustettu laite mahtuu 
pieneen tilaan ja Intel J1900 -neliydinsuoritin 
huolehtii, että käyttö on sulavaa. Hyvät liitän-
tävaihtoehdot tekevät lisälaitteiden liitännästä 
vaivatonta ja integroidulla web-kameralla soitat 
kätevästi esim. Skype-puheluita.  
Verk.com/54573

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

Acer Aspire V3-112P 11,6” -kannettava, Win 8.1 Acer Aspire XC-703  
-pöytäkone, Win 8.1

Kannettava jokapäiväisiin askareisiin, jonka hinta ei päätä huimaa. Intel Pentium N3540 
-neliydinsuoritin, 4 Gt keskusmuistia ja 500 Gt:n kovalevy varmistavat, että käyttö on 
sujuvaa. 13,3" mattapintaista LED-näyttöä on miellyttävä katsella. Verk.com/54639

Kompakti ja näppärä pöytäkone kotiin ja 
toimistoon! Intel Celeron J1900 -neliydin-
suoritin, 4 Gt keskusmuistia sekä 500 Gt:n 
kovalevy. Kotelon etuosaan integroidulla 
kortinlukijalla luet kätevästi yleisimmät 
muistikorttityypit. Verk.com/54558

Intel Celeron J1900 -neliydinsuoritin

Intel Pentium N3540 -neliydinsuoritin

4 Gt:n keskusmuisti

13,3” heijastamaton HD-näyttö

500 Gt:n kovalevy

4 Gt:n keskusmuisti

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

"Tämä tuote on sopivanhintainen, 
hyvä ja helppokäyttöinen opiskeli-
jalle. Tarvittavat toiminnot."  
–mimi1, 29.3.2015

Samsung S34E790C 34” -LED-näyttö

Kaareva ja erityisen leveä panoraamanäyttö 
luo kokonaisvaltaisemman elämyksen ja kuva 
tuntuu syvemmältä ja leveämmältä. Kaareva 
muoto varmistaa, että etäisyys kuvan eri osiin 
on tasaisempi. Koska silmät näkevät kuvan 
luonnollisemmasta kulmasta, kuvalaatu näyttää 
korkeammalta, yksityiskohdat tarkemmilta ja 
kontrasti paremmalta. Verk.com/17089

999,90

499,90
Tämä LED-näyttö esittelee käytettävyyden ja käyttömukavuuden 
uskomattomat uudet tasot. Se on varustettu monilla älykkäillä 
ominaisuuksilla, ympäristöystävällisillä toiminnoilla, upealla kuvalla 
ja kätevillä yritysratkaisuilla. 2560 x 1440 pikselin resoluutio ja 
uskomaton 178 asteen katselukulma. Verk.com/47969

Samsung S27D850 27” -LED-näyttö

Samsung SSD T1 -ulkoinen SSD-levy

TESTIVOITTAJA

MikroPC 10/2014 - Neljä tähteä, 
tarkkojen näyttöjen testivoittaja!

Samsungin uusi mukana kulkeva SSD T1 on täydellinen 
paljon matkustavalla liikematkailijalle, luovalle  
copywriterille tai peleistä pitävälle teinille. 

168,90
250 Gt

280,90
500 Gt

620,90
1 Tt 250 Gt, Verk.com/55868

500 Gt, Verk.com/55917
1 Tt, Verk.com/55922

 

 

Tulostat sitten kotona tai toimistossa, uudella 
mustesäiliöjärjestelmällä varustettu Epson 
Ecotank L355 - monitoimitulostin alentaa  
tulostuskustannuksiasi. Erittäin suuren kapa-
siteetin tulostin tuo edullisuutta, kätevyyttä, 
laatua ja luotettavuutta yhdessä  paketissa. 

Suurissa mustesäiliöissä on mustetta 4000 
mustavalkoisen sivun ja 6500 värisivun 
tulostamiseen – jopa useiksi vuosiksi ilman 
musteiden vaihtoa. Lisämustetta voi ostaa 
yhtä riittoisissa pulloissa, joten sivukohtaiset 
kustannukset ovat erittäin pienet. 

299,90

EcoTank-tulostimien WiFi-yhteyden avulla 
tietokoneet ja kannettavat tietokoneet voi 
vaivattomasti yhdistää tulostimeen. Voit 
lisäksi tulostaa Android- ja iOS-puhelimista ja 
-tablet-tietokoneista Epsonin maksuttomalla 
iPrint-sovelluksella. Verk.com/45868

Säästä jopa 65 % 
tulostuskustannuksissa
Tulosta vuosia ilman musteiden vaihtoa



Acer Aspire E5-551 15,6” -kannettava, Win 8.1

Acer Aspire Z1-611 19,5”  
-All-in-one-tietokone, Win 8.1

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)

Acer Aspire ES1-311 13,3” -kannettava, Win 8.1

Näppärä, pienikokoinen ja pirteä 
kannettava, joka kulkee mukanasi 
kaikkialle. Intel Pentium N3540 
-neliydinsuoritin, 4 Gt keskusmuistia 
ja 500 Gt:n kovalevy. 11,6”:n koske-
tusnäytöllä saat kaiken irti Windows 
8:sta ja akkuvirta riittää jopa seitse-
mäksi tunniksi. Verk.com/46914

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

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

Intel Pentium N3540 -neliydinprosessori

11,6” HD-kosketusnäyttö

Jopa 7 tunnin akunkesto

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 %.

19,5” All-in-one-tietokone

Kompaktin kokoinen

Tyylikäs valkoinen väri

Intel Celeron J1900 -neliydinsuoritin

      Kolmen

    vuoden takuu

      tietokoneille

verk.com/kolmevuotta

Näppärän kokoinen All-in-one-tietokone koti-
käyttöön! 19,5" näytöllä varustettu laite mahtuu 
pieneen tilaan ja Intel J1900 -neliydinsuoritin 
huolehtii, että käyttö on sulavaa. Hyvät liitän-
tävaihtoehdot tekevät lisälaitteiden liitännästä 
vaivatonta ja integroidulla web-kameralla soitat 
kätevästi esim. Skype-puheluita.  
Verk.com/54573

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

Acer Aspire V3-112P 11,6” -kannettava, Win 8.1 Acer Aspire XC-703  
-pöytäkone, Win 8.1

Kannettava jokapäiväisiin askareisiin, jonka hinta ei päätä huimaa. Intel Pentium N3540 
-neliydinsuoritin, 4 Gt keskusmuistia ja 500 Gt:n kovalevy varmistavat, että käyttö on 
sujuvaa. 13,3" mattapintaista LED-näyttöä on miellyttävä katsella. Verk.com/54639

Kompakti ja näppärä pöytäkone kotiin ja 
toimistoon! Intel Celeron J1900 -neliydin-
suoritin, 4 Gt keskusmuistia sekä 500 Gt:n 
kovalevy. Kotelon etuosaan integroidulla 
kortinlukijalla luet kätevästi yleisimmät 
muistikorttityypit. Verk.com/54558

Intel Celeron J1900 -neliydinsuoritin

Intel Pentium N3540 -neliydinsuoritin

4 Gt:n keskusmuisti

13,3” heijastamaton HD-näyttö

500 Gt:n kovalevy

4 Gt:n keskusmuisti

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

"Tämä tuote on sopivanhintainen, 
hyvä ja helppokäyttöinen opiskeli-
jalle. Tarvittavat toiminnot."  
–mimi1, 29.3.2015

Samsung S34E790C 34” -LED-näyttö

Kaareva ja erityisen leveä panoraamanäyttö 
luo kokonaisvaltaisemman elämyksen ja kuva 
tuntuu syvemmältä ja leveämmältä. Kaareva 
muoto varmistaa, että etäisyys kuvan eri osiin 
on tasaisempi. Koska silmät näkevät kuvan 
luonnollisemmasta kulmasta, kuvalaatu näyttää 
korkeammalta, yksityiskohdat tarkemmilta ja 
kontrasti paremmalta. Verk.com/17089

999,90

499,90
Tämä LED-näyttö esittelee käytettävyyden ja käyttömukavuuden 
uskomattomat uudet tasot. Se on varustettu monilla älykkäillä 
ominaisuuksilla, ympäristöystävällisillä toiminnoilla, upealla kuvalla 
ja kätevillä yritysratkaisuilla. 2560 x 1440 pikselin resoluutio ja 
uskomaton 178 asteen katselukulma. Verk.com/47969

Samsung S27D850 27” -LED-näyttö

Samsung SSD T1 -ulkoinen SSD-levy

TESTIVOITTAJA

MikroPC 10/2014 - Neljä tähteä, 
tarkkojen näyttöjen testivoittaja!

Samsungin uusi mukana kulkeva SSD T1 on täydellinen 
paljon matkustavalla liikematkailijalle, luovalle  
copywriterille tai peleistä pitävälle teinille. 

168,90
250 Gt

280,90
500 Gt

620,90
1 Tt 250 Gt, Verk.com/55868

500 Gt, Verk.com/55917
1 Tt, Verk.com/55922



219,90
24,69 / kk (12 kk)

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

Polisport Bilby -pyöränistuimet

Matkaaja- polkupyörän peräkärry yhdelle lapselle

Polisport Koolah -pyöräinistuin

39,90

49,90

Erittäin kompaktit

Jousitetut takapyörät

Mountain Buggy Nano -matkarattaat

Britax Trifix -turvaistuin, 9 – 18 kg

Sopii kaksosille

Baby Jogger City Select -tuplarattaat

ABC Design Cobra -yhdistelmävaunut

Micuna Big Africa -pinna- ja juniorisänky

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

Tuplarattaat kätevyyttä, 
keveyttä ja käytännöllisyyttä 
arvostavalle. Voit säätää 
rattaita lisävarusteilla 16 
erilaiseen kombinaatioon. 
Kolme värivaihtoehtoa. 
Hae värit haulla baby 
jogger city select

16 kombinaatiota

Sopii sisaruksille

Ainutlaatuista 
turvallisuutta – kevyt 
ja tyylikäs. Käytetään 
ISOFIX- ja Top Tether 
-kiinnityspisteiden 
kanssa. Asennus 
kasvot menosuun-
taan. 9–18-kiloiselle 
lapselle. 
Verk.com/54096

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

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

Erittäin turvallinen

Tukeva kiinnitys

Upeat, huippulaadukkaat matka-
rattaat, jotka kulkevat mukana 
lentokoneessa jopa käsimatkatavarana. 
Jousitetut takarenkaat, sisäänra-
kennetut turvakaukaloadapterit ja 
säädettävä jalkatuki. Hae värit haulla 
mountain buggy nano

Turvakaukaloadapteri

Mukana kantolaukku

Helppo kiinnittää, ja 
vaihtaminen pyörästä 
toiseen onnistuu 
näppärästi. Lisäksi 
istuimessa on 
erinomainen 
ergonomia, ja 
se on suunni-
teltu jättämään 
pyöräilykypärälle 
hyvin tilaa. Hae 
värit haulla 
polisport 
koolah

Ergonomiset Polisport Bilby 
-pyöräinistuimet joko runko-  
tai tavaratelinekiinnityksellä. 
Lapsen suosituspaino 9–22 kiloa.

Runkokiinnityksellä 
Kiinnitys 28–40 mm paksuun 
runkoputkeen. Helppo 
vaihtaa pyörästä toiseen. 
Verk.com/29369

Katso myös runkokiinnityksen 
lisäkiinnityspala, 17,90 €.  
Verk.com/29540

Tavaratelinekiinnityksellä
Kiinnitys alle 17,5 cm leveisiin 
telineisiin. Verk.com/29050

Runkokiinnitteinen

Erinomainen ergonomia

Tukeva kiinnitys

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

Yhdistelmävaunupaketti 
järjettömän edulliseen 
hintaan! Ajaton väri, 
keveys ja helppo 
ohjattavuus ovat tämän 
vaunupaketin vahvuudet. 
Kääntyvän ja lukittavan 
ison etupyörän ja rungon 
jousituksen ansiosta 
liikkuminen on vaivatonta. 
Verk.com/45775

Rajoitettu erä – 15 kpl per väri. Vain 
webistä. Sänky, joka kasvaa lapsesi 
mukana. Muuntuu helposti pinnasängystä 
juniorisängyksi. Tyylikkäät, kiiltolakatut 
päädyt. Värivaihtoehdot ruskea ja valkoi-
nen. Hae värit haulla micuna big africa

Rajoitettu erä – 80 kpl. Vain webistä. Matkaaja-peräkärry on kevyt vetää 
ja kulkee kapeistakin paikoista. Sen saa kätevästi kasaan ilman työkaluja 
esimerkiksi auton perään tai kapeaan hissiin. Verk.com/25746

Kesän hittituote

Näppärä liikuttaa

Esteetön näköala

Iso vaunukoppa

Puhkeamattomat renkaat



24,90

Gymstick Crosstraining 
-häkki

Gymstick Power Wheelz -voimapyörät Gymstick Ergo -kahvakuulat

Gymstick-leuanvetotanko

Shock Absorber RUN HRM -urheiluliivit Garmin-sykevyö HRM3 ANT+ -laitteisiin

Polar H7-sykesensori

2999,90

19,90

Kotimainen crossfit-häkki on valmistettu 
erittäin laadukkaista materiaaleista.

• Kolme roikuntatankoa
• Kulmasoutukannatin
• Puolapuut
• Leuanvetotanko
• Kaksi dippitankoa
• Neljä nivellettyä karabiinihakaa
• Levytangon pidikkeet
• Kaksi turvatelinettä
• Köysi- ja nyrkkeilysäkkikiinnikkeet

Pakkaus ei sisällä painoja, levytankoja 
eikä säkkejä. Koko käyttökunnossa: 
pituus 217 cm, leveys 195 cm ja korkeus 
240 cm. Paino 220 kg. Verk.com/50073

Sisä- ja ulkokäyttöön

Valmistettu Suomessa

Laadukkaat materiaalit

Esillä 18.4. 
Helsingin 

myymälässä

Kovaan käyttöön 
suunniteltu voima-
pyörä on todella 
monipuolinen 
kuntoiluväline – 
sillä voi harjoitella 
tehokkaasti kaikkia 
kehon lihasryhmiä. 
Verk.com/16218

Pirteät ja ergonomiset kahvakuulat! Mukana tuleva 
DVD auttaa alkuun harjoituksissa. 7 eri painoa, 
4–20 kg. Hinnat 16,90–67,90 €.  
Hae kaikki haulla gymstick ergo

alk.16,90
4 kg

Mukana DVD-opas

FightBack Chin up Bar -leuanvetotanko

Loistava leuanvetoharjoittelun lisäksi muuhun 
harjoitteluun kuten punnertamiseen, jalkatukena 
vatsalihasten ja rutistusten tekemiseen. Mukana 
käsikahvat ja treenikorttipakka. Verk.com/56394

Oviaukkoon asennettava kestävä tanko, jossa pehmeä 
otegrippi tukevan otteen saamiseksi. Mukana oven-
karmiin kiinnitettävät kannakkeet. Verk.com/4510

Huippuluokan sykemittari, jonka voit irrottaa ja 
käyttää sitä suoraan Shock Absorber -liivien kanssa. 
Normaalisti 59,90 €.  Verk.com/3152

16,90

49,90

Tekniset Ultimate-tukitason 
(4) urheiluliivit juoksuun. 
Integroidut sykeanturit 
ovat yhteensopivat 
Polarin ja Garminin 
sykemittareiden 
kanssa. Leveät 
säädettävät olkaimet 
ja pehmustettu 
takahakasäätö. 
Koot B–DD 70–85. 
Norm. 59,90 €. 
Hae kaikki haulla 
shock absorber 
run hrm

Integroidut sykeanturit

Polar- ja Garmin-yhteensopiva

Saumaton ja täydellinen tuki

Säästä 10 €

Irrota anturi ja käytä Shock Absorber -liivien kanssa

Irrota anturi ja käytä Shock Absorber -liivien kanssa

39,90

39,90

Säästä 20 €

Säästä 20 €

Polarin sykesensori, jonka voit irrottaa ja käyttää 
sitä suoraan Shock Absorber -liivien kanssa. Normaa-
listi 59,90 €.  Verk.com/5370



FitFarm-proteiinijauheet, 600 g

alk.16,90
600 g

FitFarm Pre-Workout Orange  
-tehonlisääjä, 250 g

FitFarm On-Time Orange  
-aminohappojuoma, 250 g

23,90
250 g23,90

250 g

6,90

Verkkokauppa.com SmartShake 
-sekoituspullo, 800 ml

SmartShake Original nyt saatavilla supertyylikkäässä Verkko-
kauppa.com-värimaailmassa! 2 lokeroa jauheille, vitamiineille, 
avaimille tai koruille. Isompi 800 ml:n koko! Verk.com/54049

29,90
4 kg

SELF Sport Whey, 600 g ja 4 kg

SELF Real Creatine, 500 g SELF Real Glutamine, 500 g

SELF Beta-Alanine, 200 g
Puhdasta, hyvin imeytyvää hera proteiinijauhetta. 
Erinomainen tiukan lihasmassan hankintaan ja 
palautumiseen kovasta treenistä. Sisältää runsaasti 
BCAA-aminohappoja ja L-glutamiinia. Hae kaikki maut  
ja koot hakusanalla self sport whey

Liikkujan tärkein 
lisäravinne. Nautitaan 
heti urheilusuorituksen 
jälkeen. Nopeaa 
heraproteiinia ja hiilihyd-
raattia suhteessa 1:1. 
Hae kaikki maut haulla 
self sport recovery

SELF Sport Recovery, 4 kg Vain 
Verkkokauppa.comista!

49,90
4 kg9,90

600 g 9,90
500 g 19,90

500 g

Puhdasta beta-alaniinia jauheena. Lisää 
lihasvoimaa ja kestävyyttä, ehkäisee 
väsymystä ja nopeuttaa palautumista.  
Verk.com/21340

Puhdas kreatiinimonohyd-
raatti lisää fyysistä toiminta-
kykyä etenkin lyhytkestoisissa, 
räjähtävissä suorituksissa. 
Se nostaa voimatasoja, 
parantaa tuloksia ja auttaa 
säilyttämään energiatasoja. 
Verk.com/20800

Puhdas L-glutamiini 
nopeuttaa palautumista 
ja estää treenin jälkeistä 
lihaskudoksen menetystä. 
Se parantaa kehon immu-
niteettiä rasitustilanteissa 
ja ehkäisee tulehduksia. 
Verk.com/21092

Vain 
Verkkokauppa.comista!

12,90
200 g

Norm. 34,90 €

Norm. 54,90 €

Harjoituksen aikana nautittava hyvän-
makuinen aminohappojuomajauhe. Ehkäisee 
kataboliaa ja edistää lihasten kasvua. 
Verk.com/8001

Maksimaalisen lihaskasvun mahdollistaja. 
Lisää suoritustehoa ja parantaa kestävyyttä. 
Nautitaan ennen harjoitusta. 
Verk.com/45021

FitFarm WPC80
16,90 €
Laadukas ja hyvin imeytyvä 
proteiinijauhe urheilijoille 
ja kuntoilijoille. Suklaa tai 
vanilja. 

FitFarm Proteinmix
23,90 €
Erittäin korkealuokkainen 
ja pitkävaikutteinen 
proteiini kuudesta eri 
lähteestä. Suklaa tai 
vanilja. 

FitFarm 
Isowhey+Glutamine
27,90 €
Kaikkeen urheiluun 
lisäproteiiniksi. Vähä-
laktoosinen. Suklaa tai 
vanilja. 

Hae: fitfarm proteiinijauhe

Tilavuus 800 ml

2 lokeroa

Kestää konepesun

Katso
hinta!



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!
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Fitness-lauantai
18.4. Helsingin myymälässä

BULL JA JUTTA klo 11.00
Lauantain rautaisimmassa esityksessä 
fitness-superduo Jutta Gustafsberg ja  
Jari ”Bull” Mentula. Vinkit treeniin ja 
ruokavalioon – myytit ja yleisimmät virheet.

LEUANVETOKISA klo 14.00
Tule haastamaan itsesi leuanvetokisaan!  
Kisan palkintona kolmelle parhaalle 
300, 200 ja 100 euron lahjakortit 
Verkkokauppa.comiin. Sadalle 
ensimmäiselle yli 10 leukaa vetäneelle 
proteiinipatukka.

ELSE LAUTALA klo 13.00
Fitness-tähti Else Lautala esittelee 
10 minuutin pikatreenin sekä 
2XU-kompressiovaatteiden  
viimeisimmät uutuudet.

LISÄKSI klo 10 – 15

»  Shock Absorber -urheiluliiviklinikka 
ja sovitus aktiivisille naisille

»  VIP Bartenders & SmartShaker-
sekoituspullojen esittely-show

» Fit Farm -proteiinien maistatus 

TODENNÄKÖISESTI AINA HALVEMPI



7,90

79,90

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

Oho, mikä hinta! Myynti alkaa lauantaina 18.4. 
klo 9.00. 1 kpl per asiakas. 54 kpl webissä,  
10 kpl per myymälä.

Miellyttävä juoksukokemus, ja mekaanisella 
kaltevuuden säädöllä saat harjoitteluun vaihte-
lua ja haastavuutta. Verk.com/44125

Atlas TR3 -juoksumatto

Oho, mikä hinta! Myynti alkaa perjantaina 17.4. klo 9.00. 
1 kpl per asiakas. 14 kpl webissä, 10 kpl per myymälä.

Monipuolinen tietokone näyttää sykkeesi, kalo-
rinkulutuksesi, matkan, ajan ja nopeuden. Anturit 
kädensijoissa. Kotitreenaaminen ei ole enää helpompaa! 
Verk.com/43931

Atlas Flow -crosstrainer

Oho, mikä hinta! 4- ja 6-kiloisten Atlas-kahvakuulien myynti alkaa 
lauantaina 18.4. kello 9.00. 1 kpl per asiakas.

Kahvakuulalla voi tehdä monipuolisen harjoituksen koko keholle: erilaisia 
heilautuksia, tempauksia ja punnerruksia yhdellä tai kahdella kädellä. 
Kovametallinen kuula sopii myös ulkokäyttöön.

4-kiloinen kuula 7,90 €. 55 kpl webissä ja 30 kpl per myymälä.  
Verk.com/43702

6-kiloinen kuula 7,90 €. 55 kpl webissä ja 30 kpl per myymälä.  
Verk.com/43712

Kovateräksiset Atlas-kahvakuulat, 4 ja 6 kg


