
Vihdoinkin halpoja 
lastentarvikkeita s. 4 – 7

99,90

Britax Bob Revolution CE -juoksuratas

Oho, mikä hinta! Myynti alkaa lauantaina 31.1. kello 9.00. 
1 kpl per asiakas. Yhteensä 100 kpl. Helsingissä ja webissä 
40 kpl sekä Pirkkalassa ja Oulussa 10 kpl.

Täydellistä liikkuvuutta ja keveyttä. Kääntyvä etupyörä 
sekä erinomainen jousitusjärjestelmä takaavat lapsellesi 
tasaisen kyydin kaikentyyppisissä maastoissa ja sääoloissa. 
Verk.com/41308

Monipuoliset ominaisuudet

Käytännöllinen

Kaupunkiin ja maastoon

Oho, 
mikä 
hinta!

Alle 35 kilon toimitukset 
pakettiautomaattiin alkaen 0,90 €



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

Acer TravelMate P255 15,6” -kannettava, Win 7 Pro

Windows 7 Pro

Intel Core i3 -tuplaydinsuoritin

15,6” heijastamaton näyttö

Acer TravelMate P255 on luotettava ja tehokas kannettava yrityskäyttöön ja kotitoimis-
toon. 15,6” laajakuvamattanäyttö, suorituskykyinen Intel Core i3 -tuplaydinsuoritin, 4 Gt 
keskusmuistia sekä 500 Gt:n kovalevy tekevät käytöstä jouhevaa. Verk.com/3722

Kompakti ja näppärä pöytäkone kotiin ja 
toimistoon! Järeä Intel Pentium J2900 
-neliydinsuoritin, 4 Gt keskusmuistia ja 
teratavun kovalevy. Intel HD Graphic 
-ohjain soveltuu kevyeen pelailuun. 
Verk.com/27154

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

Acer Aspire XC-603 -pöytätietokone

”Tietokone on näppäränkokoinen ja toiminnaltaan 
simppeli. Hintalaatusuhde on kohdallaan ja 
tehoiltaan riittäväperus kotikäyttöön. Voin 
suositella konetta vilpittömästi.”  
–Nörttistam, 1.11.2014

Acer K242 24” Full HD -LED-näyttö Acer B276HK 27” Ultra HD 4K -näyttö

Acer Aspire Nitro VN7-591G 15,6” -pelikannettava

      Kolmen
    vuoden takuu
      tietokoneille

verk.com/kolmevuotta

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

24” Full HD 

2 ms:n vasteaika

Laadukas 24” Full HD -tarkkuuden 
näyttö, jonka hinta ei päätä huimaa! 

Huippunopea 2 ms:n paneeli 
varmistaa häntimättömän 
kuvan. Verk.com/44957

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

27” Ultra HD 4K -näyttö

IPS LED -paneeli 

Ergonominen jalusta

27” 4K-näyttö jopa neljä kertaa Full HD -resoluutiota 
suuremmalla tarkkuudella. IPS-teknologiaan pohjau-
tuva paneeli tarjoaa mainion värientoiston ja laajat 
178 asteen katselukulmat ja toistaa sRGB-väriavaruu-

den 100-prosenttisesti. Verk.com/7655

Intel Pentium J2900

4 Gt RAM, 1 Tt HDD

Intel Core i7-4710HQ

15,6” Full HD -IPS-näyttö

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

NVIDIA GeForce GTX 860 M

256 Gt SSD + 1000 Gt HDD

Huippuluokan pelikannettava 
tinkimättömällä teholla. 
Verk.com/52456
”Pelaaminen koneella onnistuu hyvin. Tietokone on todella hiljainen peruskäytössä sekä käynnistyy usko-
mattoman nopeasti. Kone on niin kevyt, että sitä voi kantaa helposti mukana. Todella hyvä kone verrattuna 
muihin saman hintaluokan koneisiin.” –Pelaavaopiskelija, Tampere, 10.1.2015

Yli 10  arvostelua

4,9
keskiarvo



Coca-Cola Vanilla UK

Coca-Cola Cherry UK

Kestävä ja pehmeä

Doomoo Seat -säkkituolit

LG 50PB660V 50” 600 Hz Full HD
Smart -plasma-TV

Hinnat ja tarjoukset voimassa 26.1.–1.2.2015 ellei toisin mainita. 
Verk.com/katalogi

Upealla Full HD -kuvanlaadulla varustettu älykäs plasma-TV 
USB-mediantoistolla ja -tallennuksella. Television MAX 
600 Hz -kuvanparannus takaa selkeän ja miellyttävän kuvan 
myös nopeissa urheilu- ja toimintakohtauksissa. LG:n Smart 
TV:n sovellusvalikoimasta löydät mm. Netflix. Kolmeen 
HDMI-liitäntään voit liittää vaikka Blu-ray-soittimen ja kaksi 
pelikonsolia.

• LG:n App Store -valikoimasta on runsaasti sisältöä, kuten 
pelejä, musiikkisovelluksia, maksullisia TV-kanavia ja 
elokuvapalveluita. Sovelluksina mm. Netflix, SF Anytime 
ja Viaplay.

• Voit toistaa mediat näppärästi DLNA-tekniikan avulla. 
Voit myös siirtää mediat langattomasti TV:n ruudulle 
mobiililaitteiltasi ostamalla ja liittämällä televisioon 
erillisen WiFi-adapterin. WiFi-adapterin avulla televisiolle 
voi myös ostaa Smart Remote -kaukosäätimen.

• DVB-T2/C/S2 HD-digivirittimet. Energialuokka B.
• Verk.com/54403

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

50” Full HD

LG Smart TV

DVB-T2/C/S2 HD

MAX 600 Hz

99,90

Muksujen oma telkkarituoli! Doomoo Seat -säkkituoli on erittäin monikäyttöinen ja pitkäikäinen tuoli, joka sopii 
käytettäväksi heti pienokaisen syntymästä alkaen aina siihen asti kun lapsi painaa 30 kiloa. Saatavilla hillityissä väreissä 
tai kirkkaammilla kuoseilla. Löydät kaikki värit hakusanalla doomoo seat

Sopii vastasyntyneille

Erittäin pitkä käyttöikä

Coca-Cola Life UK

24-pack 330 ml. Virkistävä ja marjainen kirsikan maku, 
joka kunnioittaa hyvin myös alkuperäisen Coca-Colan 
makua. Verk.com/6705 (sokeroimaton 11919)

24-pack 330 ml. Coca-Cola Vanilla -virvoitusjuoma nyt 
jälleen saatavilla Briteistä! Verk.com/20395

23,90

23,90

24-pack 330 ml.Stevialla makeutettu juoma on 
kevyempi versio alkuperäisestä Coca-Colasta. Sisältää 
sokeria 6,8 grammaa per 100 ml. Verk.com/22042

23,90

Koko perheen 
Verkkokauppa.com!

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 %.

Osta laskulla! Saat 14 päivää 
maksuaikaa ilman lisäkuluja!

      Kolmen    vuoden takuu        televisioille
Ei koske Samsungin eikä  ProCasterin tuotteita.verk.com/kolmevuotta



Testimenestyjä

Pitkä käyttöikä

BPA-vapaa 
tuttipullo

Stokke Tripp Trapp -syöttötuoli

99,90

Erittäin mukava  
matkustaa

Ensiluokkainen 
sivutörmäyssuoja

Myynti alkaa ke 28.1. klo 
9.00. Erä 50 kpl. 
Kevyt ja tyylikäs, ainut- 
laatuisen turvallinen 
turvaistuin, joka on yleisesti 
hyväksytty käytettäviksi 
autoissa ISOFIX- ja Top 
Tether -kiinnityspisteiden 
kanssa. Asennus kasvot 
menosuuntaan. Sopii 
9–18-kiloiselle lapselle. 
Verk.com/54096

Myynti alkaa su 1.2. klo 12.00. 1 kpl per asiakas. 
Valkoisena 25 kpl Helsinki ja 25 kpl web, 
mustana 15 kpl Helsinki ja 15 kpl web. 
Tripp Trapp on jo vuosikymmenten 
ajan ollut se syöttötuoli. Skandinaavisen 
pelkistetty muotoilu, kestävä rakenne 
ja erinomainen käyttömukavuus. 
Verk.com/51003 (valkoinen) ja 
Verk.com/41784 (musta)

Maksimaalista turvaa 
tukevasta kiinnityksestä

Kurtis Baby Peace -vaunusuojat

Elodie Details Stroller Pal -vaunu- 
lelu + Details-tuttipullo, 250 ml

Oho, mikä hinta!

RECARO Milano -turvavyöistuin, 15 – 36 kg Britax Trifix -turvaistuin, 9 – 18 kg

Katso myös Stokke Baby Set 
Tripp Trapp -turvakaari, joka 
sopii vauvoille 6 kuukauden iästä 
alkaen. Hinta 43,90 €. 
Verk.com/12884 (valkoinen) ja 
Verk.com/14135 (musta)

Tyylikäs vaunusuoja, 
joka suojaa lasta 
tehokkaasti melulta, 
tuulelta ja aurin-
golta. Sopii lähes 
kaikkiin vaunu- ja 
ratasmalleihin. 
Hae kaikki värit 
haulla kurtis

Erä 100 kpl. 
Trendikäs vaunulelu 
ja tuttipullo -setti!  
Vaunulelussa on 
kiinnitysklipsi, jolla 
sen voi ripustaa 
helposti roikkumaan. 
Verk.com/54969

9,90

Klassikko

Trendikäs ja 
käytännöllinen

Myynti alkaa pe 30.1. 
klo 9.00. Erä 30 kpl. 
Testivoittaja eurooppalai-
sessa Stiftung Warentest 
-turvaistuintestissä 
6/2012! Etusuoja-
tyynyllä varustettu 
huipputurvallinen 
istuin. Kiinnitys 
ISOFIX-kiinnik-
keillä tai ilman. 
Verk.com/
9349

Erä 25 kpl. Syöttötuoli, 
joka mukautuu eri ikävai-
heisiin: Tuolin voi asettaa 
kätevästi ruokapöydän 
ääreen, sitä voi käyttää 
yksittäin tarjottimen 
kanssa ja lisäksi siitä saa 
tehtyä oman pienen 
pöydän ja tuolin lapselle. 
Tuoli kestää kovassakin 
käytössä vuosia. 
Helppo puhdistaa. 
Verk.com/53778

Erä 50 kpl. Kantopussi sujautetaan pään yli kantajan 
olkapäälle ja säädetään sopivan kokoiseksi. Ainut-
laatuinen etusäätö helpottaa vauvan asettamista 
kantopussiin. Pussi olalle, vauva kyytiin ja matkaan! 
Verk.com/47000

CYBEX Juno-Fix, 9 – 18 kg Knuma Connect 4-in-1 -syöttötuoliWallaboo Baby Sling Connection 
-kantopussi ja Cerise-uniriepu

99,90

RECARO-laatua

Myynti alkaa ke 28.1. 
klo 9.00. Harmaa 60 kpl. 
Violetti 38 kpl. Taattua 
laatua ja mahtavaa mat-
kustusmukavuutta noin 
3–12-vuotiaille. 
Verk.com/53646 
(harmaa) ja 53647 
(violetti)

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

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

Testivoittaja Mukana pehmuste

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

39,90

Vihdoinkin halpoja lastentarvikkeita    Vihdoinkin halpoja lastentarvikkeita    Vihdoinkin halpoja lastentarvikkeita    Vihdoinkin halpoja lastentarvikkeita

Suojaa melulta 
ja tuulelta

24,90

Philips Avent SCD501/00 Dect -itkuhälytin

Vihdoinkin halpoja lastentarvikkeita    Vihdoinkin halpoja lastentarvikkeita    Vihdoinkin halpoja lastentarvikkeita    Vihdoinkin halpoja lastentarvikkeita
Philips Avent SCD570/00 
Dect -itkuhälytin

BabyBjörn Kantoreppu 
One

Franck & Fischer Conrad Monkey 
-tyyny

Franck & Fischer Simon Elephant 
-tyyny

Franck & Fischer Marta Owl 
-tyyny

BabyBjörn Sitteri Balance Soft

Emma Polar -lämpöpussi

Philips Avent SCD505/00 
Dect -itkuhälytin

Franck & Fischer Ulrikke 
-reppu

89,90

Helsingissä 75 ja webissä 75 kpl. 
Edistyksellinen itkuhälytin, jossa on moni-
puoliset toiminnot. Verk.com/52925

Helsingissä 65 ja webissä 85 kpl. Kulut-
taja-lehden testivoittaja (2012). Salauksella 
suojattu yhteys. Verk.com/30813

49,90

Oho, mikä hinta! Myynti alkaa pe 30.1. klo 9.00. 1 kpl per asiakas. Helsinki ja web 60 kpl. 
Pirkkala ja Oulu 40 kpl. Uusi monipuolinen Philips Avent Dect SCD501/00 -itkuhälytin 
antaa sinulle täydellisen mielenrauhan ja luotettavan yhteyden lapseen. Hälyttimessä 
on erittäin selkeä äänentoisto ja rauhoittava yövalo. Verk.com/49610

29,90

Oho, 
mikä 
hinta!

Erinomainen äänentoisto

Akun kesto 24 tuntia

Erä 100 kpl. Pidetty klassikko! Ergo-
nomisesti muotoiltua, pehmeää ja 
luonnollisella tavalla keinuvaa sitteriä 
voi käyttää syntymästä aina kahteen 
ikävuoteen asti. Verk.com/40844

109,90
15,53 / kk (12 kk)

Leikkiin ja lepoon

Pehmeä keinunta

Sopii vastasyntyneelle

Luomupuuvillaa

Oho, mikä hinta! Myynti alkaa to 29.1. klo 9.00. 1 kpl per asiakas. Helsinki 30 kpl, 
Pirkkala 20 kpl, Oulu 20 kpl ja web 30 kpl. Muhkea ja topattu lämpöpussi. Päällinen 
kestävää ja tuulenpitävää nylon-kangasta, sisäpinta ihanan pehmeää fleece-materiaalia. 
Aukeaa vetoketjulla edestä kokonaan. Aukot 5-pistevaljaille. Päänympäryksessä 
kiristysnauha. Pituus 80 cm. Verk.com/30584

9,90

Oho, mikä hinta!

Erä 100 kpl. Uuden sukupolven kan-
toreppu, jossa on neljä erilaista kanto-
asentoa selässä ja rinnalla kantamiseen. 
Vyötäröhihna ja pehmustetut olkahihnat 
tasaavat painoa. Verk.com/26612

Myynti alkaa pe 30.1. klo 9.00. Erä 
30 kpl. Leikkisää tanskalaista suunnitte-
lua parhaimmillaan! Säädettävät hihnat 
pitävät repun hyvin paikallaan. Pehmus-
tetut olkahihnat. Verk.com/4402

109,90
15,53 / kk (12 kk)

19,90

Vaaeleanpunaista 27 kpl ja sinistä 30 kpl. Ihastuttava ja 
pehmeä tyyny lastenhuoneeseen tai matkalle mukaan. 
Tyynyn takana näppärä vetoketjukiinnitys, joten 
irrallinen sisätyyny voidaan poistaa. Koko 40 × 40 cm. 
Verk.com/55423 (vaaleanpunainen) ja 55435 (sininen)

Vaaeleanpunaista 30 kpl ja sinistä 30 kpl. Ihastuttava ja 
pehmeä tyyny lastenhuoneeseen tai matkalle mukaan. 
Tyynyn takana näppärä vetoketjukiinnitys, joten 
irrallinen sisätyyny voidaan poistaa. Koko 40 × 40 cm. 
Verk.com/55444 (vaaleanpunainen) ja 55443 (sininen)

Hiekanväristä 30 kpl ja sinistä 30 kpl. Ihastuttava ja 
pehmeä tyyny lastenhuoneeseen tai matkalle mukaan. 
Tyynyn takana näppärä vetoketjukiinnitys, joten 
irrallinen sisätyyny voidaan poistaa. Koko 40 × 40 cm. 
Verk.com/55449 (hiekka) ja 55452 (sininen)

24,90 24,90 24,90
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Natusan-puhdistuspyyhkeet, 4 -pack

Vastasyntyneille kehitetyt hajusteettomat ja pehmeät puhdistuspyyhkeet 
puhdistavat vauvan ihon hellävaraisesti. Yhteensä 256 kpl. Verk.com/55047

Vertaa hintaa  
ja säästä! -25 %
Prisma Kaari

6,69 € / pkt
(0,03 € / kpl)

5,00

4,20 
Vertaa hintaa  
ja säästä! -26 %
Prisma Kaari

5,75 € / 5 prk
(5,35 € / kg)

Neljän viljan puuro, 5 kk, 5 prk Verk.com/16900
Viljaisa puolukkapuuro, 5 kk, 5 prk Verk.com/9942
Vadelma-mustikkapuuro, 5 kk, 5 prk Verk.com/4752
Vadelma-kaurapuuro 5, 5 kk, 5 prk Verk.com/20291

Kauraisa persikka-ohrapuuro, 8 kk, 5 prk Verk.com/4757 
Omena-kaurapuuro, 8 kk, 5 prk Verk.com/4286

3,91 € / kg

5
kpl

Ella’s Kitchenin aamuherkut, 6-pack

Mango, 6 kk, 6 x 100 g, Verk.com/21859
Blueberry + Pear, 6 kk, 6 x 100 g,  

Verk.com/25579

14,17 € / kg

8,50 
Vertaa hintaa  
ja säästä! -25 %
Prisma Kaari

11,34 € / 6-pack
(18,90 € / kg)

6
kpl

26,90 

Muumi Baby -teippivaipat, kuukausipakkaus  
+ Helmi Baby -ruokalaput, 10 kpl

Koko 2, 3 x 58 kpl, Verk.com/28510
Koko 3, 3 x 50 kpl, Verk.com/53760
Koko 4, 3 x 46 kpl, Verk.com/27250
Koko 5, 3 x 44 kpl, Verk.com/28422
Koko 6, 3 x 36 kpl, Verk.com/32207

2-6
koot

Helsingistä se alkaa! 
Valio Onni -puurot,  5 x 215 g

Ruokalaput 

kaupan päälle!

Huh huh, 

kun on 

halpa!

25%25% halvempaa lastenruokaa  
ja vaippoja kuin Prismassa! *

* Prisma Kaari, Helsinki 20.1.2015

*** Varmistaaksemme parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen on lastenruuan ja vaippojen myynti rajoitettu aluksi ainoastaan Helsinkiin. Liity 
postituslistallemme niin tiedät, milloin sinunkin alueellasi on mahdollisuus tilata lastenruokaa ja vaippoja suoraan netistä entistäkin halvemmalla!

1 2 3
Näin helppoa se on!Näin helppoa se on!

Valitse tuotteet 
ostoskoriin 

Verkkokauppa.comista laaja  
valikoima lastenruokia ja vaippoja 
todennäköisesti aina halvemmalla!

Tee  
tilaus
Valitse maksu-  
ja toimitustapa

Nouda  
tuotteesi 
– vaivattomasti Helsingin 
alueen*** pakettiautomaateista  
tai myymälästä!

Muksu-ateriat, 1-3 v, 4 x 200 g

3,00 
Vertaa hintaa  
ja säästä! -26 %
Prisma Kaari

4,08 € / 4 kpl
(5,10 € / kg)

Tonnikalapasta, 4 x 200 g, Verk.com/25723 • Pastaa ja jauhelihakastiketta, 4 x 200 g, 
Verk.com/25581 • Kasvis-naudanlihapata, 4 x 200 g, Verk.com/17536 • Farmarin 
kasvis-possupata, 4 x 200 g, Verk.com/17023 • Currykana-bataattisose, 4 x 200 g,  
Verk.com/25911 • 3,75 € / kg

4,20 
Vertaa hintaa  
ja säästä! -25 %
Prisma Kaari

5,67 € / 3 kpl
(21,00 € / kg)

Original, 3 x 90 g, Verk.com/26102   Mansikka, 3 x 90 g, Verk.com/1332      15,56 € / kg

Real Snack Junior Luomu -maissinaksut, 3 x 90 g

3
kpl

11,00 
Vertaa hintaa  
ja säästä! -25 %
Prisma Kaari

14,76 € / 4 kpl
(123,00 € / kg)

Ella’s Kitchen -naksut, 7 kk, 4-pack

Cheese + Tomato Puffits,  
Verk.com/0856 
Raspberry + Vanilla Puffits,  
Verk.com/6050

91,67 € / kg

9,10

First Touch Bath -pesuneste, 250 ml • First Touch Lotion -kosteusvoide, 250 ml •
First Touch -sinkkivoide, 75 ml • Mild Care -talkki, 100 g • Verk.com/26231

Natusan Baby pesuneste- ja ihonhoitosetti, 4 tuotetta

Vertaa hintaa  
ja säästä! -25 %
Prisma Kaari

12,22 € / setti **

** hintavertailu tehty vastaavista tuotteista

4
kpl

4
kpl

Alle 35 kilon  

toimitukset  

pakettiautomaattiin 

alkaen  0,90 €!



25%25% halvempaa lastenruokaa  
ja vaippoja kuin Prismassa! *

* Prisma Kaari, Helsinki 20.1.2015

*** Varmistaaksemme parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen on lastenruuan ja vaippojen myynti rajoitettu aluksi ainoastaan Helsinkiin. Liity 
postituslistallemme niin tiedät, milloin sinunkin alueellasi on mahdollisuus tilata lastenruokaa ja vaippoja suoraan netistä entistäkin halvemmalla!

1 2 3
Näin helppoa se on!Näin helppoa se on!

Valitse tuotteet 
ostoskoriin 

Verkkokauppa.comista laaja  
valikoima lastenruokia ja vaippoja 
todennäköisesti aina halvemmalla!

Tee  
tilaus
Valitse maksu-  
ja toimitustapa

Nouda  
tuotteesi 
– vaivattomasti Helsingin 
alueen*** pakettiautomaateista  
tai myymälästä!

Muksu-ateriat, 1-3 v, 4 x 200 g

3,00 
Vertaa hintaa  
ja säästä! -26 %
Prisma Kaari

4,08 € / 4 kpl
(5,10 € / kg)

Tonnikalapasta, 4 x 200 g, Verk.com/25723 • Pastaa ja jauhelihakastiketta, 4 x 200 g, 
Verk.com/25581 • Kasvis-naudanlihapata, 4 x 200 g, Verk.com/17536 • Farmarin 
kasvis-possupata, 4 x 200 g, Verk.com/17023 • Currykana-bataattisose, 4 x 200 g,  
Verk.com/25911 • 3,75 € / kg

4,20 
Vertaa hintaa  
ja säästä! -25 %
Prisma Kaari

5,67 € / 3 kpl
(21,00 € / kg)

Original, 3 x 90 g, Verk.com/26102   Mansikka, 3 x 90 g, Verk.com/1332      15,56 € / kg

Real Snack Junior Luomu -maissinaksut, 3 x 90 g

3
kpl

11,00 
Vertaa hintaa  
ja säästä! -25 %
Prisma Kaari

14,76 € / 4 kpl
(123,00 € / kg)

Ella’s Kitchen -naksut, 7 kk, 4-pack

Cheese + Tomato Puffits,  
Verk.com/0856 
Raspberry + Vanilla Puffits,  
Verk.com/6050

91,67 € / kg

9,10

First Touch Bath -pesuneste, 250 ml • First Touch Lotion -kosteusvoide, 250 ml •
First Touch -sinkkivoide, 75 ml • Mild Care -talkki, 100 g • Verk.com/26231

Natusan Baby pesuneste- ja ihonhoitosetti, 4 tuotetta

Vertaa hintaa  
ja säästä! -25 %
Prisma Kaari

12,22 € / setti **

** hintavertailu tehty vastaavista tuotteista

4
kpl

4
kpl

Alle 35 kilon  

toimitukset  

pakettiautomaattiin 

alkaen  0,90 €!



Brother DCP-9020CDW 
-LED-värimonitoimilaite

DCP-9020CDW on nopea ja suorituskykyinen 
monitoimilaite, joka sisältää lukuisia innovatiivisia 
toimintoja. Automaattinen 2-puoleinen tulostus 
auttaa vähentämään paperinkulutusta. Voit 
yhdistää laitteen kiinteään tai langattomaan 
verkkoon valintasi mukaan.

• Tulostaa jopa 18 s/min 
• 9,3 cm leveä kosketusnäyttö
• 35 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite
• 250 arkin paperikapasiteetti
• Mobiilitulostus ja -skannaus
• 3 vuoden takuu, josta SWAP-laitevaihtotakuu 

ensimmäisen vuoden ajan.
• Tuote rekisteröitävä 60 päivän kuluessa 

ostopäivästä (www.brother.fi). Muuten takuu 
2 vuotta.

• Verk.com/2391

Brother MFC-J5320DW
-monitoimilaite 

Brother MFC-J5720DW
-monitoimilaite 

Brother MFC-J5620DW
-monitoimilaite 

MFC-J5320DW tarjoaa korkealaatuista tulostusta.
Nopea ja kestävä laite on erinomainen ratkaisu tuotta-
vuuden lisäämiseen.

• Tulostaa 22 mustavalko- ja 20 värikuvaa minuutissa
• 250 arkin paperikasetti
• Automaattinen 2-puolinen A4-tulostus.  

A3-tulostusmahdollisuus.
• 35 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite
• 6,8 cm leveä värillinen LCD-kosketusnäyttö
• Kiinteä ja langaton verkkoliitäntä
• XL-värikaseteilla jopa 2400 mustavalko- ja 1200 

värisivua
• Verk.com/55877

MFC-J5620DW on nopea, kestävä ja kustannustehokas 
laite monipuolisin ominaisuuksin.

• Tulostaa 22 mustavalko- ja 20 värikuvaa minuutissa
• 250 arkin paperikasetti
• 9,3 cm leveä värillinen LCD-kosketusnäyttö
• Muistikorttipaikka
• Monikäyttöalusta laitteen takana
• Automaattinen 2-puolinen A4-tulostus.  

Myös A3-tulostus
• 35 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite
• Langaton ja kiinteä verkkoliitäntä
• XL-värikaseteilla jopa 2400 mustavalko- ja 1200 

värisivua
• Verk.com/55902

MFC-J5720DW tarjoaa korkealaatuista yritystulostusta 
täysin uudella tavalla. Älykäs ja nopea monitoimilaite 
sisältää monipuoliset liitäntämahdollisuudet ja on siten 
erinomainen ratkaisu tiimikäyttöön.

• Tulostaa 22 mustavalko- ja 20 värikuvaa minuutissa
• 2 x 250 arkin paperikasetti
• 9,3 cm leveä värillinen LCD-kosketusnäyttö
• Muistikorttipaikka
• Monikäyttöalusta laitteen takana (5xA3 / 80xA4)
• Automaattinen 2-puolinen A4-tulostus, kopiointi, 

skannaus ja faksaus. Myös A3-tulostus
• 50 arkin automaattinen 2-puoleinen dokumentinsyöt-

tölaite
• Langaton ja kiinteä verkkoliitäntä
• XL-värikaseteilla jopa 2400 mustavalko- ja 1200 

värisivua
• Verk.com/55906

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

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

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

195,90
22,69 / kk (12 kk)

 LC229XLBK-väriaine 
kaupan päälle!

 LC229XLBK-väriaine 
kaupan päälle!

 LC229XLBK-väriaine 
kaupan päälle!



Canon MAXIFY MB2050 -monitoimitulostin

18 megapikseliä

169,90
20,53 / kk (12 kk)49,90

APS-C-kenno

Pienikokoinen

18 megapikseliä

APS-C-kenno

ISO 100-12800

12 megapikseliä

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

Canon EOS 100D + EF-S 18-55 mm IS STM Canon EF 50 mm f 1.8 II

Canon EOS M + EF-M 22 mm f 2 STM 
+ Speedlite 90EX

Canon PowerShot S120 -digikamera

Canon PIXMA MG2950 -monitoimitulostin

Taskukokoisessakin kamerassa voi olla suuret ominaisuudet: monipuoliset käsisäädöt, 
nopea salamasynkronointi, valovoimainen objektiivi sekä sisäänrakennettu ND-suodin 
mahdollistavat kuvaamisen haastavissakin valaistusolosuhteissa. Verk.com/32592

5× optinen zoom

Valovoima f/1,8–5,7

Raw-kuvat

Pienikokoinen ja nopeatoiminen digitaalinen järjestelmäkamera, joka kulkee mukana minne tahansa. 18 megapikselin 
EOS 100D -kamerassa on optinen etsin ja kosketusnäyttö, joten sillä saa helposti laadukkaita valokuvia ja videoita. 
Verk.com/12085 

Osta tämän kameran lisäksi joku seuraavista tuotteista, niin saat Canonilta 50 € rahaa takaisin! Canon EF 50 mm f1,8 II, Canon EF-S 
55-250 mm f4 - 5,6 IS STM, Canon SELPHY CP910. Kampanja voimassa 31.01.2015 asti. Hyvityksen voi saada vain kerran kameraa 
kohden. Katso tarkemmat ohjeet canon.fi/kampanjat

9 tarkennuspistettä

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

EF 50mm f 1.8 II on supersuosittu, erittäin kevyt ja 
kompaktin kokoinen EF-objektiivi. Pienikokoisessa 
objektiivissa on käytetty Gaussian-tyyppistä optista 
rakennetta, joka takaa kauttaaltaan terävät kuvat sekä 
läheltä että kaukaa. Verk.com/0912

Canonilta 50 € rahaa takaisin kun ostat tämän objektiivin 
yhdessä Canon EOS 100D -järjestelmäkameran kanssa. Kampanja 
voimassa 31.01.2015 asti. Hyvityksen voi saada vain kerran 
kameraa kohden. Katso tarkemmat ohjeet canon.fi/kampanjat

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

Edullista 
valovoimaa!

EOS-järjestelmäkameroiden kuvanlaatu ja helppokäyttöisyys yhdessä pienessä pake-
tissa. Suuren kuvakennon ansiosta kuvanlaatu on erinomainen myös hämärässä.
Verk.com/35146

EF-M-objektiivikiinnitys

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

47,90

Canon PG-545XL 
musta mustekasetti.
Verk.com/32419Monikäyttöinen mustesuihkutulostin 

kopiointi- ja skannaustoiminnoilla. 
Langaton verkkoliitäntä sekä mahdolli-
suus skannata suoraan pilvipalveluihin.
Verk.com/51334

Mobiilitulostus

Pilviskannaus

Monikäyttöinen mustesuihkutulostin 
kopiointi- ja skannaustoiminnoilla. 
Langaton verkkoliitäntä sekä mahdolli-
suus skannata suoraan pilvipalveluihin.
Verk.com/10867

WiFi- ja mobiilitulostus

64,90
Canon PGI-1500XL 
BK/C/M/Y 
–monipakkaus. 
Verk.com/15814

1200 sivun mustekasetit

”Ostin kameran tyttärelleni ensimmäi-
seksi järkkäriksi. Kameran logiikan hän 
oppi hetkessä, kevyt ja pienen kokoinen 
ja tulee aivan mahtavia kuvia. Hyvä 
hankinta” –JUPETO, Ylöjärvi, 6.1.2015



Sonyn X8505 -sarjan 4K Ultra HD  
3D LED TV, 200 Hz
Sonyn 4K Smart TV, jonka mukana tulee helppokäyttöinen One 
Flick -kaukosäädin. Televisiossa on WiFi Miracast, joka mahdollistaa 
mobiililaitteen sisällön langattoman peilaamisen TV-ruudulle. Sonyn 
monipuoliseen sovellusvalikoimaan kuuluu muun muassa Yle Areena 
ja Netflix. Televisiossa on passiivinen 3D-tekniikka, ja mukana tulee 
kahdet 3D-lasit. Energialuokka B. 49” 1199,90 € (Verk.com/46162), 
55” (46161) ja 65” (46163)

4K Ultra HD 3840×2160

One Flick -kaukosäädin

 DVB-T2/C HD/S2

Ohuet alumiinireunat

      Kolmen
    vuoden takuu
        televisioille

Ei koske Samsungin eikä  
Procasterin tuotteita.

verk.com/kolmevuotta

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

LG 42LB550V 42” LED TV, 100 Hz, DVB-T2
Full HD -resoluutiolla varustettu perustelevisio, jonka LED IPS 
-paneelin katselukulma on laaja ja kirkkaiden värien kontrasti hyvä. 
Voit toistaa mediatiedostot helposti suoraan USB-muistilta tai peilata 
kännykän sisällön TV-ruudulle MHL-liitännän avulla. Verk.com/47683

• DVB-T2/C HD/S2 -digivirittimet 
• 2 x HDMI, USB, digitaalinen audio ulos (optinen), komponentti/

komposiitti-hybridi, SCART
• Energialuokka A+

Full HD -resoluutio

DVB-T2/C HD/S2-virittimet

USB-tallennus ja -toisto

Energialuokka A+

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

LG HR935N Smart 3D 
Blu-ray -soitin ja digiboksi

3D Blu-ray -levyjä toistava soitin sekä tallentava digiboksi 
antenni- ja kaapeliverkon HD-digivirittimillä ja 500 Gt:n tallennustilalla. Sisäänra-
kennettu WiFi-yhteys ja Smart TV -sovelluksia kuten Netflix.Verk.com/36728

LG 65UC970V 65” Smart 4K Ultra HD  
Curved 3D LED TV, 1000 Hz

Kaareva 65-tuumainen TV, jossa on 4K-resoluutio. LG:n 
uusi webOS-käyttöliittymä sekä television mukana 
tuleva, liiketunnistimella varustettu Magic Remote 
-kaukosäädin tekevät älytelevision käytöstä helppoa 
ja mukavaa, sillä navigointi TV-lähetysten, sovellusten 
ja verkkosisällön välillä on nopeaa ja vaivatonta. 
LG:n App Store -valikoimaan kuuluu runsaasti pelejä, 
musiikkisovelluksia, maksullisia TV-kanavia ja elokuvapalveluita. 
Sovelluksina ovat mm. Netflix, SF Anytime ja Viaplay. Televisiossa 
on sisäänrakennettu WiFi-yhteys.

• DVB-T2-, DVB-C HD- ja DVB-S2-HD-digivirittimet
•  3 x HDMI 2.0, 2 x USB 2.0, USB 3.0, Ethernet RJ45, kuulokelii-

täntä, digitaalinen audio ulos (optinen), AV / komponentti / PC 
-sisään, SCART

• Energialuokka A

55”  55UC970V   1799,90 €   (Verk.com/12963)
65”  65UC970V   2799,90 €   (Verk.com/14083)

Ultra HD 4K -resoluutio

Kaareva muotoilu

DVB-T2/C HD/S2

Ultra IPS Panel

Ultra Cinema 3D

      Kolmen
    vuoden takuu
        televisioille

Ei koske Samsungin eikä  
Procasterin tuotteita.

verk.com/kolmevuotta

299,00
31,29 / kk (12 kk)

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

Teho 320 W

Bluetooth

Langaton subwoofer

2799,90
239,69 / kk (12 kk)

65”

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

55”
      Kolmen
    vuoden takuu
        televisioille

Ei koske Samsungin eikä  
Procasterin tuotteita.

verk.com/kolmevuotta

2479,00
212,95 / kk (12 kk)

65”

1479,00
129,62 / kk (12 kk)

55”

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 %.



Sonyn X8505 -sarjan 4K Ultra HD  
3D LED TV, 200 Hz
Sonyn 4K Smart TV, jonka mukana tulee helppokäyttöinen One 
Flick -kaukosäädin. Televisiossa on WiFi Miracast, joka mahdollistaa 
mobiililaitteen sisällön langattoman peilaamisen TV-ruudulle. Sonyn 
monipuoliseen sovellusvalikoimaan kuuluu muun muassa Yle Areena 
ja Netflix. Televisiossa on passiivinen 3D-tekniikka, ja mukana tulee 
kahdet 3D-lasit. Energialuokka B. 49” 1199,90 € (Verk.com/46162), 
55” (46161) ja 65” (46163)

4K Ultra HD 3840×2160

One Flick -kaukosäädin

 DVB-T2/C HD/S2

Ohuet alumiinireunat

      Kolmen
    vuoden takuu
        televisioille

Ei koske Samsungin eikä  
Procasterin tuotteita.

verk.com/kolmevuotta

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

LG 42LB550V 42” LED TV, 100 Hz, DVB-T2
Full HD -resoluutiolla varustettu perustelevisio, jonka LED IPS 
-paneelin katselukulma on laaja ja kirkkaiden värien kontrasti hyvä. 
Voit toistaa mediatiedostot helposti suoraan USB-muistilta tai peilata 
kännykän sisällön TV-ruudulle MHL-liitännän avulla. Verk.com/47683

• DVB-T2/C HD/S2 -digivirittimet 
• 2 x HDMI, USB, digitaalinen audio ulos (optinen), komponentti/

komposiitti-hybridi, SCART
• Energialuokka A+

Full HD -resoluutio

DVB-T2/C HD/S2-virittimet

USB-tallennus ja -toisto

Energialuokka A+

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

LG HR935N Smart 3D 
Blu-ray -soitin ja digiboksi

3D Blu-ray -levyjä toistava soitin sekä tallentava digiboksi 
antenni- ja kaapeliverkon HD-digivirittimillä ja 500 Gt:n tallennustilalla. Sisäänra-
kennettu WiFi-yhteys ja Smart TV -sovelluksia kuten Netflix.Verk.com/36728

LG 65UC970V 65” Smart 4K Ultra HD  
Curved 3D LED TV, 1000 Hz

Kaareva 65-tuumainen TV, jossa on 4K-resoluutio. LG:n 
uusi webOS-käyttöliittymä sekä television mukana 
tuleva, liiketunnistimella varustettu Magic Remote 
-kaukosäädin tekevät älytelevision käytöstä helppoa 
ja mukavaa, sillä navigointi TV-lähetysten, sovellusten 
ja verkkosisällön välillä on nopeaa ja vaivatonta. 
LG:n App Store -valikoimaan kuuluu runsaasti pelejä, 
musiikkisovelluksia, maksullisia TV-kanavia ja elokuvapalveluita. 
Sovelluksina ovat mm. Netflix, SF Anytime ja Viaplay. Televisiossa 
on sisäänrakennettu WiFi-yhteys.

• DVB-T2-, DVB-C HD- ja DVB-S2-HD-digivirittimet
•  3 x HDMI 2.0, 2 x USB 2.0, USB 3.0, Ethernet RJ45, kuulokelii-

täntä, digitaalinen audio ulos (optinen), AV / komponentti / PC 
-sisään, SCART

• Energialuokka A

55”  55UC970V   1799,90 €   (Verk.com/12963)
65”  65UC970V   2799,90 €   (Verk.com/14083)

Ultra HD 4K -resoluutio

Kaareva muotoilu

DVB-T2/C HD/S2

Ultra IPS Panel

Ultra Cinema 3D

      Kolmen
    vuoden takuu
        televisioille

Ei koske Samsungin eikä  
Procasterin tuotteita.

verk.com/kolmevuotta

299,00
31,29 / kk (12 kk)

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

Teho 320 W

Bluetooth

Langaton subwoofer

2799,90
239,69 / kk (12 kk)

65”

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

55”
      Kolmen
    vuoden takuu
        televisioille

Ei koske Samsungin eikä  
Procasterin tuotteita.

verk.com/kolmevuotta

2479,00
212,95 / kk (12 kk)

65”

1479,00
129,62 / kk (12 kk)

55”

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 %.

9,90

Fuj:tech -HDMI-kaapeli

2 metrin pituinen HDMI 1.4 -kaapeli, 
jossa ethernet-tuki. Verk.com/4676

Philips PFS8109- ja PFS8209-sarjan 3D LED TV, 800 Hz

Android-pohjainen älytelevisio, jossa on nopea Quad Core -prosessori ja Chrome-net-
tiselain. Nelipuolinen Ambilight-valonheijastus saa kuvan näyttämään suuremmalta ja 
tunnelmallisemmalta. Televisiossa on kaksois-HD-digivirittimet, joten voit tallentaa eri 
kanavaa kuin katsot. 

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

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

Hopeanharmaa / alumiininen
48” 48PFS8109 999,00 € (Verk.com/44350)
55” 55PFS8109 1249,00 € (Verk.com/44345)
Valkoinen
48” 48PFS8209 999,00 € (Verk.com/44349)
55” 55PFS8209 1249,00 € (Verk.com/44346)

      Kolmen
    vuoden takuu
        televisioille

Ei koske Samsungin eikä 
Procasterin tuotteita.

verk.com/kolmevuotta

999,00
89,62 / kk (12 kk)

Android-älytelevisio

Nelipuoleinen Ambilight

Kahdet HD-digivirittimet

WiFi Miracast

Quad Core -prosessori48”

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

Samsung UE55H6400 Smart 3D LED TV, 400 Hz

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 %.

Samsung Smart Hub -valikosta löydät hurjan paljon sisältöä, jota on helppo 
navigoida mukana tulevan kosketuspinnallisen kaukosäätimen avulla. 
Samsungin sovellusvalikoimaan kuuluvat esimerkiksi Katsomo ja Netflix, kun 
taas WiFi Direct mahdollistaa langattoman mediansiirron mobiililaitteilta. 
Television 400 Hz CMR varmistaa sulavan liiketoiston ja Quad Core -proses-
sori nopeuttaa television valikoiden selausta. Verk.com/12324

• DVB-T2- ja DVB-C HD -teräväpiirtovirittimet
• 4 x HDMI, 3 x USB, komposiitti-/komponenttihybridi, Ethernet (LAN), 

kuulokeliitäntä, digitaalinen audio ulostulo (optinen), SCART
• Energialuokka A+

         saat
   kaupan päälle
   €-hintaturva-
vakuutuksen    
     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja
vain €-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com

€

Quad Core -prosessori

Samsung Smart Hub

DVB-T2 ja DVB-C HD

400 Hz CMR -kuvanparannus

59,90

Mozi Slim Full-motion B1 -seinäteline
23–55-tuumaisille televisioille (myös kaareville). Kaksi kääntyvää vartta. Verk.com/42929

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

Samsung UE48H6200 48” Full HD Smart LED TV
Smart TV nopealla neliydinprosessorilla, sisäänrakennetulla WiFi:llä sekä 
langattomalla mediantoistolla. TV-sovellusvalikoimaan kuuluu mm. Netflix, 
Katsomo ja Spotify. 200 Hz CMR tarjoaa pehmeän liikkuvan kuvan ja Wide 
Color Enhancer Plus -teknologia varmistaa, että kuvan värit ovat eläväiset. 
Voit tallentaa suosikkiohjelmasi ulkoiselle USB-kovalevylle.
Verk.com/31214

• Antenni- ja kaapelivirittimet (DVB-T/C) 
• Energialuokka A+

Quad Core -prosessori

Samsung Smart Hub

DVB-T2 ja DVB-C HD

WiFi Direct

”Hinta-laatusuhteeltaan erinomainen tuote. Kuvanlaadultaan ok kunhan katseluetäisyys on 
tarpeeksi kaukana (noin3m) niin pkselöitymistä ei juuri huomaa. Käyttöjärjestelmä on ainakin 
vanhempiin Samsungin telkkareihin parantunut huomattavasti. Nopeamman prossun ansiosta 
Smart hub toimii ihan kiitettävästi. Kaikenkaikkiaan kelpo tuote hintaluokasaan.” 
–Juki91, Lohja, 6.1.2015



Portaattomasti säädettävä imuteho 
ja imuputken pituussäätö helpotta-
vat työskentelyä. Hygieniasuodatin 
varmistaa puhtaan poistoilman. 
2 in 1 -rako- ja tekstiilisuulake. 
Verk.com/13768

49,90

Erittäin hiljainen ja miellyttävä ääni, 
tehonsäätö painikkeilla sekä suodat-
timen ja pölypussin vaihtotarpeen 
merkkivalo. Allergy Plus -suodatin 
puhdistaa poistoilman pienimmätkin 
hiukkaset. Verk.com/38097

Äänitaso 65 dB

Suodatus A

199,90

Volta Equipt UEQ11 Electrolux UltraSilencer All Floor

Kovan lattian puhdistuskyky A

Kompakti

Suorituskykyinen

Hyvin varusteltu

69,90 79,90

79,90 149,90 229,90

99,90

• Pölypussiton
• Ergonomisesti muotoiltu 

kädensija, jossa on 
imutehon kaukosäätö

• Pölypussiton 
• Portaaton tehonsäätö
• Teho 1800 W

• Pölypussiton
• Portaaton tehonsäätö 

varren kädensijassa
• Teho 1800 W

Green Cyclone ProfessionalGreen Cyclone OriginalGreen Cyclone Mini      

• HEPA-suodatin
• 8 metrin ulottuvuus 
• 1,5 litran pölysäiliö
• Verk.com/16705

• HEPA-suodatin
• 2,5 litran pölysäiliö
• Verk.com/0552

• HEPA-suodatin
• 2,5 litran pölysäiliö
• Verk.com/9530

Stadler Form -ilmankostuttimet

Ufox-ilmankostuttimet

89,90

19,90 89,90

139,90

Tilasuositus 20-50 m² Tilasuositus 20-100 m²

Vesisäiliö 5,7 l Vesisäiliö 5,1 l

Automaattinen virrankatkaisu

Stadler Form Anton
Ultraääni-ilmankostutin on suunniteltu 
tyylikkäästi tehosta tinkimättä. Ulos 
tuleva höyry on bakteeritonta. Hae kaikki 
värit hakusanoilla stadler form anton

Domesto KM-11001 
-ultraääni-ilmankostutin

Ufox HK2 -ilmankostutin 
Soveltuu pienempien huonetilojen 
kostuttamiseen. Halkaisija 270 mm. 
Verk.com/49623

Ufox U3S -ilmankostutin
Sopii laajempiin huonetiloihin kuten 
toimistoihin. Korkeus/halkaisija 
220/380 mm. Verk.com/49624

Automaattinen virrankatkaisu

Hiljaista laitetta voidaan käyttää myös 
makuuhuoneessa. Irrotettava 1,1 litran 
vesisäiliö ja automaattinen virrankatkaisu. 
Verk.com/24092

Stadler Form Fred tuottaa lämmintä, 
puhdasta höyryä huoneeseen ja saa sinut 
tuntemaan olosi mukavaksi. Automaat-
tinen virrankatkaisu. Hae kaikki värit 
hakusanoilla stadler form fred

Stadler Form Oskar on hiljainen, tyylikäs 
ja energiapihi ilmankostutin, joka toimii 
evaporaatioteknologialla. LED-valot ja 
automaattinen virrankatkaisu. Hae kaikki 
värit hakusanoilla stadler form oskar

99,9099,90

Huonekoko maks. 15 m² Huonekoko maks. 25 m² Huonekoko maks. 50 m² Huonekoko maks. 40 m²

Norm. 69,90 €

Samsung VCC54Q0V3G Samsung  F500, pölypussiton

Pientä ja kätevää pölyn imuria on helppo käyttää, siirtää 
ja säilyttää. Imurissa on erinomainen 240 W:n imuteho 
sekä kestävä lukkoputki. A-luokan pölynpoistokyky 
kovilta lattiapinnoilta Verk.com/12901

Pölypussiton imuri 10 metrin toimintasäteellä. Cyclone-
Force-tekniikka erottelee pölyhiukkaset tehokkaasti 
kahden litran pölysäiliöön. Imurin poistoilman  
pölyjäämäluokka on A. Verk.com/13585

Pölypussiton imuri tekee siivoamisesta mukavaa ja vaiva-
tonta. Suurien pyörien ansiosta se liikkuu vaivattomasti ja 
alumiininen teleskooppiputki on kestävä. Erittäin helppo 
tyhjentää. Verk.com/13962

Samsung VC7000H, pölypussiton



Teho 700 W Teho 1000 W

2 litraa mehua kerralla

2 nopeuttaKonepestävät osat

159,90

Moccamasterin perus-
malli. Keittää 10 kuppia 
kahvia 6 minuutissa. 
Kaksi erillistä vastusta 
takaavat optimaalisen 
suodatuslämpötilan  
ja säilytyslämpötilan.  
Verk.com/3407

119,90”Verkkokaupasta osta-
mamme Moccamaster K741 
kahvinkeitin on lyhyesti 
sanottuna mainio tuote. 
Kahvi pysyy mukavasti kuu-
mana, ja toimintavarmuutta 
riittää. Kiitos!” –HanAsta77, 
Järvenpää, 12.11.2014

139,90
Premium- mallissa auto maattiset 
virrankatkaisu ja tippalukko, 
sekoittava aromikansi ja 
kalkinpoiston merkkivalo.

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

Moccamaster K741 Moccamaster KBG741 AOMoccamaster KB741 

Automaattinen virrankat-
kaisu tuo turvallisuutta ja 
mekaaninen tippalukko 
sopii loistavasti pienempiä 
kahvimääriä keittävälle. 
Kaksi erillistä vastusta ja 
sekoittava aromikansi. 
Verk.com/26974

”Oikein säikähdin että tältäkö 
se kahvi maistuukin, kun oli 
tottunut vanhalla romulla 
keitettyyn ikuisesti pohjaan 
palaneelta maistuvaan liejuun.” 
–osdlds, 23.4.2015

”Moccamasterilla saa vaan 
yksinkertaisesti parasta kahvia.” 
–soile46, Nurmijärvi, 8.12.2014

Dolce Gusto -kapselit         Dolce Gusto Genio 1  
         -kapselikahvinkeitin

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

59,90

Kahvin valmistaminen ei ole koskaan ollut 
näin hauskaa! Valitse kapselissa suositeltu 
annostus pyörittämällä rullaa. Tuloksena saat 
täydellisen kahvikupillisen. Verk.com/35222

Norm. 129,90 €
Marrakesh Tea
”Oikein raikas maku, vaimonikin on tykännyt ja 
hinta on kohdillaan, suosittelen!”  
–oscar75, Vantaa, 13.10.2014

Latte Macchiato Caramel
”Mahtavan hyvän makuista lattea. Helppoa ja 
nopeaa. Näilllä saa luxusta myös kotiin!”  
–JonnaT, Espoo, 11.9.2014

Poimintoja kapselien tuotearvioista:

4,90

19,90

Domeston jalkakylpy hieroo jalkapohjia hellien niitä 
porekylvyllä ja infrapunalla. Verk.com/0003

Hierontalaite lievittää jänni-
tystä, stimuloi verenkiertoa ja 
helpottaa lihaskipuja. Toimii 
verkkovirralla. Verk.com/32351

29,90

Strömen superpehmeä microfleece lämpöpeitto lämpe-
nee vain muutamassa minuutissa. Verk.com/26200

29,90

Ströme-fleecelämpöpeitto Domesto-jalkakylpyDomesto-niskahierontalaite

Norm. 49,90 € Norm. 49,90 €

”Suosittelen isolla ässällä, 
eiku käyttämään jalat 
virkistyy kunnolla.”  
–pohjasen juntti, 
Enontekiö, 23.6.2014

”Erittäin miellyttävä käyttää ja 
hoidon jälkeen olo parempi kuin 
vuosiin.” –lateko, Akaa, 9.12.1914

”Mökille ja viluisille 
mahtava peitto! 
Suosittelen.” –Speider, 
Helsinki, 30.12.2014

89,90 249,90

Helppo käyttää, purkaa  
ja puhdistaa. Erilliset  
jäämurska-, smoothie-,  
pulssi- ja puhdistustoiminnot.
Verk.com/34883

”Tämä hoitaa hyvin hommansa, 
smoothiet ovat tasaisia ja 
suurempikaan määrä jäätä ei 
ole ongelma. Lasikannu kätevä 
käyttää ja puhdistaa. --” –Huikka78, 
Lappeenranta, 10.7.2014

Wilfa BL-1200 -tehosekoitin JTC TM-800 Omniblend V kolmen  
hevosvoiman tehosekoitin

19,90

Ströme Sport Blender

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

Ammattilaistehoinen vaihtovirtamoottori 
tekee selvää vaativistakin ainesosista. 
Huikeat 38 000 kierrosta minuutissa pyörivä 
terä. Jäämurskan valmistaminen sujuu 
muutamassa sekunnissa. Verk.com/28918

PerfectJuice-mehulingossa on irrotettava 
mehukannu (0,8 l), integroitu säiliö hedelmä-
lihalle ja iso syöttöaukko. Kaikki osat kestävät 
kone pesun. Verk.com/5571

109,90 159,90

Innovatiivinen pikapuhdistussiivilä, 
integroitu jäteastia ja esipesuomi-
naisuus auttavat pitämään laitteen 
helposti puhtaana. Verk.com/13941

Tämä mehulinko puristaa mehut 
hedelmistä ja vihanneksista entistä 
tehokkaammin. QuickClean-tekniikan 
ansiosta puhdistus onnistuu minuu-
tissa. Verk.com/10266

79,90

”En ollut uskoa kuinka tehokas tämä laite on kunnes 
tein ensimmäiset smoothiet jäisistä aineksista. Tuli 
alle minuutissa niin samettisen sileää ja hienoa smoo-
thieta, että ei millään aikaisemmalla tehosekoittimella 
ole tullut. -- ” –Raakaruokailija, Espoo, 15.11.2014

Philips HD 1855/30 -mehulinko Philips HR1871/70 -mehulinkoElectrolux PerfectJuice -mehulinko

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

Kaksi eri tehovalintaa

Irrotettava mehukannu

Integroitu säiliö hedelmälihalle 2,5 litraa mehua kerralla



Whirlpool-pesukoneille ja kuivausrummuille kotiinkuljetus kaupan päälle 19.1.–1.2.2015!

Whirlpool AWO/D6114 Whirlpool AWO/D7313

299,90
+ kuljetus kaupan päälle

389,90
+ kuljetus kaupan päälle

Whirlpool AWE6516

Kompakti päältä täytettävä 
pesukone energia luokalla A+  
ja 5 kg:n täyttö määrällä. Linkous
nopeus 1000 rpm, 18 monipuo
lista pesuohjelmaa, vaahdon 
valvonta. Verk.com/31418

289,90
+ kuljetus kaupan päälle

• Energialuokka A+ 
• Täyttömäärä 5,5 kg
• Linkousnopeus 1200 rpm
• Äänitaso 59 dB
• Ajastin ja  

lisälinkous
• Vaahdon valvonta
• Verk.com/20940

• Energialuokka A++ 
• Täyttömäärä 6 kg 
• Linkousnopeus 1200 rpm 
• Äänitaso pesussa 59 dB
• Näyttö ja ajastin
• Vaahdon valvonta
• Verk.com/46698

399,90
+ kuljetus kaupan päälle

319,90
+ kuljetus kaupan päälle

Whirlpool AWE7730 Whirlpool AWE8840

Whirlpool-pesutorni, 7 kgWhirlpool-pesutorni, 6 kg

Norm. 1089,70 €

Energialuokka A+++ / A+

Linkous pesussa 1400 rpm

Lämpöpumppukuivausrumpu

Hiljaisella ja tehokkaalla 
hiiliharjattomalla 
moottorilla (10 v takuu) 
varustettu pyykinpesu
kone. Energiatehokkaan 
kuivausrummun elektro
ninen kosteudentunnistus 
lopettaa automaattisesti 
kuivaamisen.  
Verk.com/50605

Whirlpool-pesutorni, 9 kg

849,90
+ kuljetus kaupan päälle

999,90
+ kuljetus kaupan päälle

Norm. 1389,70 €

Pesutorni, jossa A+++ 
energialuokan hiljai
sella, hiiliharjattomalla 
Invertermoottorilla 
varustettu pesukone. 
Energiatehokas A 50 % 
energialuokan lämpö
pumppukuivausrumpu 
elektronisella kosteu
dentunnistuksella.  
Verk.com/10418

Energialuokka A+++ / A -50 %

Linkous pesussa 1400 rpm

Lämpöpumppukuivausrumpu

Hiiliharjaton moottori

10 vuoden moottoritakuu

Norm. 939,70 €

749,90
+ kuljetus kaupan päälle

Pyykin pesukone 
monipuolisilla 
pesuohjelmilla, 
näytöllä ja ajastimella 
ja energiatehokas 
kuivausrumpu lämpö
pumpputekniikalla. 
Kosteudentunnistus 
lopettaa kuivaamisen, 
kun haluttu kuivuus on 
saavutettu.  
Verk.com/55847

Energialuokka A+ / A

Näyttö ja ajastin

Lämpöpumppukuivausrumpu

Edestä täytettävä A++ energialuokan 
pyykinpesukone 6 kg:n täyttömäärällä. 
6th SENSE sensoritekniikka optimoi 
veden ja sähkön kulutuksen ohjelmien 
aikana. Clean+ tahranpoistotoiminto 
puhdistaa pinttyneetkin tahrat jo alhai
sissa lämpötiloissa. Verk.com/15776

Energialuokka A++

Energialuokka A+++

Linkousnopeus 1400 rpm

Linkousnopeus 1400 rpm

Näyttö ja ajastin

Kestävä ja hiljainen hiiliharjattomalla 
moottorilla varustettu pesukone. Ener
giatehokas 6th SENSE sensori tekniikka, 
monipuoliset ja käyttöä helpottavat 
toiminnot. Verk.com/37534

Norm. 499,90 €

Hiiliharjaton moottori

10 vuoden moottoritakuu



Whirlpool-pesukoneille ja kuivausrummuille kotiinkuljetus kaupan päälle 19.1.–1.2.2015!

Whirlpool AWO/D6114 Whirlpool AWO/D7313

299,90
+ kuljetus kaupan päälle

389,90
+ kuljetus kaupan päälle

Whirlpool AWE6516

Kompakti päältä täytettävä 
pesukone energia luokalla A+  
ja 5 kg:n täyttö määrällä. Linkous
nopeus 1000 rpm, 18 monipuo
lista pesuohjelmaa, vaahdon 
valvonta. Verk.com/31418

289,90
+ kuljetus kaupan päälle

• Energialuokka A+ 
• Täyttömäärä 5,5 kg
• Linkousnopeus 1200 rpm
• Äänitaso 59 dB
• Ajastin ja  

lisälinkous
• Vaahdon valvonta
• Verk.com/20940

• Energialuokka A++ 
• Täyttömäärä 6 kg 
• Linkousnopeus 1200 rpm 
• Äänitaso pesussa 59 dB
• Näyttö ja ajastin
• Vaahdon valvonta
• Verk.com/46698

399,90
+ kuljetus kaupan päälle

319,90
+ kuljetus kaupan päälle

Whirlpool AWE7730 Whirlpool AWE8840

Whirlpool-pesutorni, 7 kgWhirlpool-pesutorni, 6 kg

Norm. 1089,70 €

Energialuokka A+++ / A+

Linkous pesussa 1400 rpm

Lämpöpumppukuivausrumpu

Hiljaisella ja tehokkaalla 
hiiliharjattomalla 
moottorilla (10 v takuu) 
varustettu pyykinpesu
kone. Energiatehokkaan 
kuivausrummun elektro
ninen kosteudentunnistus 
lopettaa automaattisesti 
kuivaamisen.  
Verk.com/50605

Whirlpool-pesutorni, 9 kg

849,90
+ kuljetus kaupan päälle

999,90
+ kuljetus kaupan päälle

Norm. 1389,70 €

Pesutorni, jossa A+++ 
energialuokan hiljai
sella, hiiliharjattomalla 
Invertermoottorilla 
varustettu pesukone. 
Energiatehokas A 50 % 
energialuokan lämpö
pumppukuivausrumpu 
elektronisella kosteu
dentunnistuksella.  
Verk.com/10418

Energialuokka A+++ / A -50 %

Linkous pesussa 1400 rpm

Lämpöpumppukuivausrumpu

Hiiliharjaton moottori

10 vuoden moottoritakuu

Norm. 939,70 €

749,90
+ kuljetus kaupan päälle

Pyykin pesukone 
monipuolisilla 
pesuohjelmilla, 
näytöllä ja ajastimella 
ja energiatehokas 
kuivausrumpu lämpö
pumpputekniikalla. 
Kosteudentunnistus 
lopettaa kuivaamisen, 
kun haluttu kuivuus on 
saavutettu.  
Verk.com/55847

Energialuokka A+ / A

Näyttö ja ajastin

Lämpöpumppukuivausrumpu

Edestä täytettävä A++ energialuokan 
pyykinpesukone 6 kg:n täyttömäärällä. 
6th SENSE sensoritekniikka optimoi 
veden ja sähkön kulutuksen ohjelmien 
aikana. Clean+ tahranpoistotoiminto 
puhdistaa pinttyneetkin tahrat jo alhai
sissa lämpötiloissa. Verk.com/15776

Energialuokka A++

Energialuokka A+++

Linkousnopeus 1400 rpm

Linkousnopeus 1400 rpm

Näyttö ja ajastin

Kestävä ja hiljainen hiiliharjattomalla 
moottorilla varustettu pesukone. Ener
giatehokas 6th SENSE sensori tekniikka, 
monipuoliset ja käyttöä helpottavat 
toiminnot. Verk.com/37534

Norm. 499,90 €

Hiiliharjaton moottori

10 vuoden moottoritakuu

Whirlpool AKT8090NE -keraaminen keittotaso Whirlpool AKP457 Actual Line -erillisuuni

Keraaminen keittotaso fasettihiotulla reunalla ja tehok-
kailla keittoalueilla. Taso on helppo käyttöinen, siinä on 
selkeä kosketusohjaus paneeli ja ajastin. Turvallisuutta 
lisäävät lapsilukko sekä jälkilämmön merkkivalo, joka 
ilmoittaa kuumasta keittoalueesta. Verk.com/21863

Säästä 

80 €! Säästä 

120 €!

Helppokäyttöinen 60-litrainen kiertoilmauuni, jossa on 
mekaaninen ohjauspaneeli, valitsimet ja mekaaninen 
ajastin. Ylä-/alalämpö, grilli ja kierto ilmatoiminto. 

Valkoinen, Verk.com/11348  
Teräs, Verk.com/12952

Norm. 279,90 € Norm. 349,90 €

199,90 229,90
Upo O533X -kiertoilmauuniUpo Hi62SC -induktiotaso

Säästä 

200 €! Säästä 

200 €!

Norm. 499,90 € Norm. 499,90 €

299,90 299,90

Nopea ja turvallinen induktiotaso – virta katkeaa, 
kun astia otetaan pois keittoalueelta. Tasossa 
on tarkka ja nopea tehonsäätö ja neljä laajaa 
keittoaluetta Booster-pikatoiminnolla. Lapsilukko 
lisää tason turvallisuutta. Verk.com/41069

Tilava kiertoilmauuni, jonka kaarevan holvimuotoi-
lun ansiosta paistotulos on erinomainen. Uunia on 
helppo pitää puhtaana AquaClean-toiminnon avulla. 
Kaksinkertainen lasi ja lapsilukko. Verk.com/41045

Upo CM6000 -valurautaliesi

• Neljä valurautakeitto- 
tasoa, yksi salamalevy

• Energialuokka A
• Uunin tilavuus 49 l
• Uunitoiminnot: 

tasalämpö, alalämpö, 
ylälämpö, grilli

• Verk.com/37381

Upo CM7000 -keraamiliesi

• Neljä nopeaa ja 
tehokasta Hi-light 
-keraamitasoa

• Energialuokka A
• Tasalämpö, alalämpö, 

ylälämpö, grilli
• Verk.com/2569

Upo CMi8500 -induktioliesi

Samsungin teräksenväriset 1-oviset kylmälaitteet

Samsung RZ27H62007F 
-kaappipakastin
• Energialuokka A+
• Äänitaso: 42 dB
• Huurtumaton NoFrost
• Multiflow
• Digital Inverter
• Verk.com/13497

589,90 / kpl

Norm. 699,90 €

Samsung RR34H62207F 
-jääkaappi
• Energialuokka A+
• Äänitaso 42 dB
• NoFrost-

automaattisulatus
• Multiflow
• Tehoviilennys
• Digital Inverter
• Verk.com/12457

Whirlpool WBE3321A+NFW

389,90

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

Näyttö ja ajastin

Astianpesukone elektronisella ohjauspaneelilla ja 
itsepuhdistuvalla suodatinjärjestelmällä. Tilavat astia-
korit on helppo täyttää. Verk.com/15593

Energialuokka A++

Äänitaso vain 42 dB

PowerClean-tehopesu

Norm. 549,90 €

A++ -energialuokan astianpesukone. 6th SENSE -tekniikka: 
sensorit tarkkailevat pesuveden likaisuutta ja säätävät 
pesulämmön ja -ajan sen mukaan. Verk.com/4140

379,90

Whirlpool ADPU5300WH Samsung DW-UG622T, teräsWhirlpool ADPU800WH

Energialuokka A

5 pesuohjelmaa

Täyttömäärä 12 astiastoa

Norm. 329,90 €

249,90

Hiljainen astianpesukone huippuominaisuuksilla. 
Korkeudeltaan säädettävä yläkori ja alakorissa teho-
pesualue. 7 pesuohjelmaa. Verk.com/54550

Energialuokka A++

Äänitaso vain 45 dB

Täyttömäärä 13 astiastoa

Norm. 649,90 €

399,90

249,90 299,90 499,90

• Neljä nopeaa ja turval-
lista induktiotasoa

• Energialuokka A
• Tasalämpö, alalämpö, 

ylälämpö, grilli, 
digitaalinen ajastin

• Verk.com/49922

Norm. 599,90 €



CAT S50 4G CAT B15Q Dual-SIM

CAT B100 CAT B25 Dual-SIM

Yksi markkinoiden kestävimmistä puhelimista, joka kestää tiputuksen jopa 1,8 m 
korkeudesta, upottamisen metrin syvyiseen veteen 30 minuutiksi sekä pakkasta 
-25 °C:een asti. Isoja näppäimiä on helppo käyttää hansikkaat kädessä, ja puhelimen 
akku kestää erinomaisesti. Verk.com/19408

IP67-sertifioitu Android 4.4.2 -älypuhelin, joka kestää 
pudotuksen 1,8 metristä ja upottamisen metrin syvyi-
seen veteen 30 minuutiksi. Verk.com/20052

CAT S50 -älypuhelin soveltuu erinomaisesti 
rakennustyömaille, vaellusreissuille, metsästyk-
seen eli kaikkialle, minne haluat mennä. Se on 
IP67-sertifioitu Android-älypuhelin, joka kestää 
pudotuksen 1,8 metristä ja upottamisen metrin 
syvyiseen veteen 30 minuutiksi. Neliytiminen 
suoritin ja 4G-yhteydet tekevät puhelimesta 
nopean työkalun taskuusi. 
Verk.com/52246

4G LTE

Kuumuus, kylmyys ja kosteus ovat olosuhteita, jossa 
CAT B25 on luotu toimimaan. IP67-luokituksen 
ansiosta puhelin on vesitiivis 1 metrin syvyyteen 
maksimissaan 30 minuutin ajan. Voit asentaa puhe-
limeen kaksi eri numeroa sisältävää SIM-korttia. Kun 
arvostat pitkää puheaikaa ja kestävyytä on CAT B25 
oikea valinta sinulle. Verk.com/46137

99,90

448,90
43,78 / kk (12 kk)

IP67 ja MIL 
SPEC 810G

338,90
34,61 / kk (12 kk)

Dual-SIM

IP67 ja MIL SPEC 810G

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

IP67 IP67

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

Note Edge vie mobiilikokemuksesi 
seuraavalle tasolle.
Note Edgen uniikki näyttö kaarevilla kulmilla luo kokonaan uuden näytön 
älypuhelimen reunalle. Käytä Edgen sivunäyttöä avataksesi ilmoituksia, 
toimintoja sekä suosikkisovelluksiasi riippumatta siitä, mitä päänäytöllä 
tapahtuu.

Note Edgen avulla voit vaikkapa katsella elokuvaa ilmoitusten häiritse-
mättä kokemusta, sillä ne näkyvät vain sivunäytöllä.

Ennakkotilaa jo tänään! Verk.com/15700



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

LG G2 32 Gt 

Silmiä hivelevä puhelin isolla 5,2” Full HD 
-näytöllä. Uskomattoman tehokkaalla 2,3 GHz:n 
neliydinprosessorilla varustettu tehopakkaus. 
Nopean LTE-yhteyden avulla saat kaikki hyödyt 
irti puhelimesta. Verk.com/35981

Osta laskulla! Saat 14 päivää 
maksuaikaa ilman lisäkuluja!

69,90 199,90
23,03 / kk (12 kk)

Motorola Moto 360 -älykello Jabra Pulse -Bluetooth-kuulokkeet 
sykemittauksella

KeepLoop-mobiilimikroskooppi

BlueAnt Pump HD 
-langattomat kuulokkeet

Twelve South BookBook 
-iPhone 6 suojakotelo

Ainutlaatuinen kovakantinen 
suojakotelon ja lompakon yhdistelmä 
Apple iPhone 6 ja 6 Plussalle. Kovat 
kannet suojaavat puhelintasi iskuilta 
ja kolhuilta. Kannessa on taskut 
luottokorteille ja läpinäkyvä osio 
henkilökörtille. Kotelon takakannessa 
on myös aukko kameralle.

iPhone 6 ja iPhone 6 Plus, saatavana 
mustana tai ruskeana. Löydät kaikki 
hakusanalla bookbook iphone 6

59,90
BlueAnt Pump HD HD -langattomat urheilukuulokkeet 
sopivat vaativaankin käyttöön ja kestävät niin roiskeve-
den, hien kuin pölynkin. Pitkä, jopa 8 tunnin akkukesto 
riittää vaikka pidemmänkin maratonin ajaksi. Erinomai-
nen äänenlaatu ja istuvuus. Siniset, Verk.com/17342 • 
Mustat, Verk.com/25585

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

Säänkestävä

8 tunnin akku

Kevyet ja tyylikkäät 
Bluetooth-kuulokkeet 
integroidulla sykemit-
tauksella. Voit käyttää 
roiskevesisuojattuja 
kuulokkeita sateessa 
huoletta. Verk.
com/55068

Integroitu sykemittaus

Roiskesuojattu

Muuta kameralla varustettu 
puhelimesi tai tablettisi 
mikroskoopiksi tällä 
magneetilla liitettävällä 
mobiilimikroskoopilla!  Ei 
vaadi erillisiä sovelluksia 
tai muutakaan kikkailua 
– kiinni vaan ja ei kun 
kuvaamaan! 
Verk.com/55397

Puhelimeen tai tablettiin

Suomessa kehitetty

Upea ja ylellinen 
design. Pyöreä 
näyttö luo klassi-
sen ulkonäön. 
Vesitiivis, 
integroitu 
syke- ja 
askelmittari. 
Langaton 
latausasema. 
Verk.com
/11264

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

Langaton lataus

Syke- ja askelmittari



Kaikkien aikojen ohuin iPad on myös kaikkein 
kyvykkäin. Se on täynnä edistyksellistä teknolo-

giaa, kuten Touch ID -sormenjälkitunnistin. 
iPad Air 2 Wi-Fi alkaen 499,90 €. 

iPad Wi-Fi + Cellular alkaen 619,90 €.

iPad Air 2
Alkaen 499,90 €

Apple TV tarjoaa sinulle pääsyn muun muassa 
elokuviin, suoriin urheilulähetyksiin, musiikkiin 

ja valokuviin suoraan laajakuva-TV:stäsi, 
jopa 1080p HD -tarkkuudella. Voit jopa 

toistaa iOS-laitteidesi sisältöä omalla TV:lläsi 
AirPlayta käyttäen. Verk.com/21914

Apple TV
99,90 €

MacBook Air
Alkaen 899,90 €

MacBook Airissa on neljännen sukupolven Intel Core -prosessorit, nopeampi näytönohjain, 
koko päivän kestävä akku, entistä nopeampi flash-muisti ja upeita vakio-ohjelmia. Se on niin 

ohut, kevyt ja kestävä, että se kulkee minne tahansa – ja riittävän tehokas teitpä mitä tahansa. 
Löydät kaikki mallit hakusanalla MacBook Air tietokone.

iPhone 6
Alkaen 698,90 €

iPhone 6 ei ole vain isompi – se on kaikin tavoin 
parempi. Suurempi, mutta ohuempi. Tehokkaampi, 

mutta energiatehokas. Se on uuden sukupolven 
iPhone. iPhone 6 alkaen 698,90 €. iPhone 6 Plus 

alkaen 776,90 €.
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HAUSSA
TESTAAJA

Hae nyt Verkkokauppa.comin tuotetestaajaksi. 
Tuotearvostelun kirjoitettuaan testaaja saa 
tuotteen omakseen!  

Kampanja on voimassa 8.2.2015 asti.

Lue hakuohjeet ja hae: 
facebook.com/verkkokauppacom

Greentom Upp -yhdistelmävaunu (arvo 548,90 €)

Greentom Upp -yhdistelmävaunut ovat vastuullisen 
vanhemman valinta, sillä ne on valmistettu korkealaatuisesta 
kierrätetystä muovista. Tuote sisältää yhden rungon, 
johon voidaan yhdistää erilaisia osia lapsen kehitysvaiheen 
mukaan – sopii lapselle syntymästä aina 18-kiloiseksi saakka. 
Verk.com/54681

Upeita Sophie la Girafe -avajaistarjouksia

VAUVA- JA PERHETUOTTEET
HELSINGIN MYYMÄLÄSSÄ31.1. – 1.12.

Vaunuparkki  lauantaina ja sunnuntaina
Jätä lastenvaunusi veloituksetta parkkiin myymälämme katutasoon, niin me 
imuroimme liat, pyyhimme ravat ja laitamme silikonispraytä vaunujesi niveliin.

Greentom-tuotteiden esittely  lauantaina ja sunnuntaina
Trendikkäät ja ekologiset Greentom-vaunut ja -rattaat ovat vastuullisen 
vanhemman valinta: ne on valmistettu kierrätetystä muovista.

Sophie la Girafe -tuotteiden esittely  lauantaina ja sunnuntaina
Ylellinen ja luonnonmukainen Sophie la Girafe -kosmetiikkasarja hellii vauvan 
herkkää ihoa ja tekee siitä joustavan ja hyvinvoivan tuntuisen.

Ella’s Kitchen -maistatus   vain lauantaina
Herkullisten Ella’s Kitchen -tuotteiden maisteluhetki sopii päivään kuin päivään.

Intialainen päähieronta   vain sunnuntaina
Saraswati-luontaishoitolan kaksi koulutettua hierojaa hemmottelee odottavia 
äitejä ja vanhempia intialaisella päähieronnalla.

Tapahtumat

ovat ilmaisia!

Hae tarjoustuotteet haulla Sophie la Girafe.

Voita vaippakakku!
Osallistu arvontaan Helsingin 

myymälässä 1.2. mennessä.

Palkintona 5 kpl 150 €:n 

arvoista vaippakakkua

Arv
o150 €

.

Avajaiset

UM

1099,90

499,90 599,90

Adidas Home Gym - kotikuntosali

Täydellinen kotikuntosali 100 kg:n 
painopakalla. Vaikka Adidas Home Gym 
on yksi tyylikkäimmistä kotikuntosa-
leista, se ei ole pelkkä sisustuselementti 
vaan todellinen treeninurkkauksen 
tehoväline! Verk.com/56603

Monipuolinen kotikuntosali

Useita treenimahdollisuuksia

100 kg painoja

           Reebok ZR8 -kuntoiluvälineet

Reebok Bike ZR8 
Automaattisten ohjelmien avulla 
teet pidempiäkin pyörälenkkejä. 
ZR8 on laadukas ja helppokäyttöi-
nen kuntopyörä! Verk.com/2763

Reebok Crosstrainer ZR8
32 vastustason avulla treenaat 
itsesi kesäkuntoon tehokkaasti 
ja helposti, oli kuntosi millä 
tasolla tahansa. Verk.com/3862

32 vastustasoa

Sykemittaus

9 kg:n vauhtipyörä

Saat Verkkokauppa.comista valikoiman  
laadukkaita FightBack-treenivälineitä!  

Hae kaikki hakusanalla fightback

FightBack-treenivälineet

Tilaustuote, toimitusaika 1-2 viikkoa.

Tilaustuotteilla toimitusaika 1-2 viikkoa.



Helsingistä se alkaa! Verkkokauppa.com on nyt myös vauvanruoka- ja vaippatukku. 
Kun tavaraa kuluu lavakaupalla, syntyy säästöäkin melkein itsestään. 

Tilaa tuotteesi Postin pakettiautomaattiin tai nouda tilauksesi myymälästä!

 Säästä ruokapöydän 
 verran vuodessa. 


