
  Säästä sohvan  
  verran vuodessa.  

-46 %

Prisma Kaari Kannelmäki
Hinta 16.2.2015

18,50 €/pkt (0,22€/vaippa)

10,00
0,12 € / vaippa

Vain netistä!

Oho, mikä hinta! Pampers Easy Up MEGA PACK nyt vain 10 € / paketti!
Tarjous voimassa vain torstaina 5.3. klo 09.00 alkaen. Rajoitettu 100 kpl:n erä, 

maks. 1 kpl / asiakas. Tarjous voimassa vain netissä!
Easy Up 4 MEGA PACK: Verk.com/54851 (50 kpl)
Easy Up 5 MEGA PACK: Verk.com/54853 (50 kpl)



MyFoneKit Selfie-stick Bluetooth-napilla

Helposti lisäpituutta Selfie-kuvien ottoon. Laukaise kamera langattomasti 
integroidulla Bluetooth-napilla. Kulkee helposti mukana. Paino vain 200 g. 
Sopii 55 – 97 mm leveille puhelimille. Varren pituus 23 – 105 cm. 

Sininen, Verk.com/25346
Pinkki, Verk.com/23556
Musta, Verk.com/23169

24,90

11,90

9,60

Painaa vain 200 g

iOS/Android-yhteensopiva

Telineessä 1/4” jalustakierre

Langaton laukaisu Bluetooth-napilla

”Voiko valokuvaaminen enää hauskemmaks 
mennä? No ei voi. Jokaisen japsituristin ja 
meikäläisen ehdoton valinta joka paikkaan 
ja kuvakulmaan.” –Selfiestickerimän, 
Porvoo, 11.12.2014

Ella’s Kitchen the White One  
-hedelmäsmoothie 6 kk, 90 g, 12-PACK

Fascini Omena- ja Mansikkaremmi, 1200 g

Muumi-soitinsetti

Casio SA-76 -kosketinsoitin

Luomuraaka-aineista valmistettu 
smoothie. Uutuusmaku sisältää 
herkullista ananasta ja kookos-
maitoa! Verk.com/56073

Herkullinen uutuus!12
kpl

1,2
kg

Casio SA-76 on pieni mutta kestävä  
kosketinsoitin minikoskettimistolla. Soittimessa  
on 10 opetuskappaletta, joilla voi harjoitella melodioiden  
soittoa. Sopii hyvin ensisoittimeksi perheen pienimmille. Verk.com/16432

59,90 59,90

34,90

Muumien kiva soitinsetti 
sisältää rummun, rumpuka-
pulat, triangelin, tamburiinin, 
huuliharpun, marakassin sekä 
nokkahuilun. Ikäsuositus yli 
3-vuotiaille. Verk.com/51207

Otamatone on outo mutta hulvaton soitin. Nuotin 
varressa on otepinta, jota näppäilemällä ja liu'ut-
tamalla varsinaiset äänet saadaan ujellettua ulos. 
Otamatone Deluxe on miehen mittainen versio 
suuresta suosiosta nauttineesta Otamatonesta. 
Pituus 44 cm. Verk.com/42208

Otamatone Deluxe, musta

Fascinin herkullisia  
makeisremmejä riittoisassa  
1,2 kilon pakkauksessa.

Omenaremmi, 
Verk.com/16216
Mansikkaremmi, 
Verk.com/14856



    saat €-kortin
       helposti!

  lisää tuote 46136
          tilaukseesi tai
    nouda kortti 
         myymälästä.

€

Hinnat ja tarjoukset voimassa 2.–8.3.2015 ellei toisin mainita. Verk.com/katalogi

SodaStream Football -annospakkaus BlackWash WM3116E -pyykinpesukone, musta

SodaStream Genesis  
Megapack

12 x 40 ml annos-
pakkausta, joista 
jokaisesta valmistat 
yhden litran valmista 
juomaa. 12 eri makua. 
Verk.com/46431

49,90

Moderni ja sulavalinjainen 
hiilihapotuslaite näyttää kauniilta 
kaikissa keittiöissä eikä vie 
paljon tilaa. Megapaketti sisältää 
hiilihapotuslaitteen, PET-juoma-
pullon, hiilidioksidipullon ja 
Cola SugarFree -tiivisteen. 
Verk.com/51785

1,90

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

Tyylikäs musta pesukone selkeällä suomenkielisellä ohjauspaneelilla ja jäljellä olevan 
pesuajan näytöllä. Pesuohjelmaa voidaan ajastimella siirtää jopa 24 tuntia, mikä mahdollis-
taa esimerkiksi edullisemman yösähkön käytön. 15 pesuohjelmaa, joiden pesulämpötila on 
20-95 °C, myös 16 minuutin pikapesu. Mitat (KxLxS): 845 x 595 x 530 mm. Verk.com/46451

Täyttömäärä 6 kg

Energialuokka A++

Linkousnopeus 1200 rpm

"Blackwash pesukone on 
mielestäni todella edullinen 
ja hinta/laatusuhde on 
kohdallaan.  --" –ursus, 
Helsinki, 21.11.2014

”Näppärän kokoinen, jännän 
värinen, pesee. Ihan toimiva 
paketti! Nopea toimitus!” 
–mie69, Helsinki, 24.11.2014

Norm. 499,90 €. Todella energiatehokas 
älytelevisio miellyttävällä Ambilight-valon-
heijastuksella, joka saa kuvan vaikuttamaan 
suuremmalta. TV:ssä on sisäänrakennettu 
WiFi ja monipuoliset langattomat median-
toisto-ominaisuudet. Mukana tulee neljät 
3D-lasit. Verk.com/52826

   Philips 42PFH6309  
   42” Smart 3D LED-televisio

399,90

WiFi ja Miracast

200 Hz PMR 

DVB-T, DVB-C HD

Energialuokka A++

Ambilight 2 -valonheijastus

Säästä 100,00 €

         saat
   kaupan päälle
   €-hintaturva-
vakuutuksen    
     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja
vain €-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com

€



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

Samsung UE48H6505 48” Full HD LED Smart TV

79,90

Full HD Smart TV:n näyttävän kehyksettömän 
muotoilun mahdollistaa ohut alumiinireunus. 200 
Hz PMR -kuvanparannus ja Pixel Plus HD -tekniikka 
tekevät kuvasta luonnollisen ja selkeän. 

• DVB-T2- ja DVB-C HD -teräväpiirtovirittimet
• Energialuokka A++
• 47” Verk.com/53333

Kehyksetön muotoilu

Alumiinireuna

Smart TV + WiFi Miracast

DVB-T2- ja C HD -viritin

3D-elokuvia toistava Blu-ray-soitin. Soittimessa on LAN-verkkoliitäntä 
ja esiasennettuja sovelluksia. DLNA:n avulla voit toistaa mediatiedostot 
suoraan kotiverkosta. Soittimessa on myös USB-liitäntä, eli voit toistaa 
mediatiedostot muistitikulta tai ulkoiselta kovalevyltä. Verk.com/46729

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

Mozi Slim Full-motion 
B1 -seinäteline

23–55 tuuman televisioille (myös 
kaa re ville). Kaksi kääntyvää vartta. 
Verk.com/42929

59,90

”Kompaktin kokoinen perussoitin, jossa vähän 
www-palvelujakin mukana. Omaan käyttöön ei 
ollut tarvetta tuplaten kalliimmille laitteille.” 
–oliver73, Paimio, 22.1.2015

DLNA ja USB

”Helpompi asentaa kuin ohjekirjasen kuvat antavat 
ymmärtää.” –RemppaMake, Helsinki, 24.12.2014

Upea 4K-resoluutioinen kaareva 
televisio, jonka avulla näet kuvasta 
kaikki yksityiskohdat. Samsung 
Smart HUB -valikosta löydät hurjan 
määrän sovelluksia. 

• 2 × DVB-T2-, 2 × DVB-C HD- ja 
2 × DVB-S2-digivirittimet

• Energialuokka A

55” UE55HU7100
1399,90 € (Verk.com/21033)

65” UE65HU7100
2299,90 € (Verk.com/2115)

Samsung HU7100 -sarjan Smart  
4K Ultra HD Curved LED-TV, 800 Hz

1399,90
123,03 / kk (12 kk)

55”

4K Ultra HD -resoluutio

800 Hz:n CMR-kuvanparannus

Tuplavirittimet

Neliydinprosessori

         saat
   kaupan päälle
   €-hintaturva-
vakuutuksen    
     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja
vain €-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com

€
H6505 / H6500 on tuplavirittimillä ja kääntyvällä jalustalla varustettu 
upea Smart TV, jossa on hurjan paljon ominaisuuksia ja Quad Core 
-neliydinprosessori. 

• Helppokäyttöinen ja selkeä käyttöliittymä, josta löydät monipuolisen 
sisällön ja selaat eri palveluita helposti.

• Sisäänrakennettu WiFi ja sovellukset kuten Katsomo, Ruutu, Areena, 
Netflix, Spotify ja Deezer.

• Voit toistaa mediaa langattomasti älypuhelimelta tai tabletista WiFi 
Direct -toiminnolla ja peilata mobiililaitteen sisällön TV:n ruudulle

• 400 Hz CMR varmistaa liiketoiston terävyyden ja pehmeyden nopeissa 
kohtauksissa, kun taas Wide Color Enhancer Plus -teknologia varmistaa, 
että kuvan värit ovat elävät.

• DVB-T2/C/S2 HD -tuplavirittimet mahdollistavat joustavamman 
ohjelmatallennuksen.

• Energialuokka A+
• Verk.com/44390

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

HD-tuplavirittimet

Quad Core -suoritin

WiFi Smart TV -palvelut

Full HD 400 Hz CMR 

”Seinään ripustettu isokokoinen telkkari 
toimii moitteetomasti. Kuvan laatu 
parasta. FOOTBALL MODE on kyl ihanaa 
täytyy myöntää ja sen kaveriksi ostin 
samsung soundbarin jonka bluetoothen 
avulla toimii hienosti kaiken kaikkiaan 
suosittelen tuotetta.” 
–Abu-rania, Veräjä, 21.8.2014



99,90

LG NB2020 Soundbar

LG 60PB560V 60” Full HD -plasma-TV

9,90

LG 55EA975W 
55” Full HD Smart Curved OLED-TV Swarovski-kristalleilla

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

Langaton subwoofer

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

35,00
Google Chromecast -langaton mediatoistin

Pienikokoinen HDMI-liitäntään sijoitettava tikku, jonka avulla saat Netflix- 
ja YouTube-sisällön helposti TV-ruudulle. Voit myös jakaa tietokoneen 
Chrome-nettiselaimen sisällön TV-ruudulle. Verk.com/38362

Teho 320 W

Upealla Full HD -kuvanlaadulla varustettu 60-tuumainen plasmatelevisio, jossa on teräväpiirtokanavia 
tukevat DVB-T2/C/S2-digivirittimet. 

• MAX 600 Hz -kuvanparannus
• Triple XD Engine -teknologia parantaa kontrastia ja värejä 
• Ohjelmien tallennus USB-kovalevylle 
• Energialuokka B 
• Verk.com/8263

ProCaster 8-in-1  
-kaukosäädin

Monipuolinen yleiskauko-
säädin jopa kahdeksalle eri 
laitteelle. Verk.com/0657

Bluetooth

Ylellinen ja hämmästyttävän ohut OLED-televisio, jossa on 460 Swarovski-kristallia. Loistelias televisio näyttää siltä, kuin se leijuisi ilmassa. Jalustaan 
huolellisesti käsityönä upotetut Swarovski-kristallit luovat hienovaraisen tyylikkään efektin. 

• OLED-näytössä on perinteisten punaisen, vihreän ja sinisen pikselin lisäksi käytössä myös valkoinen pikseli, mikä lisää värien määrää ja tarkkuutta. Jokainen pikseli syttyy ja 
sammuu itsekseen, mahdollistaen upean kontrastin ja värientoiston. Liikkuvassa kuvassa ei ole varjokuvia eikä häntimistä. OLED-paneeli on jopa tuhat kertaa perinteistä LED-pa-
neelia nopeampi.

• Sisäänrakennettu WiFi Miracast-tuella, jolla voit siirtää TV-kuvan langattomasti iOS- tai Android-laitteeseen. 
• LG:n App Storesta löydät sovelluksia kuten Netflix, SF Anytiume ja Viaplay.
• Antenni- ja kaapeliverkkoon sopivat DVB-T2/C/S2 HD -digivirittimet. Energialuokka A.
• Verk.com/1090

2999,90
256,36 / kk (12 kk)

Kaareva OLED-näyttö

460 Swarovski-kristallia

4 Colour Pixel -teknologia

WiFi Smart TV -palvelut

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

Full HD

MAX 600 Hz

DVB-T2/C/S2

Pienikokoinen mutta taulutelevision äänenlaatua huomattavasti parantava äänipalkki. 2-kanavainen 
40 W:n ääniteho saa äänet kuulostamaan luonnollisemmalta, selkeämmältä ja yksinkertaisesti paremmalta kuin 
monen television sisäänrakennetut kaiuttimet. Äänipalkki liitetään televisioon optisella audiokaapelilla. Verk.com/6315

Parempi äänenlaatu TV:lle

Pienikokoinen ja tyylikäs

      Kolmen

    vuoden takuu

        televisioille

Ei koske Samsungin eikä  

ProCasterin tuotteita.

verk.com/kolmevuotta



Metallisen upea muotoilu

           LG L90 -Android-puhelin LG G2 32Gt -Android-puhelin

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

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

Suurella 4,7" -kosketusnäytöllä varustettu äly puhelin. 
Tehokas 1,2 GHz:n neliydinsuoritin pyörittää sovel-
lukset sujuvasti. Puhelimen kahdeksan megapikselin 
kameralla ikuistat tilanteet kuviksi. Sisäistä muistia  
8 Gt ja microSDHC-muistikorttipaikka.

Tehokas prosessori

Tyylikäs

Ohut

Musta, Verk.com/32848   Valkoinen, Verk.com/32436

"Hinta laatu suhde todella 
hyvä. Ominaisuuksien puo-
lesta voisi olla kalliimpikin." 
–Grago, 7.9.2014

LG G3 -Android-puhelin, 32 Gt

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

384,90
38,44 / kk (12 kk)

Lumia 635

Lumia 930

Silmiä hivelevä puhelin isolla (5,2") näytöllä, joka käyttää täyttä 
teräväpiirtotarkkuutta (FullHD). Uskomattoman tehokkaalla 
2,3 GHz:n neliydinprosessorilla varustettu tehopakkaus. 
Nopean LTE-yhteyden avulla saat kaikki hyödyt irti.

Oranssi, Verk.com/55540 •  Valkoinen, Verk.com/55453 •
Tummanharmaa, Verk.com/7189

Uuden sukupolven Windows Phone 1,2 
GHz:n neliydinsuorittimella. Tehokas pro-
sessori ja nopea WordFlow-näppäimistö. 
Suuri muistikapasiteetti, jota voit laajentaa 
MicroSD-muisti kortilla (maks. 128 Gt). 
Reilun kokoinen 4,5" ClearBlack -näyttö. 

Löydät kaikki värit hakusanalla  
Lumia 635 puhelin 

98,90

69,90

4G LTE-laite

WordFlow -näppäimistö

Tehokas 1,2 GHz neliydinsuoritin

4” LCD -näyttö

Dual-SIM

Microsoft Windows Phone 8.1

1.2 GHz Quad-Core -prosessori

LG G3 sisältää markkinoiden ensimmäisenä 
puhelimena Quad HD -näytön. Upea kuvanlaatu 
ja ylellinen metallisävytteinen muotoilu. 
Kehittyneessä 13 megapikselin kamerassa on 
optinen kuvanvakautus ja huippunopea laserau-
tomaattitarkennus. Knock Code -ominaisuuden 
ansiosta avaat puhelimesi lukituksesta omalla 
napautuskoodilla ilman näytön aktivointia.

Musta, Verk.com/26509
Kulta, Verk.com/26821
Valkoinen, Verk.com/26672

Knock Code -turvalukitus

5,5” Quad HD -näyttö (2560x1440)

Äärimmäisen tehokas puhelin on varustettu 20 megapikselin ZEISS-optii-
kalla ja optisella kuvanvakaimella. Saat veitsenteräviä kuvia eri olosuhteissa. 
Äänet tallentuvat säröytymättä Nokia Rich Recording -tekniikan ansiosta. 
Löydät kaikki värit hakusanalla Lumia 930 puhelin

"Erinomainen puhelin. Toimii kuin ajatus. Kamera 
aivan mahtava." –Mikko751, Helsinki, 3.1.2015

”Olen aina ollut Nokia-uskollinen, mutta onneksi 
se loppui. Minulla ei ole koskaan ollut näin 
hyvää, toimivaa, teknisesti helppoa ja laadukasta 
puhelinta. Suosittelen kaikille, jotka arvostavat 
laatua!” –Sopuli54, Mikkeli, 13.11.2014

Silmiä hivelevä puhelin isolla (5,2") näytöllä, 
joka käyttää täyttä teräväpiirtotarkkuutta 
(FullHD). Uskomattoman tehokkaalla 2,3 GHz:n 
neliydinsuorittimella varustettu tehopakkaus. 
Nopean LTE-yhteyden avulla saat kaikki hyödyt 
puhelimesta irti. Verk.com/35981

"Puhelin on toiminut niinkuin luvattiin ja 
paremminkin. Erityisesti akunkestosta on 
annettava suitsutusta. Mennyt jopa 3 päivää 
samalla latauksella." –Lodo, Turku, 11.2.2015

Lumia 530 Dual-SIM



K ÄY T TÄ J Ä N  E H D O I L L A .
Galaxy A on älypuhelin viihteestä nauttivalle. Puhelimessa on monia hauskoja 
kuvaustoimintoja ja veitsenterävä Super AMOLED -näyttö. Pelaa, ota kuvia, jaa 
ja koe elämyksiä – Galaxy A -puhelimella kaikki on mahdollista. 
Minkä koon valitset?

Saatavana valkoisena, hopeanvärisenä, kultaisena ja tummansinisenä. Löydät 
kaikki värit hakusanalla samsung galaxy a5 sekä samsung galaxy a3

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

A3399,90
39,69 / kk (12 kk)

A5



              Samsung S34E790C 34” -LED-näyttö

Viihteeksi, viestintään 
ja surffailuun. Kaikille.
10,1 tuuman Samsung Galaxy Tab 4 on erinomainen 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

999,90

Kaareva ja erityisen leveä panoraamanäyttö luo kokonaisval-
taisemman elämyksen ja kuva tuntuu syvemmältä ja leveäm-
mältä. 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

Älykäs A4-värilasermonitoimitulostin 
kotien ja pienten toimistojen käyttöön 
mahdollistaa nopean ja ympäristöys-
tävällisen langattoman tulostuksen 
kaikista älylaitteista. Clean Page 
-renderoija ja polymeroidut varisävyt 
takaavat ammattilaistason tulos-
tuksen siistillä tekstillä ja loistavalla 
värintoistolla. Verk.com/20675

269,90499,90

Tämä LED-näyttö esittelee käytet-
tävyyden 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 SL-C460W NFC -A4-värilasermonitoimitulostin

TESTI
VOITTAJA

UUTUUS!

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

MacBook Air
13” – 849,90 €

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. 

Rajoitettu 400 kpl:n kokonaiserä. Myynti alkaa lauantaina 7.3. klo 9.00. Verk.com/57149

Apple TV tarjoaa sinulle pääsyn muun muassa elokuviin, suoriin 
urheilulähetyksiin, musiikkiin ja valokuviin suoraan laajaku-
va-TV:stäsi, jopa 1080p HD -tarkkuudella. Voit jopa toistaa 
iOS-laitteidesi sisältöä omalla TV:lläsi AirPlayta käyttäen. 

Rajoitettu 400 kpl:n kokonaiserä. 
Myynti alkaa sunnuntaina 8.3. klo 12.00. 

Verk.com/21914

Apple TV
69,90 €

Pirkkalan myymälän uudistetun 

Apple Shopin avajaiset 6.-8.3.

Tule tutustumaan!

iPad Air on entistäkin edullisempi, mutta siinä on silti pakattuna mahtava suorituskyky ja upea
Retina- näyttö ohueen ja kestävään alumiinirunkoon.

Rajoitettu 200 kpl:n kokonaiserä. Myynti alkaa perjantaina 6.3. klo 9.00. Verk.com/57164

iPad Air
16 Gt Wi-Fi hopea – 299,90 €



MacBook Air
13” – 849,90 €

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. 

Rajoitettu 400 kpl:n kokonaiserä. Myynti alkaa lauantaina 7.3. klo 9.00. Verk.com/57149

Apple TV tarjoaa sinulle pääsyn muun muassa elokuviin, suoriin 
urheilulähetyksiin, musiikkiin ja valokuviin suoraan laajaku-
va-TV:stäsi, jopa 1080p HD -tarkkuudella. Voit jopa toistaa 
iOS-laitteidesi sisältöä omalla TV:lläsi AirPlayta käyttäen. 

Rajoitettu 400 kpl:n kokonaiserä. 
Myynti alkaa sunnuntaina 8.3. klo 12.00. 

Verk.com/21914

Apple TV
69,90 €

Pirkkalan myymälän uudistetun 

Apple Shopin avajaiset 6.-8.3.

Tule tutustumaan!

iPad Air on entistäkin edullisempi, mutta siinä on silti pakattuna mahtava suorituskyky ja upea
Retina- näyttö ohueen ja kestävään alumiinirunkoon.

Rajoitettu 200 kpl:n kokonaiserä. Myynti alkaa perjantaina 6.3. klo 9.00. Verk.com/57164

iPad Air
16 Gt Wi-Fi hopea – 299,90 €

PM



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

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

19,90

Mario Party 10 Wii U

New Nintendo 3DS- ja 3DS XL -pelikonsolit

Dying LightBattlefield – Hardline

New Nintendo 3DS- ja 3DS XL -pelikonsolit sisältävät 
uusia painikkeita, amiibo-tuen, vakaamman 3D-efektin ja 
paljon muuta! Pakkaus ei sisällä virtalähdettä (saatavilla 
erikseen). Tukee Nintendo DSi:n / DSi XL:n ja Nintendo 
3DS:n virtalähdettä.

3DS Valkoinen, 189,90 €  Verk.com/ 56360
3 DS Musta, 189,90 €  Verk.com/56355

3DS XL Musta, 229,90 €  Verk.com/56472
3DS XL Sininen, 229,90 €  Verk.com/56474

189,90
3DS 229,90

3DS XL

NFC / amiibo-tuki

Parempi 3D-efekti

Tehokkaampi prosessori

Mario Party -pelisarjan uusin osa saapuu Wii U:lle. 
Luvassa on jälleen useita hauskoja moninpelattavia 
minipelejä koko perheelle! Verk.com/56478

38,90
Julkaisu 20.3.

Täysin mekaanisen näppäimistön tuntovaste on parempi kuin kumikupuisissa näppäimissä. 
Kailh Blue -kytkimet kestävät jopa 50 miljoonaa painallusta. Ne naksuvat ja luovat klassisen 
fiiliksen pöydälle. Erinomainen kirjoittamiseen mutta sopii myös pelaajille. Ladattavalla 
ohjelmistolla voidaan mm. tehdä viisi erillistä profiilia ja tallentaa makroja. Verk.com/52209

Säädettävät moniväriledit

NKRO USB -tuki

Kovasta muoviseoksesta tehty hiiri-
alusta. Se on suunniteltu erityisesti 
ammatilaispelaajille, jotka vaativat 
tarkkuutta, huolellisuutta ja laatua. 
Verk.com/14633

33,90

UC-sarjan hiirimattojen 
pinnoite kestää käyttöä 
ja pohjamateriaalina 
käytetty luonnonkumi 
takaa että matto kes-
tää jämäkästi pöydällä. 
Matto myös rullaantuu 
nätisti kasaan ja 
palautuu nopeasti kun 
se asetetaan takaisin 
pöydälle. 
Verk.com/18698

Päivitä pelikalustosi kerralla nykyaikaan. Blackstorm 
Mech Gaming Bundleen kuuluu Merc-pelihiiri, mekaani-
nen Mech-näppäimistö ja kovapintainen Destructor-
hiirimatto.
Kaihl Blue -kytkimillä, Verk.com/15856
Kaihl Brown -kytkimillä, Verk.com/16869
Kaihl Red -kytkimillä, Verk.com/19101

Blackstorm Mech Gaming Bundle Razer BlackWidow 2014 
-mekaaninen pelinäppäimistö

Blackstorm Mech -pelinäppäimistö Kaihl Blue -kytkimillä Blackstorm Destructor 
-hiirimatto

QPAD UC-90 King-Size 
-hiirimatto

Steelseries Sensei -pelihiiri

Huippunopea ja tarkka, ammattimaispelaajien kanssa 
suunniteltu pelihiiri. Seitsämän painiketta. 150+ tuumaa 
sekunnissa ja 30 G:n kiihtyvyys. Verk.com/3813

89,90

11 400 dpi:n lasersensori

32-bittinen ARM-suoritin

Täysin mekaaniset painikkeet takaavat lyömättömän 
tuntuman ja nopeamman vasteen. Green -kytkin on 
naksuva kytkin joka muistuttaa paljon Cherryn MX Blue 
-kytkintä mutta se vaatii vähemmän aktivointi voimaa ja 
sen liikerata on pienempi. Verk.com/44323

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

Battlefield Hardline 
vie palkitun 
Battlefield -tuo-
teperheen aivan 
uuteen, modernia 
tv-rikosdraamaa 
muistuttavaan 
maailmaan. PC, 
Xbox 360, Xbox 
One, PS3 ja PS4. 
Löydät kaikki haku-
sanalla battlefield 
hardline

alk. 49,90
PC

Julkaisu 19.3.

Dying Light on 
ensimmäisen 
persoonan 
toimintapeli, 
jossa tehtäväsi on 
selviytyä kauhun-
täyteisistä öistä, 
jolloin kulkutaudin 
saastuttama 
väestö muuttuu 
vaaralliseksi ja 
aggressiiviseksi. 
PC, Xbox One ja 
PS4. Löydät kaikki 
hakusanalla dying 
light

alk. 46,90
PC



Netwjork 300 Mbps -WiFi-toistin

ZyXEL NBG6616 Dual-band -WiFi-reititin

Buffalo LinkStation Pro Quad  
12 TB -verkkolevypalvelin

Opticam O7 PTZ  
Dome HD -IP-kamera

D-Link DCS-933L  
-IP-kamera, 2 kpl

Netwjorkin WiFi-toistin on 2,4 GHz:n taajuusaluetta käyttävä langattoman verkon 
laajennin/toistin, joka kytketään suoraan sähköpistorasiaan. Net wjork käyttää 
802.11b/g/n-standardia, mikä takaa jopa 300 Mbps:n nopeuden langattomassa 
verkossa. Käyttöönotto on yksinkertaista. Verk.com/30732

19,90

79,90

WiFi jopa 300 Mbps

Ethernet-portti

ASUS RT-N53  
Dual-band -WiFi-reititin

Ulkokäyttöön sopiva HD-valvontakamera  
lähettää 960p-videokuvaa. Etäohjattavissa 
tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella, 
lähettää kuvat sähköpostilla tai ftp:llä. Infra-
punavalot yövalvontaan. Verk.com/31813

219,90

Pilvikamera päivä- ja 
yökäyttöön, kotiin 
tai toimistoon. Voi 
lähettää valokuvia tai 
videoleikkeitä sähkö-
postitse havaittuaan 
ääniä tai liikettä. 
Verk.com/46363

45,90

Neljän kiintolevyn verkkotallennusjärjestelmä 
on varustettu nopealla 1,6 GHz:n Marvell 
88F6282 -prosessorilla. Verk.com/56983

Todella nopea ja monipuolinen reititin tukee 
langatonta AC-tekniikkaa. 2-in-1-toiminnal-
lisuus: reititin ja tukiasema. Wi-Fi Protected 
Setup (WPS) -toiminto mahdollistaa 
langattoman verkon salauksen ja laitteiden 
liittämisen napin painalluksella.
Verk.com/17958

WiFi jopa 867 Mbps

Neljä Gigabit Ethernet-porttia

Langaton ulkokamera

Pimeänäkö jopa 20 m

3x optinen zoom

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

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

2 kpl!

WiFi jopa 600 Mbps

Neljä Ethernet-porttia

Kolme erillistä WiFi-verkkoa

300+300 Mbps:n nopeudessa yhdistyvät 
käytettävyys ja vakaus. Ihanteellinen, kun halu-
taan nauttia katkeamattomasta HD-videotois-
tosta, verkkopelaamisesta ja nettiselaamisesta 
samaan aikaan. Verk.com/5306

1  HP maksaa hyvityksen 4–6 viikon kuluessa (sis. ALV). Korkeintaan 15 kpl asiakasta kohti. Kampanja on voimassa 30.4.2015 asti. Se koskee Suomesta ostettuja kampanjaan kuuluvia tuotteita, jotka on hankittu kampanja-aikana. Rekisteröinti on tehtävä 30 päivän 
kuluessa ostopäivämäärästä. Tutustu tarkemmin kampanjatuotteisiin ja sopimusehtoihin osoitteessa: www.hp.fi/rahaatakaisin 2 Verrattuna yksittäisten kasettien suositusvähittäishintaan. Svh:t ovat sitomattomia hintasuosituksia.

Laatua ja luotettavuutta
•  Kun valitset alkuperäiset HP-värikasetit, tulostat keskeytyksittä ja tasalaatuisesti.                                    
 Uusi HP-värikasetti huoltaa samalla tulostinta ja varmistaa toimintavarmuuden. 

•  HP ei täytä kasettejaan uudelleen – jokainen alkuperäinen HP-värikasetti on uusi.    
 Voit olla varma, että sen sisältämät osat eivät ole jo valmiiksi kuluneita. 

•  Huonosti toimivien tulostuskasettien piilokustannukset voivat aiheuttaa suuria kuluja   
 pitkällä tähtäimellä.

• Alkuperäinen HP-värikasetti sisältää riittoisan värin lisäksi kierrätyksen.     
 Palauta tyhjä kasetti veloituksetta HP Planet Partners -ohjelman kautta ja mitään ei    
 päädy kaatopaikalle www.hp.com/recycle

Jokapäiväisen 10 % säästön lisäksi2 saat nyt jopa 40 € rahaa takaisin1 
ostaessasi mustan tai värillisen alkuperäisen HP-värikasettipakkauksen. 

Kysy lisää Verkkokauppa.com:sta ja lue: hp.fi/rahaatakaisin

Saat jopa 40 €  
takaisin1



Samsung WF1702NHWG Samsung WF60F4E0N2W

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

Edestä täytettävä A+ -energialuokan 
pesukone 7 kilon täyttömäärällä ja 
tehokkaalla 1200 kierroksen linkouk-
sella. Pesu koneen selkeästä näytöstä 
näkee jäljellä olevan pesuajan nopeasti 
ja vaivattomasti. Verk.com/31995

Pesukapasiteetti 7 kg ja kuivaus 3,5 kg. Diamond 
Drum -rumpu takaa hellävaraisen pesun ja kuivauksen. 
Hiiliharjaton suoravetomoottori 10 vuoden takuulla on 
kestävä ja hiljainen. Verk.com/34709

Energialuokka A+ / C

Quiet Drive -suoravetomoottori

Kuivaava pesukone

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-pesutorni 7 kg

Tyylikäs kuivausrumpu, 
jonka timanttirumpu 
kuivaa pyykin tehok-
kaasti ja hellävaraisesti. 
Eco Bubble -tekniikan ja 
hellävaraisen rummun 
ansiosta pyykki puhdis-
tuu tehokkaasti alhaisis-
sakin lämpötiloissa.  
Verk.com/54003

Energialuokka A+++ 

Täyttömäärä 7 kg

Eco Bubble -pesutekniikka

Näyttö ja ajastin

Näyttö ja ajastin

Diamond Drum -rumpu

Samsung-pesutorni, 7 kg

Energialuokka A+++

Inverter-moottori (10 v takuu)

Eco Bubble

Energialuokka A++

Lämpöpumppu

Äänitaso 65 dB

Samsung-pesutorni, 9 kg

Energialuokka A++

Lämpöpumppu

Äänitaso 65 dB

Energialuokka A+++

Inverter-moottori (10 v takuu)

Eco Bubble

Samsung-pesukoneille ja kuivausrummuille kotiinkuljetus kaupan päälle!

499,90
48,03 / kk (12 kk)
+kuljetus kaupan päälle

599,90
56,36 / kk (12 kk)
+kuljetus kaupan päälle

759,90
69,69 / kk (12 kk)
+kuljetus kaupan päälle

999,90
89,69 / kk (12 kk)
+kuljetus kaupan päälle

1269,90
112,19 / kk (12 kk)
+kuljetus kaupan päälle

Energiatehokas 
pesutorni, kuivausrumpu 
lämpöpumppurummulla  ja 
pesukoneessa hiiliharjaton 
Digital Inverter -moottori – 
pyykki pestään ja kuivataan 
tehokkaasti rahaa säästäen. 
Digitaali näyttö ja ajastin.  
Verk.com/0435

Energiatehokas pesutorni 
suurella täyttömäärällä 
ja lämpöpumppukuivaus-
rummulla. Kestävä 
hiiliharjaton Digitali 
Inverter -moottori pesee 
ja kuivaa tehokkaasti ja 
rahaa säästäen.  
Verk.com/27094

Samsung WF70F5E3P4W Samsung WD806P4SAW Samsung WD0704EEC

399,90
39,69 / kk (12 kk)
+kuljetus kaupan päälle

399,90
39,69 / kk (12 kk)
+kuljetus kaupan päälle

279,90
29,69 / kk (12 kk)
+kuljetus kaupan päälle

Edestä täytettävä pesukone 7 kg:n täyttömäärällä. 
Hiiliharjaton Digital Inverter -moottori 10 vuoden 
takuulla on kestävä ja hiljainen. Tehokas ja energiaa 
säästävä Eco Bubble -pesutekniikka. Verk.com/27113

Tehokas A+ -energialuokan pyykinpesu-
kone 6 kilon täyttömäärällä sopii ahtaaseen 
tilaan (syvyys 450 mm). Tarkan määrä-
automatiikan ansiosta koneessa voidaan 
pestä pieniä ja suuria määriä pyykkiä 
energiatehokkaasti. Informatiivinen näyttö. 
Verk.com/30289

”Hyvin toiminut pyykkikone, menee myös pienem-
pään tilaan – vähemmän syvä kuin pyykkikoneet 
tyypillisesti.” –Jätkäsaari1, 27.10.2014

Energialuokka A+++

Linkousnopeus 1400 rpm

Digital Inverter -moottori



Energialuokka A+

Äänitaso 47 dB

Energialuokka A++

Äänitaso 45 dB

13 astiastolle

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

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

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

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

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

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

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

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

Whirlpool WBE3114W

Energialuokka A+

Äänitaso 39 dB

Samsungin teräksenväriset 1-oviset kylmälaitteet

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

Norm. 699,90 €

Samsung RR34H62207F 
-jääkaappi
• Energialuokka A+
• Äänitaso 42 dB
• NoFrost
• Multiflow
• Tehoviilennys
• Digital Inverter
• Verk.com/12457

Samsung RB31FERNCWW/EF

Energialuokka A++

Tilavuus 206 l / 98 l

Äänitaso 39 dB

NoFrost-automaattisulatus

Tyylikäs jääkaappipakastin tehok-
kaalla digitaalisella inverterkomp-
ressorilla ja huurtumattomalla 
NoFrost-pakastimella. Jääkaapin 
MultiFlow-järjestelmä pitää 
lämpötilan tasaisena. Tukevat 
kahvat ja tyylikkäät lasihyllyt. Mitat 
(KxLxS): 1850 x 595 x 668 mm. 
Verk.com/46899

Bosch SMP69M05SK -astianpesukone, teräsBosch SMU69T42SK -astianpesukone, valkoinen

Valittavissa on kuusi ohjelmaa, muun 
muassa älykäs Auto-ohjelma, joka 
optimoi pesun astioiden likaisuuden 
mukaan. Zeolite-kuivauksella huomatta-
vasti parempi kuivaustulos saavutetaan 
lyhyemmässä ajassa. Pesee kerralla  
14 hengen astiastot. Verk.com/50434

A++ -energialuokan astianpesukone 
hiiliharjattomalla inverter-moottorilla. 
Valittavissa on kuusi ohjelmaa, joista 
kolme optimoi pesun astioiden likaisuuden 
mukaan. Äänitaso on vain 40 dB.  Tilavaan 
koneeseen mahtuu kerralla 14 hengen 
astiastot. Verk.com/23715

589,90 / kpl
55,53 / kk (12 kk)

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

Upo D62 Classic Bosch SMU58L22SKSamsung DW-UG622T

Helppokäyttöinen A -energialuokan astianpesukone 12 
astiastolle neljällä tehokkaalla pesuohjelmalla. Tilavat ja 
tukevat korit. Lapsilukko lisää turvallisuutta. Käyntiääni 
on 47 dB. Verk.com/13842

Hiljainen 45 dB:n astianpesukone huippuominaisuuksilla. 
Korkeudeltaan säädettävä yläkori, alakorissa tehopesu-
alue, 7 pesuohjelmaa. Verk.com/54550

Tehokas kolmitasoinen astianpesukone viidellä tehok-
kaalla pesuohjelmalla. VarioSpeed-toiminto lyhentää 
halutessasi pesuaikaa jopa 50 %. Verk.com/50360

Norm. 649,90 €

”Laite toimii hyvin ja on melkeinpä 
äänetön. Kaiken lisäksi se 
miellyttää silmää!”  
–Mummeli69, Oulu, 26.9.2014

A+ -energialuokan jääkaappi-
pakastin. Selkeä ohjauspaneeli,  
lasi- ja ovihyllyt säädettävissä. 
Jääkaapin tilavuus on 194 
litraa ja pakastimen 113 litraa. 
Kätisyys vaihdettavissa. Mitat 
(KxLxS): 1750 x 595 x 649 mm. 
Verk.com/14291

Energialuokka A++

Äänitaso 46 dB

VarioSpeed

13 astiastolle, 3 tasoa



4 viipaleelle

Sisältää kahvinkeittimen, vedenkeittimen ja leivänpaahtimen. Kahvinkeittimessä on 
tippalukko, ajastin ja automaattinen virrankatkaisu ja se keittää kerralla 1,2 litraa 
kahvia. Johdoton vedenkeitin keittää 1,7 litraa ja siinä on LED-valo. Leivänpaahtimessa 
on tilaa isoillekin viipaleille, uudelleenlämmitys ja sulatustoiminto.  
Verk.com/33609 (musta) ja Verk.com/33610 (valkoinen) 

Ströme-aamupalasarja, musta tai valkoinenKenwood kMix TTM044 -leivänpaahdin

39,90

29,90
Electrolux Creative -aamupalasarja Kenwood kMix -aamupalasarja

Electrolux Creative on tyylikäs aamupalasarja. Harjattua ruostumatonta terästä mustilla 
yksityiskohdilla. Sarjaan kuuluu kahvinkeitin, vedenkeitin ja leivänpaahdin.  
Verk.com/56292

Tämä mehulinko puristaa mehut 
hedelmistä ja vihanneksista entistä 
tehokkaammin. QuickClean- 
tekniikan ansiosta puhdistus 
onnistuu minuutissa. Nauti koti-
tekoisesta ja terveellisestä mehusta 
joka päivä! Verk.com/10266

79,90

3-osainen terärakenne

159,90

289,90

129,90

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

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

Electrolux Masterpiece Collection 
-tehosekoitin

89,90

Helppo käyttää, purkaa ja 
puhdistaa. Erilliset jäämurska-, 
smoothie-, pulssi- ja puhdistus-
toiminnot. 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

PowerTilt-tekniikalla varustettu 
1200 W:n tehosekoitin. Kestävät 
titanium-terät ja tilava, lämmön-
kestävä Tritan-muovikannu. Viiden 
vuoden takuu. Verk.com/1618

Philips HD 1855/30 -mehulinko Philips HR1871/70 -mehulinkoPhilips HR1869/70  
Avance Collection -mehulinko

Mehulingossa on ylösalaisin asetettu 
siivilä, joka puristaa viimeisetkin 
mehupisarat hedelmistä ja vihannek-
sista. Lisäksi QuickClean-tekniikan 
ansiosta mehulingon puhdistaminen 
on erittäin helppoa. Verk.com/36204

Huh huh, 

kun on 

halpa!

Säästä 100,00 €

Norm. 129,90. Kenwood KMix-sarjan neljän viipaleen leivän-
paahdin. Vahva valualumiinirunko kestää kovempaakin 
käyttöä. Ylösnostotoiminto takaa, että pienemmät, helposti 
jumiutuvat levänpalatkin saadaan kätevästi paahdettua. 
Verk.com/5560

Säädettävä paahtoaukko

Ströme Kitchen Scale

19,90

Tyylikäs ja tarkka talousvaaka. 
Täyselektroninen vaaka on 
tarkka ja antaa luotettavan 
tuloksen. Punnituskapa-
siteetti maks. 5 kg yhden 
gramman tarkkuudella. 
Verk.com/20585

Electrolux ESTM6200 -sauvasekoitinElectrolux EHM1250 -sähkövatkain

Electroluxin sähkövatkain sopii loista-
vasti leipomiseen. Vatkaimessa on viisi 
nopeutta sekä turbo-toiminto. Mukana 
konepesun kestävät lankavatkaimet 
sekä taikinakoukut. Verk.com/14704

24,90 59,90

Ammattitasoinen 
Electroluxin sauvasekoitin. 
Kolmiosainen terärakenne 
saa aikaan imupyörteen  
– tuloksena on aina pehmeä 
ja samettinen lopputulos. 
Verk.com/14700

49,90 / kpl 74,90 / kpl 

134,90 / setti 189,90 / setti
-10 % -13 %

Valikoima laadukkaita, metallirunkoisia keittiölaitteita. Aamupalasarja sisältää kahvin-
keittimen, vedenkeittimen sekä leivänpaahtimen. Verk.com/56298

Ajoaika yli 60 minuuttia

Philips PT919/16

Laite myötäilee automaattisesti 
kasvojen ja kaulan muotoja ja tekee 
parranajosta miellyttävää. Kolmi päiset 
TripleTrack-terät leikkaavat 50 % 
enemmän kerralla. Yhdellä latauksella 
peräti 60 minuuttia johdotonta 
käyttöaikaa. Verk.com/49184

99,90

69,90

Luo ilmavat ja kestävät kiharat hetkessä. LCD-näyttö 
näyttää lämpöasteet, ajan, lämpenemisen sekä pyöritys-
suunnan. Verk.com/46684

Ströme Satin Curl  
-automaattinen hiustenkiharrin Markkinoiden ylellisin, ammattilaisten käyttämä 

muotoilurauta. Tasoitetut, muotoillut ja viimeistellyt 
lämpölevyt liukuvat vaivattomasti hiuksissa antaen 
erittäin kiiltävän lopputuloksen. Verk.com/42952

149,90

GHD Gold Classic Styler

Ammattilaisten suosima muotoilurauta sopii kaikille 
hiustyypeille ja sillä voi loihtia upeita kampauksia. 
Lämmönsäätöteknologian ansiosta hiukset säilyvät 
elinvoimaisina. Verk.com/16179

149,90

The Cloud Nine Iron

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

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

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

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

Electrolux UltraOne ErgoElectrolux UltraSilencer All Floor

Imuri, jonka puhdistuskyky on 
huippuluokkaa. Selkeät ja isoko-
koiset elektroniset painikkeet, 
imutehon näyttö sekä pölypussin 
ja suodattimen ilmaisin tekevät 
siivouksesta sujuvaa.  
Verk.com/38408

Electrolux UltraSilencer Deluxe

Erittäin hiljainen ja miellyttävä 
ääni vain 61 dB(A). Imutehon LED-
näyttö, tehonsäätö kädensijasta. 
Allergy Plus -suodatin puhdistaa 
poistoilman pienimmätkin 
hiukkaset. Verk.com/40491

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

Kärcher  WV 2 Premium  
-ikkunanpesuri

Kärcher  SC 2 Premium  
-höyrypuhdistin

Suihkuttaa paineella vesi-pesuaineliuoksen puhdistet-
tavaan kohteeseen ja imee veden ja lian heti takaisin 
- pinta on puhdas ja kuivuu nopeasti. Verk.com/5183

Kärcher Home Line SE 6.100  
-tekstiilipesuri

248,90
27,11 / kk (12 kk)

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

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

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

69,90

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

OBH Nordica 6153 Air Purifier Pure Comfort OBH Nordica 6154 Air Purifier Pure Comfort Super Plus

Philips Shaver 9000 S9021/12Philips SensoTouch 3D RQ1275/17

Philipsin edistyksellisin parran-
ajokone ergonomisella rungolla 
– luistamaton pinnoite takaa hyvän 
hallinnan ja tarkkuuden. Ajopään 
kolme osaa liikkuvat itsenäisesti 
ja myötäilevät kasvojen kaaria 
saumattomasti. Verk.com/37544

159,90 249,90

Uudistettu ajopää joustaa 
kahdeksaan eri suuntaan ja tarjoaa 
tarkimman parranajon myös lyhyelle 
sängelle. Soveltuu niin kuiva- kuin 
märkäajoon. Mukana tulevalla 
partatrimmerillä voit viimeistellä 
partatyylisi. Verk.com/16834

QuickRinse-puhdistus

Tarkkuustrimmeri Kuiva- ja märkäkäyttöön

GyroFlex 3D -järjestelmä Tarkka ja ihoystävällinen

Ilmanpuhdistin takaa ihanteellisen 
sisäilman ja puhdistaa jopa 
99,97 % siitepölystä, pölypun-
keista, bakteereista, viruksista 
ja tupakansavusta. Kapasiteetti 
35 m²:n tilaan. Laite on saanut 
Allergia- ja astmaliiton allergia-
tunnuksen. Verk.com/48892

Erittäin hiljainen Erittäin hiljainen

Ajastin ja 3 nopeutta Ajastin ja 5 nopeutta

Ilmanvaihto 210 m3/tunti

Kuin edellinen malli, mutta lisäksi 
ilmanlaadun ilmaisin kertoo huo-
neilman reaaliaikaisen puhtauden, 
nopeuksia on 5 ja laite soveltuu  
70 m²:n tilaan. Se on saanut 
Allergia- ja astmaliiton allergia-
tunnuksen. Verk.com/48921

Soveltuu n. 70 m²:n alueelle

27,19 / kk (12 kk)

Pesee, imuroi ja  
kuivaa samanaikaisesti”Todella kätevä esim. 

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



Ajoaika yli 60 minuuttia

Philips PT919/16

Laite myötäilee automaattisesti 
kasvojen ja kaulan muotoja ja tekee 
parranajosta miellyttävää. Kolmi päiset 
TripleTrack-terät leikkaavat 50 % 
enemmän kerralla. Yhdellä latauksella 
peräti 60 minuuttia johdotonta 
käyttöaikaa. Verk.com/49184

99,90

69,90

Luo ilmavat ja kestävät kiharat hetkessä. LCD-näyttö 
näyttää lämpöasteet, ajan, lämpenemisen sekä pyöritys-
suunnan. Verk.com/46684

Ströme Satin Curl  
-automaattinen hiustenkiharrin Markkinoiden ylellisin, ammattilaisten käyttämä 

muotoilurauta. Tasoitetut, muotoillut ja viimeistellyt 
lämpölevyt liukuvat vaivattomasti hiuksissa antaen 
erittäin kiiltävän lopputuloksen. Verk.com/42952

149,90

GHD Gold Classic Styler

Ammattilaisten suosima muotoilurauta sopii kaikille 
hiustyypeille ja sillä voi loihtia upeita kampauksia. 
Lämmönsäätöteknologian ansiosta hiukset säilyvät 
elinvoimaisina. Verk.com/16179

149,90

The Cloud Nine Iron

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

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

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

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

Electrolux UltraOne ErgoElectrolux UltraSilencer All Floor

Imuri, jonka puhdistuskyky on 
huippuluokkaa. Selkeät ja isoko-
koiset elektroniset painikkeet, 
imutehon näyttö sekä pölypussin 
ja suodattimen ilmaisin tekevät 
siivouksesta sujuvaa.  
Verk.com/38408

Electrolux UltraSilencer Deluxe

Erittäin hiljainen ja miellyttävä 
ääni vain 61 dB(A). Imutehon LED-
näyttö, tehonsäätö kädensijasta. 
Allergy Plus -suodatin puhdistaa 
poistoilman pienimmätkin 
hiukkaset. Verk.com/40491

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

Kärcher  WV 2 Premium  
-ikkunanpesuri

Kärcher  SC 2 Premium  
-höyrypuhdistin

Suihkuttaa paineella vesi-pesuaineliuoksen puhdistet-
tavaan kohteeseen ja imee veden ja lian heti takaisin 
- pinta on puhdas ja kuivuu nopeasti. Verk.com/5183

Kärcher Home Line SE 6.100  
-tekstiilipesuri

248,90
27,11 / kk (12 kk)

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

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

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

69,90

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

OBH Nordica 6153 Air Purifier Pure Comfort OBH Nordica 6154 Air Purifier Pure Comfort Super Plus

Philips Shaver 9000 S9021/12Philips SensoTouch 3D RQ1275/17

Philipsin edistyksellisin parran-
ajokone ergonomisella rungolla 
– luistamaton pinnoite takaa hyvän 
hallinnan ja tarkkuuden. Ajopään 
kolme osaa liikkuvat itsenäisesti 
ja myötäilevät kasvojen kaaria 
saumattomasti. Verk.com/37544

159,90 249,90

Uudistettu ajopää joustaa 
kahdeksaan eri suuntaan ja tarjoaa 
tarkimman parranajon myös lyhyelle 
sängelle. Soveltuu niin kuiva- kuin 
märkäajoon. Mukana tulevalla 
partatrimmerillä voit viimeistellä 
partatyylisi. Verk.com/16834

QuickRinse-puhdistus

Tarkkuustrimmeri Kuiva- ja märkäkäyttöön

GyroFlex 3D -järjestelmä Tarkka ja ihoystävällinen

Ilmanpuhdistin takaa ihanteellisen 
sisäilman ja puhdistaa jopa 
99,97 % siitepölystä, pölypun-
keista, bakteereista, viruksista 
ja tupakansavusta. Kapasiteetti 
35 m²:n tilaan. Laite on saanut 
Allergia- ja astmaliiton allergia-
tunnuksen. Verk.com/48892

Erittäin hiljainen Erittäin hiljainen

Ajastin ja 3 nopeutta Ajastin ja 5 nopeutta

Ilmanvaihto 210 m3/tunti

Kuin edellinen malli, mutta lisäksi 
ilmanlaadun ilmaisin kertoo huo-
neilman reaaliaikaisen puhtauden, 
nopeuksia on 5 ja laite soveltuu  
70 m²:n tilaan. Se on saanut 
Allergia- ja astmaliiton allergia-
tunnuksen. Verk.com/48921

Soveltuu n. 70 m²:n alueelle

27,19 / kk (12 kk)

Pesee, imuroi ja  
kuivaa samanaikaisesti”Todella kätevä esim. 

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



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

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

alk. 1499,90
131,36 / kk (12 kk)

59,90
299,90
31,36 / kk (12 kk)

Jopa 7 WiFi-verkkoa

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

ASUS UX305FA 13,3" 
Ultrabook

ASUS K30BF -pöytätietokone

ASUS G751JT 17,3" -kannettava

ASUS VivoPC VM42 -minitietokone

ASUS RT-AC87U Dual-band 
-WiFi-reititin

ASUS RT-AC51U Dual-band 
-WiFi-reititin

ASUS RT-AC56U 
Dual-band 2-in-1 
-WiFi-reititin

ASUS DSL-AC68U Dual-band -ADSL2+/VDSL-modeemi ASUS RP-AC52 Dual-band -WiFi-toistin

PÄIVITÄ LAITTEISTOSI AC-STANDARDIIN ASUSIN AVULLA

Mitä AC-standardi tarkoittaa?

• Uusin ja nopein langaton verkkostandardi, josta 
saat täyden hyödyn irti ASUS-tuotteilla

• Mahdollistaa entistä nopeamman tiedonsiirron 
langattomasti (jopa 4x vs. N600 dual band) 
mm. pelaamiseen sekä HD-tason videoiden 

suoratoistoon
• Häiriötön tiedonsiirto 5 GHz:n taajuudella

• Tehokkaampi langaton verkko joka mahdollistaa 
vahvan signaalin jopa verkon kantaman 

äärirajoille

Ammattilaistason 
802.11ac-standardin modee-
min ja langattoman reititti-
men yhdistelmä, joka tarjoaa 
jopa 1900 Mbps:n yhdistetyn 
tiedonsiirtonopeuden Dual 
Band -tilassa. 
Verk.com/49194

Jopa 1900 Mbps:n WiFi

Tehokas ja yksinkertainen pistorasiaan kytkettävä 802.11ac-standardin langaton 
verkkolaajennin, jonka avulla pystyt laajentamaan langattoman verkon kantamaa 
kätevästi esimerkiksi työpaikalla tai kotona. Verk.com/0542

Jopa 733 Mbps:n WiFi

3,5 mm:n äänilähtö

2,4 ja 5 GHz:n taajuudet

79,90

Ammattilaistason 802.11ac-standardin langaton 
reititin joka kykenee ylittämään jopa langallisen Gigabit 
Ethernet -yhteyden tiedonsiirtonopeuden 5 GHz:n 
taajuudella. Jopa 2400 Mbps:n WiFi. 
Verk.com/49173

Kaunis WiFi-reititin, joka 
pakkaa sisäänsä rutkasti tehoa 
ja nopeutta. Sisältää myös kaksi 
USB-porttia, joiden avulla esim. mokkulan 
tai ulkoisen kiintolevyn jakaminen onnistuu 
näppärästi. Jopa 1200 Mbps:n WiFi. Verk.com/6946

99,90 ”Erittäin hyvä ja 
toimiva laite. Ei enää 
mitään ongelmia 
kotiverkon kanssa.” 
–Karva85, 2.12.2014

802.11ac-standardin 
WiFi-reititin. Kattava ja 
häiriötön verkkoympä-
ristö suurella kantamalla.  
Jopa 750 Mbps:n WiFi. 
Verk.com/55761

Yksi maailman ohuimmista 13,3” kannettavista, jonka kotelo on suunniteltu täysin 
ilman tuulettimia. FHD / QHD+ -IPS-paneeli, 8 Gt keskusmuistia, salamannopea 
SSD-asema sekä uuden sukupolven Intel Core M -suoritin takaavat huippuluokan 
käytettävyyden ja akunkeston. AC-standardin langattomat yhteydet.

Full HD -resoluutiolla ja 128 Gt SSD-levyllä, Verk.com/53776  899,90 €
3200 x 1800 resoluutiolla ja 256 Gt SSD-levyllä, Verk.com/53770 1099,90 €

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

Broadwell-Y-suoritin

8 Gt DDR3 ja nopea SSD

Huipputarkka näyttö

G751JT edustaa 
järeiden pelikannettavien 
terävintä kärkeä – 17,3" Full HD 
-mattanäyttö, Intel Core i7-4710HQ -neliydinsuoritin sekä erityisesti pelaamiseen suun-
niteltu GeForce GTX 970M (3 Gt) -näytönohjain. Edistyksellinen jäähdytysjärjestelmä 
pitää komponentit viileinä pitkienkin pelisessioiden aikana. AC-standardin langattomat 
yhteydet. Verk.com/51060

Intel Core i7-4710HQ

8 Gt RAM, 1 Tt HDD

GeForce GTX970M

Erinomaisella hinta-laatusuhteella varustettu 
pöytätietokone päivittäiseen käyttöön. 
Varustettu AMD A10 -neliydinsuorittimella, 
2 Tt:n kiintolevyllä, 8 Gt:n keskusmuistilla ja 
AC-standardin huippunopeilla langattomilla 
yhteyksillä. Verk.com/56838

AMD A10-7800 -suoritin

8 Gt RAM, 2 Tt HDD

Mukana hiiri ja näppis

Intel 2957U -suoritin

4 Gt RAM, 500 Gt HDD

Pieni ja näppärä

Uskomattoman kompakti ASUS VivoPC on vallanku-
mouksellinen mini-HTPC, joka sulautuu vaivattomasti 
lähes mihin tahansa ympäristöön. AC-standardin 
langattomat verkkoyhteydet. Verk.com/31466



19,90

Brother PT-H100 -tarratulostin

Brother MFC-J4710DW -A3-monitoimitulostin

Korkealaatuinen monitoimilaite 2-puolisella tulostuksella, skannauksella sekä kustan-
nustehokkailla värikaseteilla, A3- ja A4-paperikaseteilla ja WiFi-yhteydellä.
• Tulostaa jopa 35 mustavalko- ja 27 värikuvaa minuutissa. 
• Automaattinen dokumentinsyöttölaite.
• Tukee mobiili- ja pilvitulostamista.
• 3 vuoden takuu rekisteröimällä.
• Verk.com/16635

A3-mustesuihke

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

USB, WiFi

6000 x 1200 dpi

Tulostaa, kopioi, skannaa

Kiva ja helppokäyttöinen tarratulostin, jolla teet siistejä 
merkintöjä esineisiin helposti. Käyttää Brother TZe 
-sarjan tarranauhoja aina 12 mm leveyteen asti. Sopivat 
erinomaisesti ulko- sekä sisäkäyttöön. 
Verk.com/43248

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

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

Brother DCP-9020CDW -LED-värimonitoimilaite

Brother HL-1210W -tulostin

Langaton mustavalkolasertulostin.
• Tulostaa jopa 20 sivua minuutissa ja ensimmäinen tuloste on valmis alle 10 sekun-

nissa!
• iPrint&Scan-sovelluksella voit tulostaa suoraan mobiililaitteista!
• Verk.com/8278

USB, WiFi

2400 x 600 dpi

Brother DCP-J552DW -monitoimilaite

Tällä monitoimilaitteella voit tulostaa, skannata ja kopioida A4-asiakirjoja. Voit myös 
tulostaa langattomasti suoraan mobiililaitteestasi tai muodostaa yhteyden pilvipalve-
luihin laitteen 6,8 cm:n kosketusnäytön kautta
• Tulostaa jopa 33 mustavalko- ja 27 värisivua minuutissa
• iPrint&Scan-sovelluksella voit tulostaa suoraan mobiililaitteista!
• Verk.com/43799

104,90
15,11 / kk (12 kk)

A4-värimustesuihke

USB, WiFi

6000 x 1200 dpi

Brother MFC-L2700DW -monitoimilaite

Kompakti MFC-L2700DW tulostaa, kopioi, skannaa ja 
faksaa sekä kiinteässä että langattomassa verkossa. 

• Tulostaa jopa 26 sivua minuutissa ja ensimmäinen tuloste on valmis jop 8,5  sekun-
nissa!

• iPrint&Scan-sovelluksella voit tulostaa suoraan mobiililaitteista!
• Verk.com/52784

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

Kopioi, skannaa, tulostaa, faksaa

USB, WiFi

Jopa 26 s/min

A4-LED-värimonitoimilaite

USB-, WiFi- ja LAN-yhteys

AirPrint, Google Cloud Print

89,90
A4-mustavalkolaser



TODENNÄKÖISESTI AINA HALVEMPI

ARVOSTELE  
& VOITA

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

500 euron lahjakortin
Verkkokauppa.comiin
Arvomme yhteensä kolme lahjakorttia.

Lahjakortilla voit maksaa ostoksia  
Verkkokauppa.comin myymälöissä ja verkkokaupassa. 
Lahjakortti on voimassa 12 kuukautta. Lahjakorttia ei  
voi palauttaa tai vaihtaa rahaksi. Verk.com/48000

Kampanja on voimassa 29.3.2015 asti.
Palkinnon arvo on 500,00 €.

Lue ohjeet osoitteessa
www.verkkokauppa.com/arvostelejavoita

Elac FS197 -lattiakaiutinpari Harman/Kardon Onyx -kannettava AirPlay-kaiutin

Audio Pro T12 -Bluetooth-aktiivikaiutinpari Philips CitiScape Fixie -kuulokkeet

Fender Ramparte 12” 9 W 
-putkicombo kitaralle

Electro-Harmonix Voice Box -lauluprosessori Gibson LPM 2015 G Force, Vintage Sunburst

Vicoustic Multifusor DC2 
-akustiikkapaneeli, 6 kpl

EVE Audio SC305 
-aktiivinen 3-tiestudiomonitori

Elacin 190 -sarjan 
laadukkaasti viimeistelty 
high-end-kaiutinpari 
laatua vaativalle musiikista 
nauttijalle.

Mustat, Verk.com/9112
Valkoiset, Verk.com/8559

Tämä langaton kaiutin on varustettu neljällä aktii-
vikaiuttimella ja kahdella passiivielementillä, jonka 
ansiosta Onyx täyttää tilasi mahtavalla äänellä.

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

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

Addon T12-aktiivikaiutinpari on 
päivitetty versio Addon Sixistä. 
Addon T12 on uskollinen Addon-sar-
jan tyylikkäälle muotoilulle, jonka 
tarkoituksena on sulauttaa kaiutin 
olemassa olevaan kodin sisustuk-
seen.

Mustat, Verk.com/35077
Valkoiset, Verk.com/40868

Philips CitiScape Fixie -kuulokkeissa innovatiivinen 
suunnittelu yhdistyy urbaaniin tyyliin. Kuulokkeet 
tarjoavat rikkaan basson suljetun akustisen järjestel-
män ja laadukkaiden kuuloke-elementtien ansiosta. 
Verk.com/31461

1,2 metrin johto

29,90

Electro-Harmonix Voice Box pakkaa monitoimisen 
lauluprosessorin jämäkkään ja kompaktiin pakettiin. 
Laula, ja sinulla on seurue taustalaulaija, jotka 
seuraavat sinua täydellisessä harmoniassa. 
Käytä sisäänrakennettua vocoderia 
ja päästä valloilleen klassiset 
Kraftwerk-robottiäänet. 
Verk.com/2435

193,90
22,53 / kk (12 kk)

Aito kaarevakantinen Les Paul Gibsonin 
uudella G Force -automaattivirityksellä 
lyömättömään hintaan. Verk.com/52088

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

Fender Ramparte on upean näköinen Pawn Shop -sarjan 
putkivahvistin, jota on valmistettu rajoitettu määrä. 
Rampartessa on suklaan- ja kuparinsävyinen kangasver-
hoilu ja se sopii ulkonäöllisesti vaikka olohuoneeseen. 
Vahvistimessa on kaksi kanavaa: Hot- ja Cool, sekä 12” 
Special Design -kaiutinelementti. 
Verk.com/2697

Nämä kolmitiemonitorit on suunniteltu sekä stereo- että 
surround- monitorointiin ja soveltuu tarkkuutensa 
ansiosta kriittiseen kuunteluympäristöön mainiosti. 
Jokaista Eve Audion kaiutinta ohjataan DSP- järjestel-
mällä jota kontrolloidaan etupaneelista. Verk.com/30070

799,90
73,03 / kk (12 kk) • Materiaali: polystyreenimuovi

• Mitat: 60 x 60 x 15 cm
• Paloluokitus: M1
• Asennus: FlexiGlue tai joku muu polystyreenin 

kiinnittämiseen sopiva rakennusliima
• Pakkauskoko: 6kpl / laatikko
• Verk.com/30741

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

JET III -diskanttielementti

Tukeva rakenne

36 - 50 000 Hz:n taajuusvaste

Kuuden tunnin akunkesto

AirPlay- ja Bluetooth-toisto

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

18 - 21 600 Hz:n taajuusvaste

Uusi G Force -automaattiviritys

Mukana Gibson Hardshell -laukku

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

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



TODENNÄKÖISESTI AINA HALVEMPI

ARVOSTELE  
& VOITA

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

500 euron lahjakortin
Verkkokauppa.comiin
Arvomme yhteensä kolme lahjakorttia.

Lahjakortilla voit maksaa ostoksia  
Verkkokauppa.comin myymälöissä ja verkkokaupassa. 
Lahjakortti on voimassa 12 kuukautta. Lahjakorttia ei  
voi palauttaa tai vaihtaa rahaksi. Verk.com/48000

Kampanja on voimassa 29.3.2015 asti.
Palkinnon arvo on 500,00 €.

Lue ohjeet osoitteessa
www.verkkokauppa.com/arvostelejavoita

Leitz Icon -tarratulostin ja tarrakasetit

Casio FX-85ES Plus -funktiolaskin

        Casio ClassPad  fx-CP400  
        -symbolinen grafiikkalaskin

Life Fitness C1 LIfecycle -kuntopyörässä yhdistyy tekninen 
osaaminen ja innovaatiot, jotka ovat tehneet Life Fitness 
-kuntopyöristä #1 kuntosaleilla ympäri maailman. Hiljainen, 
tasainen ja luotettava kuntopyörä sinulle, joka arvostat 
tinkimätöntä laatua. 999,90 €. Verk.com/49569

Kattava valikoima Life Fitness 
-kuntolaitteita Verkkokauppa.comista! 

Monipuolinen grafiikkalaskin sopii lukioon, 
ammatillisiin opintoihin ja korkeakouluihin. 
Suuri kosketusnäyttö, kattava sovellusvali-
koima ja intuitiivinen ja helposti omaksuttava 
käyttöjärjestelmä. Verk.com/27773

169,90

19,90

Laskin aurinkokennolla ja paristovarmen-
nuksella. Luonnollisen tekstikirjamuodon 
(NaturalV.P.A.M.) avulla voit kirjoittaa ja 
saada vastaukseen murtoluvut, neliöjuuret ja 
muut numeeriset ilmaisut juuri kuten ne ovat 
oppikirjoissa. Näyttö on muutettavissa myös 
perinteiseksi. Verk.com/27254

Leitz Icon on yksi tarrakirjoitin kaikkeen merkitsemiseen muovitarrasta 
paperitarraan. Se toimii WiFi-yhteyden avulla sekä puhelimissa, 
tableteissa että tietokoneissa. Verk.com/3151

Helppokäyttöinen ohjelmisto

Jopa 200 tarraa / min

Leitz Icon -muovitarrakasetit 
sopivat yhteen Leitz-tarratu-
lostimen kanssa. Eri leveyksiä 
ja värejä, hae kaikki mallit ja 
hinnat hakusanalla leitz icon

184,90

alk. 18,90



Sisustustaulujen  

talvikampanja -25 % !

Alu-Art-sisustustaulut
Tilaa valokuvastasi tyylikäs Alu-Art-sisustustaulu. Kuva 
tulostetaan suoraan laadukkaalle alumiinikomposiittile-
vylle. Erinomainen väriavaruus ja resoluutio. Puolimatta 
pinta. Hae kaikki vaihtoehdot ja hinnat haulla alu-art

Alu-Art Pro -valokuvataulut
Kuin Alu-Art, mutta kuva tulostetaan laadukkaalle 
mattapintaiselle paperille ja kiinnitetään kestävälle 
alumiinikomposiittilevylle. Hae kaikki vaihtoehdot ja 
hinnat haulla alu-art pro

Koot: 15 x 21 cm; 21 x 29 cm; 29 x 41 cm

Koot: 15 x 21 cm; 21 x 29 cm; 29 x 41 cm;  
            35 x 50 cm; 50 x 70 cm

alk. 22,40
15x21 cm

Canvas-taulut
Tilaa valokuvastasi erittäin laadukkaalle ja kestävälle, luon-
nonvalkoiselle canvakselle tulostettu taulu. Materiaalina joko 
Standard tai Premium Satin Canvas. Standard-taulujen kehys on 2 
cm:n paksuinen kiilapuukehys ja Premium Satin -taulujen 4 cm:n 
paksuinen jykevä liimapuukehys. Voit tilata taulun myös halua-
massasi koossa, pyydä tarjous: kuvapalvelut@verkkokauppa.com 
Hae kaikki vaihtoehdot ja hinnat haulla canvas-taulu

Koot
35 × 35 cm
35 × 50 cm
70 × 35 cm
100 × 35 cm

50 × 50 cm
50 × 70 cm
100 × 50 cm
70 × 70 cm

70 × 100 cm
100 × 100 cm
150 × 70 cm

alk. 22,40
35x35 cm

Norm. 29,90-219,90 €

Hae kaikki kampanjatuotteet hakusanalla talvitarjous

Norm. 29,90-79,90 €

alk. 173,90
20,86 / kk (12 kk)

500 Gt

WD My Passport Wireless WD My Passport Ultra, 500 Gt

Maailman suosituin ulkoinen kovalevy nyt parempana kuin koskaan ennen – se tarjoaa 
myös varmuuskopioinnin pilveen! Mukana tulevalla WD SmartWare -datanhallinnointi- 
ja varmuuskopiointiohjelmistolla tietojen automaattinen varmuuskopiointi ja vaivaton 
palautus on helppoa. 256-bittinen, laitteistopohjainen kryptaus. Löydät kaikki vaihtoeh-
dot hakusanalla My Passport Ultra 500 Gt

Automaattinen varmuuskopiointi

Salasanasuojaus

3-vuoden takuu

69,90
My Passport Wireless tuo sinulle 
helpon tallennusratkaisun mm. 
käytettäväksi puhelinten ja tablettien 
kanssa, joissa on usein hyvin rajallinen 
tallennusmuistin määrä. My Passport 
Wirelessissä on ladattava akku ja akku 
kestää noin 6 tuntia yhdellä latauksella. 
Kun haluat siirtää suuria määriä dataa 
levyltä tietokoneelle, voit käyttää myös 
laitteesta löytyvää USB 3.0 -liitäntää.

• 500 Gt, Verk.com/15055  • 173,90 €
• 1000 Gt, Verk.com/15286 • 206,90 €
• 2000 Gt, Verk.com/14622 • 271,90 €

WiFi- ja USB 3.0 -yhteys

SD-muistikortinlukija

Salasanasuojaus

Langaton suoratoisto


