
Vihdoinkin halpoja 
lastentarvikkeita s. 4 – 7

Oho, 
mikä 
hinta!

BRIO Happy -yhdistelmävaunu,
Black Denim

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

Oho, mikä hinta! Myynti alkaa lauantaina 24.1. kello 9.00. 
1 kpl per asiakas. Helsingissä 20 kpl ja webissä 20 kpl.

Yhdistelmävaunuissa saat tilavat vaunut ja näppärät rattaat samassa 
paketissa. BRIO Happy -runko on rakennettu käyttäjien kaikki tarpeet 
huomioon ottaen. Vaunut ovat vakaat ja ergonomiset työntää. 
Verk.com/54084

Nyt 
niitä
saa



ARVOSTELE  
& VOITA

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

Palkintona olevaan PINS-etukorttiin on ladattu 
valmiiksi 100 000 pinssiä, joka oikeuttaa esimerkiksi 
peräti viiteen AirBalticin meno-paluulentoon Espanjaan, 
Englantiin, Italiaan, Kreikkaan, Kroatiaan tai Ranskaan. 
PINS on 300 kumppanin ja 400 verkkokaupan yhteinen 
etuohjelma, johon kuuluu yhteensä yli 30 000 osto- 
paikkaa. Lisätietoja www.pins.fi.

Arvontaan voi osallistua 15.2.2015 asti.

Lue ohjeet osoitteessa
verk.com/arvostelejavoita

100 000 pinssiä

Verk.com/nostalgia-auto

Avajaiset
VAUVA- JA PERHETUOTTEET
HELSINGIN MYYMÄLÄSSÄ

LAUANTAI 24.1.
Vaunuparkki klo 10–18
Jätä lastenvaunusi veloituksetta parkkiin myymälämme katutasoon, niin me 
imuroimme liat, pyyhimme ravat ja laitamme silikonispraytä vaunujesi niveliin.

Valokuvaus 0–36 kuukauden ikäisille lapsille klo 10–16
Studio Huoneen valokuvaaja Mikko Karesmaa ottaa hellyyttäviä vauvakuvia 
veloituksetta. Päivän aikana ehditään kuvata 36 vauvaa. Jonotus vuoronumerolla.

Ella’s Kitchen -maistatus klo 10–18
Herkullisten Ella’s Kitchen -tuotteiden maisteluhetki sopii päivään kuin päivään.

SUNNUNTAI 25.1.
Vaunuparkki klo 12–18
Jätä lastenvaunusi veloituksetta parkkiin myymälämme katutasoon, niin me 
imuroimme liat, pyyhimme ravat ja laitamme silikonispraytä vaunujesi niveliin.

Vaunujen kasauskilpailu klo 12–17
Kellotatko vaunujen kasaamisessa nopeamman ajan kuin muut? Päivän nopein 
vaununkasaaja voittaa upouudet yhdistelmävaunut. Palkinnon arvo on noin 800 €.

Voita vaippakakku!
Osallistu arvontaan Helsingin 

myymälässä 1.2. mennessä.

Palkintona 5 kpl 150 €:n 

arvoista vaippakakkua

Arv
o150 €

Tapahtumat

ovat ilmaisia!

.



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

Jolla-älypuhelin

Anton Oliver Pizza Boss -setti

19,90

89,90

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

WiFi Direct

Verkkokauppa.com-partapipo

0,10

Hinnat ja tarjoukset voimassa 19.–25.1.2015 ellei toisin mainita. Verk.com/katalogi

Samsung UE55H6400 Smart 3D LED TV

Klarnan Erämaksu on aina koroton, mikäli maksuaika on 12 kk tai lyhyempi. 
Ostaessasi tuotteet Klarna Erämaksulla maksat vain 3,95 euron laskutuslisän 
per lasku tilausten määrästä riippumatta. Todellinen vuosikorko esimerkiksi 
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 -prosessori 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

€

19,90

Lapsille suunniteltu ladattava hammas-
harja. Ikäsuositus 5+. Verk.com/52337

Braun Oral-B Kids Vitality 
-sähköhammasharja

Oho, mikä hinta! Myynti alkaa pe 23.1. 
kello 9.00. 1 kpl per asiakas. 
500 kpl per myymälä ja web.
Partapipo yhdistää parran ja pipon par-
haat puolet tai muuten vain täydentää 
metsuri-lookin täydellisen uskottavasti. 
Verk.com/12866

Tässä on nerokkaan yksinkertainen ja 
toimiva ratkaisu lastenhuoneeseen! 
Nyt pidät helposti silmällä rakkaintasi 
puhelimella tai tabletilla samalla kun 
nautit rauhassa kupin kahvia sohvalla. 
Kuvaa voi katsella tietokoneen nettise-
laimella sekä Android- ja iOS-laitteilla. 
Verk.com/41564

Opticam IBCAM 810 
-vauva-valvontakamera

Rapeapohjaista kiviuunipizzaa 
helposti tavallisesta uunista tai 
grillistä! Turvallisesta kordierii-
tistä valmistettu pizzakivi jakaa 
lämmön aidon luonnonkiven 
tapaan, mutta sillä on pidempi 
käyttöikä. Verk.com/43048

Quad Core -prosessori

Samsung Smart Hub

DVB-T2 ja DVB-C HD

400 Hz CMR -kuvanparannus

Helppo ottaa 
käyttöön

Ladattava

Suomalainen menestystarina on lähtöisin 
intohimosta tehdä intuitiivinen ja innovatiivi-
nen puhelin. Täysin eleillä ohjattava Sailfish OS 
-käyttöliittymä pohjautuu Nokian kehuttuun 
MeeGo-käyttöjärjestelmään. Android-tuen 
ansiosta ohjelmistovalikoima on laaja, ja löydät 
käyttämäsi sovellukset myös Jollaan. (*Android-
tuki osittain rajoittunut.) Verk.com/37071

Suunniteltu Suomessa

Tukee Android-sovelluksia*

Nopeat 4G LTE -yhteydet

”Persoonallinen, erottuva, kehittyvä, suomalainen. Miksi siis 
ostaa halpistuote, kun voit olla ylpeästi uuden kehittyvän 
merkin omistaja.” –Vellu vallaton, 30.11.2014



Säädettävä 
imuteho

Sopii moniin 
vaunumalleihin

14,90

Mukana  
hyönteissuoja

Hauck Apollo All-in-One: 
yhdistelmävaunut, kantokoppa, turvakaukalo ja ISOFIX-jalusta

49,90

29,90

i’coo Pharo -syöttötuoli

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

Hauck Freerider Shop N Drive SH12 
-sisarusrattaat + turvakaukalo

Sisaruksille

Myynti alkaa 
to 22.1. klo 9.00. 
Erä 50 kpl.
Näppärä, 
sporttinen 
setti sisältää 
rattaan, sisa-
rusistuimen, 
turvakaukalon ja 
sadesuojan. 
Verk.com/52941

Myynti alkaa pe 23.1. klo 9.00. 
Erä 100 kpl. 
Ideaalinen kumppani koko 
lapsuusajaksi! Puinen 
syöttötuoli kasvaa lapsesi 
mukana ja mukautuu muut-
tuviin tarpeisiin. Kestää jopa 
hämmästyttävän 120 kilon 
painon normaalina tuolina. 
Verk.com/52945

Oho, mikä hinta! Myynti alkaa pe 23.1. kello 9.00. 1 kpl per asiakas. 
Helsingissä 40 kpl, webissä 30 kpl ja Pirkkalassa ja Oulussa 15 kpl.
Ketterä  kaupungissa, näppärä maastossa, turvallinen autossa. Setti 
sisältää yhdistelmävaunut, kantokopan, turvakaukalon, ISOFIX-jalus-
tan, hoitolaukun ja sadesuojan. Verk.com/52936

NUK Sensitive -rintapumppu Emma Junior Bear -seisomateline BRIO Go 2013 -yhdistelmävaunu

Myynti alkaa 
pe 23.1. klo 9.00. 
Erä 60 kpl. 
Tukeva ja kaunis 
puinen hoitopöytä, 
joka käytännöl-
listen mittojensa 
ansiosta mahtuu 
pienempiinkin 
tiloihin. Ulkomitat 
70,5 x 58 x 86 cm. 
Hoitotason sisä- 
mitat 52,5 x 66 cm. 
Verk.com/39281

Hoitopöytä Heidi
Myynti alkaa pe 23.1. kello 9.00. Erä 30 kpl. 
Leikkimatto, jonka yhdeksän interaktiivista ominaisuutta 
kehittävät lapsesi taitoja. Verk.com/54928

Mamas & Papas -leikkimatto

Doomoo-imetystyynyjen muotoiltavuus ja pehmeys 
takaavat rentouttavat imetys- ja syöttöhetket pieno-
kaisen kanssa. Monet kutsuvat näitä markkinoiden 
parhaaksi imetystyynyksi! Hae kaikki vaihtoehdot 
haulla doomoo imetystyyny

Doomoo-imetystyynyt

Sopii vastasyntyneelle

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

Erittäin pitkä 
käyttöikä

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

Oho, 
mikä 
hinta!

59,90

Myynti alkaa 
pe 23.1. kello 9.00. 
Erä 30 kpl. 
Näppärää käytet-
tävyyttä tyylistä ja 
laadusta tinkimättä! 
Yhdistelmävaunu- 
paketti sisältää 
rungon, istuinosan, 
vaunukopan ja 
hyönteissuojan. 
Heijastimet 
kaikilla sivuilla. 
Verk.com/53780

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

59,90

Paljon toimintoja

Reilusti 
tilaa

alk. 39,90

Erä 50 kpl. Seisomateline vanhemman lapsen kuljetta-
miseen 25 kiloon asti. Helppo kiinnittää. Sopii moneen 
eri vaunu- ja ratasmalliin. Verk.com/26771

Oho, mikä hinta! Myynti alkaa la 24.1. kello 9.00. 1 kpl 
per asiakas. Helsingissä 24 kpl ja webissä 24 kpl. 
Helppokäyttöinen, yhdellä kädellä kätevästi käytettävä 
rintapumppu, jossa on imutehon säätö. Mukana NUK 
First Choice -koliikkituttipullo. Verk.com/16146

Oho, 
mikä 
hinta!



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

Cybex Pallas 2-Fix -turvaistuin, Beluga tai Lollipop, 9–36 kg

Sopii Britax- 
rattaisiin

Britax Baby-Safe plus SHR II 
-turvakaukalo + ISOFIX-alusta

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

Erä 50 kpl. Innovatii-
visuutta ja huipputur-
vallisuutta. Helppo 
kiinnittää CLICK & GO 
-ominaisuuksilla varus-
tettuihin Britax-rattai-
siin. D-SIP-tekniikalla 
ensiluokkainen 
sivutörmäys-
suoja. 
Verk.com/ 
55373

Erä 30 kpl. Erittäin hyvin vauvaa suojaavassa turva-
kaukalossa on myös erinomaisen mukava matkustaa. 
ISOFIX-kiinnitysjalustan avulla turvakaukalon kiinnittämi-
nen autoon on helppoa ja nopeaa. Verk.com/55383

BeSafe Izi Go X1 -turvakaukalo 
+ ISOFIX-jalusta

Oho, mikä hinta! Myynti alkaa su 25.1. kello 12.00. 1 kpl per asiakas. 
Erä 50 kpl per väri. Helsingissä 25 kpl per väri ja webissä 25 kpl per väri.
Istuin, joka kasvaa lapsesi mukana! Voidaan käyttää aina noin 12 vuoden ikään asti. Säädettävä etusuojatyyny ja 
optimoitu lineaarinen sivutörmäyssuoja takaavat turvallisen matkanteon. Kallistussäätö varmistaa matkustusmuka-
vuuden. Verk.com/7453 (musta) ja 41339 (pinkki)

EmmaSafety-rullaoviportti Troll-haitariportti

Erä 50 kpl. Turvallinen, selkä menosuuntaan 
kiinnitettävä turvaistuin. Lapsesi matkustaa mukavasti 
syntymästä 18-kiloiseksi saakka. Helppo asentaa 
ISOFIX-järjestelmän avulla. Verk.com/54090

Britax Max-Fix II -turvaistuin

Erä 150 kpl. Uusi innovatiivinen sikiön sydänäänien 
kuuntelulaite älypuhelinajan äideille. Kuuntele vauvasi 
sydänääniä jo raskausviikosta 12 lähtien. Toimii iPhone- 
ja Android-puhelinten kanssa. Verk.com/5353

Unbornheart Fetal Doppler 
-kotidopplerlaite älypuhelimelle

Ainu Medela Swing  
-sähkökäyttöinen rintapumppu

Angelcare-vaipparoskis 
ja 2 vaihtokasettia

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

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

Oho, 
mikä 
hinta!

9 kuukauden iästä 
aina noin 12-vuotiaaksi

Myynti alkaa pe 23.1. kello 9.00. Erä 50 kpl. Helppo-
käyttöinen turvaportti. Vie käyttämättömänä vähän tilaa, 
sillä verkko rullautuu rullaverhon tapaan. Korkeus 80 cm. 
Oviaukon leveys enintään 120 cm. Verk.com/39716

Myynti alkaa pe 23.1. kello 9.00. Erä 50 kpl. Puinen 
turvaportti, joka aukeaa nostamalla sivulle ylös tai sara- 
noille asennettuna oven tavoin. Oviaukon leveys enin-
tään 120 cm. Lyhennetään sahaamalla. Verk.com/1361

39,90

Tilaa säästävä 
oviportti

29,90

Toimii iPhone- ja 
Android-puhelimissa

Myynti alkaa pe 23.1. kello 9.00. Erä 50 kpl. Hellävarai-
nen ja tehokas sähkö- ja paristokäyttöinen rintapumppu. 
Helppo käyttää sekä ottaa mukaan. Pakkaus sisältää 
Ainu Medela Alma -syöttöratkaisun. Verk.com/48217

Erä 120 kpl. Yksi maailman myydyimmistä vaipparoskik-
sista! Moninkertainen muovikalvo roskiksen sisällä pitää 
pahat hajut poissa. Roskista voidaan käyttää yhdellä 
kädellä, ja se on vaivaton tyhjentää. Verk.com/47355

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

Sisältää Alma- 
syöttöratkaisun

14,90

Ympäristö- 
ystävällinen

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

Syntymästä 
18-kiloiseksi

24,90

Jykevä puinen 
turvaportti



Tule moikkaamaan meita ja maistamaan herkullisia 
Ella’s Kitchen 100% luomu smoothieita. 

Olemme Jatkasaaren myymalassa 24.1. ja 31.1. kello 10-18

¨

¨ ¨¨¨¨

Ei lisättyä sokeria 

Ei lisättyä vettä

Ei lisäaineita
Ei E-koodeja

3,00 

Valio Onni -vellit, 5 x 210 g

Alkaen 4 kk:n ikäisille:
Maissi, 5 prk  
Verk.com/55993
Riisi, 5 prk  
Verk.com/55995
Banaani-mustikka, 5 prk  
Verk.com/55988
Vadelma-riisi, 5 prk  
Verk.com/56208
Peruna-porkkana, 5 prk  
Verk.com/56006

Alkaen 5 kk:n ikäisille:
Kaura, 5 prk  
Verk.com/55983
Neljä viljaa, 5 prk  
Verk.com/55980

2,86 € / kg

Tarjoukset voimassa  

su 25.1. saakka

Spagettia ja jauhelihaa,  
4 x 200 g Verk.com/56022
Peruna-lihamuhennos,  
4 x 200 g Verk.com/56017
Täysjyväpastaa ja lihaa,  
4 x 200 g Verk.com/56016
Rukiinen hedelmämysli,  
4 x 200 g Verk.com/56020
Omena-Mango-Kauraherkku, 
4 x 200 g Verk.com/56019

3,75 € / kg

Piltti-ateriat ja -välipalat, 4 x 200 g

Muksu-puurojauheet, 2 x 200-250 g

Kaurapuurojauhe, 5 kk  
2 x 200 g  Verk.com/55913
Täysjyväpuurojauhe, 8 kk 
2 x 250 g  Verk.com/55925
Hedelmäpuurojauhe, 8 kk  
2 x 250 g  Verk.com/55964
Rukiinen täysjyväpuurojauhe,  
1-3 v, 2 x 250 g  Verk.com/55974

10,80-13,50 € / kg

Helsingistä se alkaa! 

5,40 

Vertaa hintaa  
ja säästä! -29 %

Vertaa hintaa  
ja säästä! -25 %

Citymarket Ruoholahti

4,25 € / 5 prk
(4,05 € / kg)

Citymarket Ruoholahti

7,24 € / 2 kpl
(14,48-18,10 € / kg)

Vertaa hintaa  
ja säästä! -27 %
Citymarket Ruoholahti

4,12 € / 4 prk
(5,15 € / kg) 3,00 

5
kpl

4
kpl

2
kpl



Natusan Baby  
-kylpy- ja ihonhoitosetti

** 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!

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

* Citymarket Ruoholahti 7.1.2015

Baby Mild Care Top-to-toe -pesuneste, 400 ml
Baby Mild Care -shampoo, 200 ml
Baby First Touch -hoitoöljy, 200ml

Verk.com/56028

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!

Pampers Sensitive -puhdistuspyyhkeet, 9-packPampers Easy Up -housuvaipat

Riittoisa monipakkaus, 504 puhdistuspyyhettä hellävaraiseen puhdistukseen. Verk.com/54860

10,00
Vertaa hintaa  
ja säästä! -28 %

Citymarket Ruoholahti

13,95 € / 9-pack

7,60

Vertaa hintaa  
ja säästä! -25 %

Citymarket Ruoholahti

10,24 € / setti

Vertaa hintaa  
ja säästä! -25 %
Citymarket Ruoholahti

20,05 € / pkt
(0,24 € / kpl)

15,00

15,00
Vertaa hintaa  
ja säästä! -25 %
Citymarket Ruoholahti

20,05 € / pkt
(0,27 € / kpl)

Pampers Easy Up -housuvaipat, koko 4 (84 kpl)  0,18 € / kpl  Verk.com/54851

Pampers Easy Up -housuvaipat, koko 5 (75 kpl)  0,20 € / kpl  Verk.com/54853

4
koko

5
koko



    LG L90 -Android-puhelin

LG Google Nexus 5 -Android-puhelin

Loistava 5-tuumainen 
Full HD IPS -näyttö 
tekee Nexus 5:stä upean 
visuaalisen elämyksen. 
Puhelimessa yhdistyvät 
tehokas suorituskyky ja 
monipuoliset toiminnot 
– LG:n korkealaatuinen 
laitteisto-osaaminen 
sekä Googlen parhaat 
sovellukset ja palvelut. 
 
Verk.com/40058 (musta), 
28036 (valkoinen) ja 
43785 (punainen)

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

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

Suurella 4,7" -kosketusnäytöllä varustettu äly puhelin. 
Tehokas Quad-core 1,2 GHz -prosessori pyörittää 
sovellukset sujuvasti. Puhelimen kahdeksan mega-
pikselin kameralla ikuistat tilanteet kuviksi. Sisäistä 
muistia 8 Gt ja microSDHC-muistikorttipaikka.

LG G2 -Android-puhelin

LG G2 hivelee silmiä todella isolla 
5,2” Full HD -näytöllä. LTE-yhtey-
dellä voidaan siirtää dataa jopa 100 
Mbps:n nopeudella! 13 megapik-
selin kamera tukee 60 fps Full HD 
-videota. Verk.com/27351

Myynnissä myös 32 Gt:n malli 
hintaan 329,90 €. Verk.com/35981

278,90
Pyöreä 1,3" OLED-näyttö  tekee  
LG G Watch R:n ulkonäöstä tyylikkään 
ja useimmista älykelloista erottuvan.  
IP67-suojauksen ansiosta kello kestää  
upotuksen metrin syvyyteen puolen tunnin  
ajaksi. Käyttöjärjestelmänä Googlen kehittelemä 
Android Wear. Verk.com/48452

LG G Watch R Android Wear -älykello

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

Iso 5,2” Full HD -näyttö

13 megapikselin kamera

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

19,90

LG -langaton latausalusta

Yksinkertainen tyylikäs langaton latausalusta, jonka 
muotokieli sopii erinomaisesti yhteen LG Nexus 5:n 
kanssa. Verk.com/13679

49,90

Tylt Y-Charge 4,2 A -USB-autolaturi

Tylt Y-Charge -autolaturilla lataat matkapuhelimesi, 
tablettisi ja muut multimedialaitteesi. Voit ladata kahta 
laitetta samanaikaisesti. Musta, Verk.com/16324 • 
Sininen, Verk.com/16402 • Punainen, Verk.com/16471

29,90

39,90
6600 mAh

Fuj:tech KiVI -varavirtalähde

Kiven muotoiset varavirta-
lähteet, jotka tuntuvat 
kädessä tiiviiltä, 
jämäköiltä ja laaduk-
kailta. Pinta on hieman 
karhea, jotta varavir-
talähde pysyy kädessä 
liukkaita varavirtalähteitä 
varmemmin.

2200 mAh, Verk.com/17576
4400 mAh, Verk.com/18354
6600 mAh, Verk.com/18458

19,90
2200 mAh

29,90
4400 mAh

24,90
Viisi USB-liitäntää

Fuj:tech USB-matkalaturi

Mukana matka-adapterit

Kätevä matka-
virtalähde, joka 
lataa jopa viisi 
laitetta samaan 
aikaan. Mukana 
EU-, UK-, USA- ja 
UK-adapterit. 
Verk.com/42809

49,90

Jabra Wave -Bluetooth-kuuloke

Jabra Wave istuu erittäin hyvin 
korvalle eikä paina pidemmän-

kään käytön jälkeen. Lähelle 
suuta tuleva mikrofoni yhdistettynä 

kolmitasoiseen tuulen kohinan vaimen-
nukseen takaa kirkkaan äänen. 

Verk.com/27461

Nokia DC-20 -autolaturi

Kaksipaikkainen USB-autolaturi, jonka mukana tulee 
kaksi johtoa, jotka sopivat käytännössä kaikkiin Nokian 
puhelimiin. Toisessa on yleistä standardia oleva 
microUSB-liitin ja toisessa Nokian vanhempi 2 mm:n 
liitin. Verk.com/56434



Lumia 530

69,90

Tehokkaalla neliydinsuorit-
timella varustettu Windows 
Phone. Kuuntele musiikkia 
MixRadio-sovelluksen 
välityksellä. 4 Gt muistia, 
jota voi laajentaa erikseen 
hankittavalla muistikortilla.  
Löydät kaikki värit hakusa-
nalla Lumia-530

Neliydinsuoritin

Tehokkaat
viestisovellukset

Lumia 1020
41 megapikselin kennolla varus-
tetussa kamerassa on nyt Lumia 
920 -puhelimesta tuttu ja 
kehuttu kuvanvakain mukana! 
Tämä yhdistelmä luo parhaat 
mahdolliset puitteet 
uskomattoman teräville ja 
yksityiskohtaisille kuville, 
myös hämärässä. 
Verk.com/16536

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

41 Mpx PureView-kamera

PureView-teknologiaa

768 x 1280 resoluution

Honor 6 Androd 4.4 -älypuhelin Honor 3C Dual-SIM Android 4.2 -älypuhelin

Todella monipuolinen ja tehokas Android 4.4 -älypuhelin. 
Erittäin tarkka 13 megapikselin kamera. Tehokas kahdeksanyti-
minen prosessori. Nopeat 4G/LTE-verkkoyhteydet.

Valkoinen, Verk.com/52796
Musta, Verk.com/52794

4G/LTE-yhteys

5” Full HD -näyttö

13 mpx kamera

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

Suurella näytöllä, tehokkaalla 
prosessorilla ja tarkalla kameralla 
varustettu älypuhelin. Nauti videoista 
ja pelaa pelejä kirkkaan 5” IPS LCD 
-näytön avulla. Kuvaa selfiet 5 megapikselin 
etukameralla tai maisemia 8 megapikselin 
takakameralla.

Valkoinen, Verk.com/30972
Musta, Verk.com/17052

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

5” HD-näyttö

8 mpx kamera

Dual-SIM

Roisketiivis

Edullinen

Motorola Google Nexus 6

Motorola Moto X (2014) Motorola Moto G

Hengästyttävän upea Nexus 6 on Motorolan 
Googlelle valmistama puhdas Android-puhelin 
uusimmalla 5.0 Lollipop -käyttöjärjestelmällä, 
kuuden tuuman näytöllä, uskomattomalla 1440 
x 2560 resoluutiolla (493 ppi), huippunopealla 
suorituskyvyllä ja mahtavalla 13 megapikselin 
kameralla f2,0 valovoimalla. 32 Gt:n mallit 
alkaen 649,90 €. Myynnissä myös 64 Gt:n mallit 
hintaan 699,90 €. Löydät kaikki vaihtoehdot 
hakusanalla nexus 6 puhelin

6” Quad HD -näyttö

13 mpx f2,0 kamera

Puhdas Android 5.0

64,69 / kk (12 kk)

Puhtaan Androidin omaava älypuhe-
lin. Suuri kirkas 5,2” HD OLED -näyttö. 
Tehokas neliydinprosessori toimii 
takkuilematta ja antaa mahtavan 
käyttökokemuksen. Puhelimen 13 
megapikselin kameralla kuvaat jopa 
4K UHD-videoita. Nopeat LTE-verkko-
yhteydet.

Musta, Verk.com/49423
Musta nahkaisella takakannella, 
Verk.com/33545
Valkoinen bambutakakannella, 
Verk.com/28829

5,2” Full HD -näyttö

4K UHD -videotallennus

Puhdas Android 4.4.4

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

Edullinen Android-älypuhelin, joka 
pitää sisällään teknisesti edistyksel-
lisiä ratkaisuja. Iso 5” 720p-näyttö ja 
roisketiivis rakenne. Kuvaat nopealla 
viiden megapikselin kameralla, joka 
on varustettu LED-salamalla. 

Valkoinen 4G-tuella, Verk.com/17660
Musta 4G-tuella, Verk.com/17405
189,90 €

Musta Dual-SIM, Verk.com/50966
199,90 € 189,90

22,19 / kk (12 kk)

4G

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

Dual-SIM

4G tai Dual-SIM

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



2479,00
65”

1479,90
55”

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” 1289,00 € (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

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

299,90
31,28 / kk (12 kk)

Energialuokka A

40 tuuman Full HD -kuva

200 Hz CMP

USB-tallennus ja -toisto

DVB-T2 ja DVB-C HD

Hyvällä kuvalla ja ohuella mustalla reunalla varustettu Full HD -televisio 
vaikkapa kodin kakkostelkkariksi tai opiskelijan huoneistoon. LED-taus-
tavalaistussa televisiossa on kaksi HDMI-liitäntää. USB-liitännän kautta 
voit toistaa mediatiedostoja tai tallentaa suosikkiohjelmasi ulkoiselle 
kovalevylle. Verk.com/37625 

• DVB-T2- ja DVB-C HD -teräväpiirtovirittimet
• 2 x HDMI, USB, VGA, PC-audio in, digitaalinen audio out (SPDIF/coax), 

kuulokeliitäntä, SCART
• Energialuokka A

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

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

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 %.

Teho 300 W

2.1-kanavainen kaiutinpalkki ja langaton subwoofer luovat järeän äänimaailman. Bluetoothin 
avulla paritat älypuhelimesi, kannettavan tietokoneesi tai taulutietokoneesi helposti 
kaiutinpalkin kanssa. S-Force PRO Front Surround -tekniikka ulottaa äänen koko huoneeseen. 
Pienikokoinen palkki soveltuu sijoitettavaksi television eteen, seinälle tai hyllyyn. 300 W. 
HDMI sisään ja ulos (ARC). Koaksiaaliäänitulo ja optinen äänitulo. Verk.com/31467

Sony HT-CT260H 2.1 Soundbar -kaiutinpalkki199,90
23,03 / kk (12 kk)

”Kaikinpuolin asiallinen 
laite.” –Pentti123, 
Turku, 6.11.2014

Langaton subwoofer

Bluetooth ja HDMI

ProCaster LE-32F400 32”

199,90

Oiva perustelevisio vaikkapa 
kodin kakkostelkkariksi tai 
opiskelijan huoneistoon. Ohut- 
reunainen HD Ready TV on 
LED-taustavalaistu, ja siinä on 
kaksi HDMI-liitäntää. USB- 
liitännän kautta voit toistaa 
mediatiedostoja tai tallentaa 
suosikkiohjelmasi ulkoiselle 
kovalevylle. Energialuokka A. 
Verk.com/38754 

Katso myös paremmalla 200 
hertsin kuvalla ja DVB-T2-digiviritti-
mellä varustettu LE-32F405 (hinta 
209,90 €, Verk.com/27052) sekä 
sen valkoinen versio LE-32F405W 
(hinta 219,90 €, Verk.com/31335).

100 Hz CMP

USB-tallennus ja -toisto

DVB-T ja DVB-C HD

Energialuokka A

Nopeasti käynnistyvä 3D Blu-ray -soitin, 
joka toistaa myös muut mediat helposti 
USB-liitännän kautta tai kotiverkosta DLNA:n 
välityksellä. Blu-ray-soittimesta löytyy lisäksi 
netin videonvuokrauspalveluita kuten Netflix. 
Verk.com/14958

LG BP440  
Smart 3D Blu-ray -soitin

79,90

2299,90

Samsung UE65HU7200 Smart 4K 
Ultra HD Curved LED TV, 65”, 800 Hz

Philips 47PFT5609 47” Smart LED TV, 200 Hz, 
WiFi Miracast

9,90

LG 42LB580V 42” Smart LED TV,  
100 Hz

LG:n älytelevisiossa on sisäänrakennettu WiFi ja 
Miracast langattomaan mediansiirtoon. LG:n TV-sovel-
lusvalikosta löytyy mm. Netflix, Headweb ja Viaplay. 
IPS-paneeli tarjoaa kirkkaat värit ja hyvät katselukulmat. 
Verk.com/46158

• DVB-T, DVB-C HD ja DVB-S2-teräväpiirtodigivirittimet
• 3 x HDMI, 3 x USB, digitaalinen audio ulos (optinen), 

komponentti/komposiitti-hybridi, SCART, LAN, kuulo-
keliitäntä

• Energialuokka A+

Upea 4K-resoluutioinen kaareva televisio, 
jonka avulla näet kuvasta kaikki yksityiskoh-
dat. Samsung Smart HUB -valikosta löydät 
hurjan määrän sovelluksia. Tuplavirittimet 
mahdollistavat eri kanavan katsomisen ja 
tallentamisen. Verk.com/54041

• 2 x DVB-T2-, 2 x DVB-C HD- ja 
• 2 x DVB-S2-virittimet
• 4 x HDMI (2.0), 3 x USB, kom-

posiitti-/komponenttihybridi, 
Ethernet (LAN), kuulokeliitäntä, 
digitaalinen audio ulostulo (optinen), SCART

• Energialuokka A

4K Ultra HD -resoluutio

800 Hz Clear Motion Rate

Tuplavirittimet

Smart Control Remote

Quad Core -prosessori

         saat
   kaupan päälle
   €-hintaturva-
vakuutuksen    
     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja
vain €-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com

€

AM Denmark 
-puhdistusgeeli

Antistaattinen 
puhdistusgeeli, joka 
ei syövytä. Mukana 
pehmeä mikrokuitu-
liina. Verk.com/5610

9,90

Fuj:tech -HDMI- 
kaapeli, 2,0 m

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

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

      Kolmen
    vuoden takuu
        televisioille

Ei koske Samsungin eikä 
Procasterin tuotteita.

verk.com/kolmevuotta

100 Hz MCI -kuvanparannus

DVB-T2/C HD/S2 -virittimet

WiFi Miracast

IPS-paneeli

Philips 47PFT5609 Full HD -resoluutioisen television kehyksetön muotoilu on 
korkealaatuisen lasin ja erittäin ohuen alumiinireunuksen saumatonta yhteis-
työtä. Tyylikkäässä 47-tuumaisessa televisiossa on myös monipuoliset Smart 
TV -toiminnot kuten Netflix, YouTube, Facebook ja Twitter. Verk.com/53333

• DVB-T ja DVB-C HD -teräväpiirtodigivirittimet
• Philipsin 200 Hz PMR tarjoaa sulavat liikkuvat kuvat ja Pixel Plus HD 

-tekniikan ansiosta kuva näyttää luonnolliselta kaikista lähteistä katsottuna
• Cloud TV on varustettu jatkuvasti kasvavalla kanavavalikoimalla. 
• Energialuokka A++

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

Todella ohut alumiinikehys

Smart TV + WiFi Miracast

DVB-T2/C HD -virittimet

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 %.

      Kolmen
    vuoden takuu
        televisioille

Ei koske Samsungin eikä 
Procasterin tuotteita.

verk.com/kolmevuotta



2299,90

Samsung UE65HU7200 Smart 4K 
Ultra HD Curved LED TV, 65”, 800 Hz

Philips 47PFT5609 47” Smart LED TV, 200 Hz, 
WiFi Miracast

9,90

LG 42LB580V 42” Smart LED TV,  
100 Hz

LG:n älytelevisiossa on sisäänrakennettu WiFi ja 
Miracast langattomaan mediansiirtoon. LG:n TV-sovel-
lusvalikosta löytyy mm. Netflix, Headweb ja Viaplay. 
IPS-paneeli tarjoaa kirkkaat värit ja hyvät katselukulmat. 
Verk.com/46158

• DVB-T, DVB-C HD ja DVB-S2-teräväpiirtodigivirittimet
• 3 x HDMI, 3 x USB, digitaalinen audio ulos (optinen), 

komponentti/komposiitti-hybridi, SCART, LAN, kuulo-
keliitäntä

• Energialuokka A+

Upea 4K-resoluutioinen kaareva televisio, 
jonka avulla näet kuvasta kaikki yksityiskoh-
dat. Samsung Smart HUB -valikosta löydät 
hurjan määrän sovelluksia. Tuplavirittimet 
mahdollistavat eri kanavan katsomisen ja 
tallentamisen. Verk.com/54041

• 2 x DVB-T2-, 2 x DVB-C HD- ja 
• 2 x DVB-S2-virittimet
• 4 x HDMI (2.0), 3 x USB, kom-

posiitti-/komponenttihybridi, 
Ethernet (LAN), kuulokeliitäntä, 
digitaalinen audio ulostulo (optinen), SCART

• Energialuokka A

4K Ultra HD -resoluutio

800 Hz Clear Motion Rate

Tuplavirittimet

Smart Control Remote

Quad Core -prosessori

         saat
   kaupan päälle
   €-hintaturva-
vakuutuksen    
     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja
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AM Denmark 
-puhdistusgeeli

Antistaattinen 
puhdistusgeeli, joka 
ei syövytä. Mukana 
pehmeä mikrokuitu-
liina. Verk.com/5610

9,90

Fuj:tech -HDMI- 
kaapeli, 2,0 m

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

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

      Kolmen
    vuoden takuu
        televisioille

Ei koske Samsungin eikä 
Procasterin tuotteita.

verk.com/kolmevuotta

100 Hz MCI -kuvanparannus

DVB-T2/C HD/S2 -virittimet

WiFi Miracast

IPS-paneeli

Philips 47PFT5609 Full HD -resoluutioisen television kehyksetön muotoilu on 
korkealaatuisen lasin ja erittäin ohuen alumiinireunuksen saumatonta yhteis-
työtä. Tyylikkäässä 47-tuumaisessa televisiossa on myös monipuoliset Smart 
TV -toiminnot kuten Netflix, YouTube, Facebook ja Twitter. Verk.com/53333

• DVB-T ja DVB-C HD -teräväpiirtodigivirittimet
• Philipsin 200 Hz PMR tarjoaa sulavat liikkuvat kuvat ja Pixel Plus HD 

-tekniikan ansiosta kuva näyttää luonnolliselta kaikista lähteistä katsottuna
• Cloud TV on varustettu jatkuvasti kasvavalla kanavavalikoimalla. 
• Energialuokka A++

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

Todella ohut alumiinikehys

Smart TV + WiFi Miracast

DVB-T2/C HD -virittimet

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 %.

      Kolmen
    vuoden takuu
        televisioille

Ei koske Samsungin eikä 
Procasterin tuotteita.

verk.com/kolmevuotta



2644,90

136,90
17,78 / kk (12 kk)

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

12,90

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

Yamaha RX-V377 -AV-viritinvahvistin

MicroUSB-lataus

Langaton Bluetooth

3,5 mm:n tuloliitäntä

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

Bose QuietComfort 15

Tasokkaat kuulokkeet aktiivisella ja passiivisella 
taustamelun vähennyksellä. Taustamelun poisto 
parantaa äänenlaatua ja kuuntelukokemusta 
meluisissa paikoissa.
Verk.com/34914

Taustamelun poisto

Jopa 35 tunnin käyttö

15,90

ProCaster BeachBox Mini -Bluetooth-kaiutin

Funkwerk Ergopop 935M Black

Cambridge Audio Azur 351A -stereovahvistimet

Rentoon musiikinkuunteluun ei löydy tätä helpompaa ratkaisua. Kaiutin ladataan 
Micro-USB liitännästä, joten lataus onnistuu useimmilla matkapuhelinlatureilla sekä 
tietokoneelta. BeachBox Minissä on iskuilta suojaava 
kumipinta, joten se matkustaa turvallisesti mukanasi 
minne menetkin. Verk.com/21852

”Lataus oli nopeaa ja paritus puhelimeen 
helppoa. Ääntä lähti mukavasti jopa klubimus-
iikkiin. Valmistuksen laatu oli hintaan nähden 
erinomaista ja mukaan tuli kattavat varusteet, 
kuten ääni- ja latauskaapeli ja kantohihna.” 
–mievaa, Pirkkala, 24.12.2014

Integroitu mikrofoni

Supermukavat

5.1-kanavainen AV-vastaanotin, joka tarjoaa upealta kuulostavan kotiteatterin. 
Tukee 4K Ultra HD -läpivientiä. Viisi HDMI-liitäntää (4 tuloa, 1 lähtö). 
Verk.com/46406

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

USB D/A -muunnin

2 x 45 W RMS -antoteho

Laadukas, erinomaisella äänenlaadulla varustettu integroitu stereovahvistin. Jokainen 
komponentti on joko suunniteltu varta vasten 351A:lle tai Lontoon suunnittelutiimi on 
valinnut sen tätä vahvistinta varten. Musta, Verk.com/17224. Hopea, Verk.com/17179

Supermukavat ja hyvin istuvat nappi-
kuulokkeet mikrofonilla. Mukana kolme 
erikokoista korvanappia. 120 cm:n 
pituinen johto. Verk.com/22363

Axesmith LX400

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

Klassista Les Paulin muo-
toilua mukaileva, laadukas 
aloittelijan tai satunnais-
rokkarin sähkökitara. 

Upeasti viimeistelty 
kokonaisuus 

kullanvärisine 
metalliosineen 
ja mustaksi 
lakatulla 
rungolla. Verk.
com/46727

Fender G-5 Stratocaster

Fender Stratocaster Roland COSM® -teknologialla 
tehostettuna. G-5 tarjoaa eri kitaramikkien haluttuja 
soundeja. COSM-teknologia mahdollistaa uniikit mikit, 
kuten humbucker ultraleveällä soundilla ja yksikelainen 
mikki täyteläisellä, muhkealla äänellä. Verk.com/52620

Roland COSM

Klassikko

Laikaboss EC-501 -kitarakotelo

59,90
Kätevä kantolaukku, joka sopii useimmille sähkökita-
ramalleille. Kova muovi suojaa soitintasi pahimmilta 
kolhuilta. Sisusta on hyvin pehmustettu. Lisätilat 
tarvikkeille, kuten kaapeleille, hihnalle ja plektroille. 
Verk.com/43015

littleBits Korg Synth Kit Focusrite Scareltt 2i2 
-USB-äänikortti

Dave Smith Instruments 
Prophet 12 -syntetisaattori

2in/2out-USB-äänikortti kahdella palkitulla Focusrite- 
etuasteella. Etupaneelin Neutrik-comboliitäntöjä 
voidaan käyttää esimerkiksi kitaran tai syntetisaattorin 
liitäntää varten sekä mikrofonin liitäntää varten 
phantom-virralla. Verk.com/8292

”Erinomaisella äänenlaadulla varustettu kätevän kokoinen ja 
helppokäyttöinen audiointerface. Erinoimainen esimerkiksi kitaran ja 
konkkamikin nauhoittamiseen samanaikaisesti.” 
–nibl, Kauniainen, 13.9.2014

littleBits Korg Synth Kit sisältää 12 osaa, joilla voit raken-
taa modulaarisia syntetisaattoreita ja muita veikeitä 
pöristimiä. Sopii niin aloittelijoille kuin amattilaisillekin 
eikä vaadi syvempää tuntemusta äänisynteesistä. 
Verk.com/21890

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

Dave Smith Instrumentsin uusin ja uljain lippulaivasyn-
tetisaattori, joka yhdistää analogisen Prophet / Mopho 
-sarjan, sekä digitaalisen Evolver-sarjan parhaimmat 
puolet yhteen tehokkaaseen pakettiin. Verk.com/24586



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

299,90
31,36 / kk (12 kk)
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Acer Aspire ES1-311 13,3” -kannettava

Acer Aspire Switch 10 2-in-1 -tietokone

Acer Aspire V3-572 15,6” -kannettava

Acer Aspire E5-511 15,6” -kannettava

Acer Aspire Switch 12 5-in-1 -tietokone

13,3” HD-näyttö

500 Gt:n kovalevy

Päivittäiseen käyttöön kannettava, jonka hinta ei päätä huimaa. 13,3” 
mattapintaista LED-näyttöä on miellyttävä katsella ja neljän kennon akusta 
riittää virtaa jopa kuudeksi tunniksi. Käyttöjärjestelmänä Windows 8.1, 
josta voit valita käyttökieleksi suomen, ruotsin, norjan, tanskan tai englan-
nin. Office Trial -koekäyttöoikeus. Verk.com/38203

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

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

64 Gt tallennustilaa

10,1” kosketusnäyttö

Intel Atom -neliydinsuoritin

4 Gt:n keskusmuisti

12,5” FHD-kosketusnäyttö

Intel Core M -tuplaydinsuoritin

Kätevä tietokone, joka yhdistää kannettavan ja tabletin parhaat puolet. Neljä erilaista 
käyttötilaa, jopa kahdeksan tunnin akunkesto, vain reilun kilon painoinen. 
Verk.com/28779

8 Gt:n keskusmuisti

15,6” heijastamaton näyttö

Intel Celeron N2930 -neliydinsuoritin
Edullinen DVD-asemalla varustettu peruskannettava, joka soveltuu mainiosti kotiin 
tai pientoimistoon. Intel Celeron N2930 -neliydinsuoritin, 8 Gt keskusmuistia ja teran 
kovalevy. 15,6” matta pintaista näyttöä on miellyttävä katsella, ja SD-kortinlukijalla luet 
kätevästi kameran kuvat. Verk.com/44277

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

Tyylikkään virtaviivainen tehokannettava, jossa riittää puhtia viihde- ja pelikäyttöön. Intel 
Core i3 -tuplaydinsuoritin, 4 Gt keskusmuistia ja nopea, luotettava 120 Gt:n SSD-levy. 15,6” 
HD-mattanäyttö. Verk.com/19504

120 Gt SSD-levy

15,6” HD-näyttö

Intel Core i3 -tuplaydinsuoritin

Acer Aspire Switch 12 on näppärä tabletin ja kannettavan yhdistelmä, jossa yhdistyvät viisi eri 
käyttötilaa. Langattoman, magneettikiinnityksellä varustetun näppäimistön saa irti laitteesta 
ja käyttöä helpottavat ohjaustappi sekä hiiren näppäimet. 12,5” Full HD IPS -kosketusnäyttö 
toistaa värit luonnollisina ja Intel Core M -suoritin sekä 60 Gt SSD-levy huolehtivat sujuvasta 
käytöstä. Verk.com/28882

Intel Celeron -tuplaydinsuoritin

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

      Kolmen
    vuoden takuu
      tietokoneille

verk.com/kolmevuotta



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

Whirlpool AWO/D6114

299,90
+ kuljetus kaupan päälle

Whirlpool AWE6516 -pesukone

”Hyvä perus pyykinpesukone. Rauhallinen käynti- 
ja linkousääni.” –Mamma65, Helsinki, 11.8.2014

Kompakti päältä täytettävä pesukone 
energia luokalla A+ ja 5 kg:n täyttö määrällä. 
Linkousnopeus 1000 rpm, 18 monipuolista 
pesuohjelmaa, vaahdon valvonta. Mitat (K x L 
x S): 900 x 400 x 600 mm. 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
• Mitat (K x L x S):  

900 x 400 x 600 mm
• Verk.com/20940

• Energialuokka A++ 
• Täyttömäärä 6 kg 
• Linkousnopeus 1200 rpm 
• Äänitaso pesussa 59 dB
• Näyttö ja ajastin
• Vaahdon valvonta
• Mitat (K x L x S):  

900 x 400 x 600 mm 
• Verk.com/46698

• Energialuokka A+++ –10 % 
• Täyttömäärä 6,5 kg 
• Linkousnopeus 1400 rpm 
• Äänitaso 51 dB
• Zen-suoravetomoottori  

10 vuoden takuulla
• Mitat (K x L x S):  

900 x 400 x 600 mm 
• Verk.com/19839

499,90
+ kuljetus kaupan päälle

399,90
+ kuljetus kaupan päälle

319,90
+ kuljetus kaupan päälle

Whirlpool AWE7730 Whirlpool AWEco9660Whirlpool AWE8840

Whirlpool-pesutorni, 7 kgWhirlpool-pesutorni, 6 kg

Norm. 1089,70 €

Energialuokka A+++ / A+

Linkous pesussa 1400 rpm

Lämpöpumppukuivausrumpu

Pesutorni, jossa A+++ 
-energialuokan hiljaisella 
ja tehokkaalla hiilihar-
jattomalla moottorilla 
(10 v takuu) varustettu 
pyykinpesukone. 
Energiatehokkaan kuiva-
usrummun elektroninen 
kosteudentunnistus 
seuraa rummun kosteutta 
ja lopettaa automaatti-
sesti 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 
Inverter-moottorilla 
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

Pesutorni, jossa pyykin-
pesukone monipuo-
lisilla pesuohjelmilla, 
näytöllä ja ajastimella 
ja energiatehokas 
kuivausrumpu lämpö-
pumpputekniikalla. 
Kosteudentunnistus 
lopettaa automaatti-
sesti kuivaamisen, kun 
haluttu kuivuus on 
saavutettu.  
Verk.com/55847

Energialuokka A+ / A

Näyttö ja ajastin

Lämpöpumppukuivausrumpu

Edestä täytettävä A++ -energialuokan pyykin-
pesukone 6 kg:n täyttömäärällä. 6th SENSE 
-sensoritekniikka optimoi veden ja sähkön 
kulutuksen ohjelmien aikana. Clean+ -tahran-
poistotoiminto puhdistaa pinttyneetkin tahrat 
jo alhaisissa lämpötiloissa. Verk.com/15776

Energialuokka A++ Energialuokka A+

Linkousnopeus 1400 rpm Linkousnopeus 1000 rpm

Näyttö ja ajastin Täyttömäärä 5 kg



Näyttö ja ajastin

Upo O533X -kiertoilmauuniUpo Hi62SC -induktiotaso

Samsung NZ64H37070K -induktiokeittotaso Samsung NV66H3523LS -erillisuuni

Säästä 

200 €!

Säästä 

200 €! Säästä 

200 €!

Norm. 549,90 €Norm. 549,90 €

Norm. 499,90 € Norm. 499,90 €

Tehokas, nopea ja turvallinen induktiotaso 
4 tehoalueella. Vain keittoastia lämpenee. 
Tehonsäätö käy nopeasti slider-valitsimen avulla. 
Lapsilukko ja jälkilämmön ilmaisin takaavat 
turvallisen käytön. Verk.com/49938

Kaksi kiertoilmatuuletinta ja kaksi vastusta 
mahdollistavat tasaisen lämmön uunissa ja 
paistamisen samanaikaisesti kahdella pellillä. 
Keraaminen sisäpinta on helppo puhdistaa. 
Tyylikäs näyttö ja sisään painuvat säätimet.  
Verk.com/46177

369,90349,90

299,90 299,90

Säästä 

180 €!

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

449,90 / kpl

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

Norm. 549,90 €

Säästä 

100 €!

Samsung RB31FERNCWW/EF

Energialuokka A++

Teho 700 W Teho 800 W Teho 800 W

Tilavuus 206 l / 98 l

Tilavuus 20 l Tilavuus 20 l Tilavuus 23 l

Äänitaso 39 dB

NoFrost-automaattisulatus

499,90

Norm. 599,90 €

Tyylikäs jääkaappipakastin 
tehokkaalla digitaalisella 
inverterkompressorilla ja huurtu-
mattomalla NoFrost-pakastimella. 
Jääkaapin Multi Flow -järjestelmä 
pitää jääkaapin lämpötilan erittäin 
tasaisena. Kaapissa on tukevat 
kahvat ja tyylikkäät lasihyllyt. Mitat 
(KxLxS): 1850 x 595 x 668 mm. 
Verk.com/46899

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

Anton Oliver -mikroaaltouuni

Samsung DW-UG622T

Anton Oliver  
-digitaalinen mikroaaltouuni grillillä

Whirlpool ADPU800WH

Samsung ME71A -mikroaaltouuni

Energialuokka A

5 pesuohjelmaa

Täyttömäärä 12 astiastoa

Norm. 329,90 €

249,90

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 
holvimuotoilun ansiosta paistotulos on 
erinomainen. Uunia on helppo pitää puhtaana 
AquaClean-toiminnon avulla. Kaksinkertainen 
lasi ja lapsilukko. Verk.com/41045

Helppokäyttöinen ja kompakti mekaaninen 
mikroaaltouuni. Valittavissa viisi eri tehoa, esim. 
sulatustoiminto. Jopa 35 minuutin käyttöaika. 
Pyörivä 255 mm:n lasialusta. Verk.com/20809

Tehokas digitaalinen mikroaaltouuni monipuolisilla 
automaattiohjelmilla, grillillä ja Combi-toiminnolla. Pyörivä 
lasialusta ja pikakäynnistys tekevät käytöstä nopeaa ja 
miellyttävää. Verk.com/47726

44,90 79,9069,90
Tyylikäs ja helppokäyttöinen mekaaninen mikroaalto-
uuni T.D.S.-tasalämpötekniikalla ja pyörivällä alustalla. 
Keraaminen sisäpinta, helppo puhdistaa ja pitää siistinä.  
Verk.com/46174

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

Energialuokka A++

Väri teräs

Äänitaso vain 45 dB

Täyttömäärä 13 astiastoa

Norm. 649,90 €

399,90



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 pienetkin 
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

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 Dyson DC33C Origin ExtraSamsung  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. Cyclo-
neForce-tekniikka erottelee pölyhiukkaset tehokkaasti 
kahden litran pölysäiliöön. Imurin poistoilman  
pölyjäämäluokka on A. Verk.com/13585

274,90

Notkealiikkeinen imuri Ball™-teknologialla ja keskitetyllä 
ohjausjärjestelmällä. Dyson-syklonit nappaavat eniten 
likaa. Uudelleen muotoillut Radial Root Cyclone™ 
-ilmakanavat maksimoivat imutehon. Verk.com/48847

2 nopeutta ja pulssitoiminto

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:

4,50
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

79,9019,90 159,90

”Erityisesti laitteen hintaan nähden tämä 
mehulinko on loistava! Helppo käyttää, 
kohtuullisen helppo puhdistaa ja toimii 
moitteettomasti.” –Marko24, 7.1.2015

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

99,90 149,90

Philips Energy Light -kirkasvalolaitteet

Philips Energy Light HF3420/01 
Kirkasvalolaite käyttää luonnollisen 
auringonvalon vaikutusta kohottamaan 
energiatasoa ja mielialaa. Jo 20–30 
minuutin päivittäinen käyttö saa olosi 
virkeämmäksi ja valppaammaksi. 

Verk.com/19747

Philips Energy Light HF3430/01 
Mallissa on mukana myös akku, 
joten voit käyttää laitetta missä 
vain.  Viisi eri valotehoasetusta sekä 
valoteho muisti. Ohjaus sujuu helposti 
kosketuspainikkeilla. 

Verk.com/20189

Norm. 139,90 € Norm. 179,90 €

Norm. 199,90 €

19,90

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

Hierontalaite lievittää 
jännitystä, stimuloi 
verenkiertoa ja helpottaa 
lihaskipuja. Toimii verkko-
virralla. 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

Ströme Sport Blender Philips HR1871/70 -mehulinkoPhilips HD 1855/30 -mehulinko

Tehosekoitin aktiiviliikkujalle valmistaa 
smoothiet ja proteiinijuomat suoraan 
kannelliseen shakeriin. Terä vaihdetaan 
mukana tulevaan juomanokkaosaan 
ja sekoituskulho toimii juomapullona. 
Verk.com/33920

Kannellinen juomapullo

Irrotettavat terät



2 nopeutta ja pulssitoiminto

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:

4,50
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

79,9019,90 159,90

”Erityisesti laitteen hintaan nähden tämä 
mehulinko on loistava! Helppo käyttää, 
kohtuullisen helppo puhdistaa ja toimii 
moitteettomasti.” –Marko24, 7.1.2015

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

99,90 149,90

Philips Energy Light -kirkasvalolaitteet

Philips Energy Light HF3420/01 
Kirkasvalolaite käyttää luonnollisen 
auringonvalon vaikutusta kohottamaan 
energiatasoa ja mielialaa. Jo 20–30 
minuutin päivittäinen käyttö saa olosi 
virkeämmäksi ja valppaammaksi. 

Verk.com/19747

Philips Energy Light HF3430/01 
Mallissa on mukana myös akku, 
joten voit käyttää laitetta missä 
vain.  Viisi eri valotehoasetusta sekä 
valoteho muisti. Ohjaus sujuu helposti 
kosketuspainikkeilla. 

Verk.com/20189

Norm. 139,90 € Norm. 179,90 €

Norm. 199,90 €

19,90

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

Hierontalaite lievittää 
jännitystä, stimuloi 
verenkiertoa ja helpottaa 
lihaskipuja. Toimii verkko-
virralla. 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

Ströme Sport Blender Philips HR1871/70 -mehulinkoPhilips HD 1855/30 -mehulinko

Tehosekoitin aktiiviliikkujalle valmistaa 
smoothiet ja proteiinijuomat suoraan 
kannelliseen shakeriin. Terä vaihdetaan 
mukana tulevaan juomanokkaosaan 
ja sekoituskulho toimii juomapullona. 
Verk.com/33920

Kannellinen juomapullo

Irrotettavat terät



14,90

69,90

59,90

29,90

Cloud B Twilight Ladybug -yövalo

Maxitronix Electronix Lab MX906 
130-in-1 -sähkökoelaboratorio

Eastcolight AstroEye 
-planetaarioprojektori

Spacerail Level 9 
-iso kuulavuoristorata

SDL -kauko-ohjattava auto RedBird 2,4 GHz -kauko-ohjattava 
helikopteri videokameralla

Nanodots Black, 125 kpl

Twilight Ladybug on yövalo, joka heijastaa 
tähtiä huoneen kattoon. Pehmolelu-
leppäkertun kilvessä on LED-projektori, 
jonka avulla makuuhuoneen katto 
muuttuu rauhoittavaksi tähtitaivaaksi. 
Valittavissa on kolme projisointiväriä 
- sininen, vihreä ja punainen. 
Yövalon ollessa päällä 
myös leppäkertun kilpi 
valaisee ympäristöään 
hempeän himmeästi. 
Verk.com/19783

”Kiva joka iltainen tähtitaivas :) lapsi tykkää ja minä myös. Kun lapsi 
nukkuu, hiipin huoneseen ja nappaan leppakerttun oma huoneen :D” 
–Annika32, Nurmjärvi, 7.1.2015

Rakenna itse 130 
erilaista sähkökojetta! 
Loistava pakkaus tutustua 
sähkön ja komponenttien maailmaan. 
Yhdistele komponentteja mukana tulevilla johdoilla ja 
rakenna erilaisia sähkökojeita kuten radio, AM-lähetin, 
sähköurut, keittiökello tai logiikkapiiri. Mukana kaiutin, 
7-osainen LED-näyttö, kaksi mikropiiriä ja pyörivät 
hallintalaitteet. Mukana suomenkielinen ohje 130 
laitteen rakentamista varten. Vaatii kuusi AA-paristoa (ei 
tule mukana). Ikäsuositus 8+. Verk.com/0356

29,90
”Jokaisen sähköstä kiinostuneen lapsen toivelahja. Komponentit ovat 
kiinni laatikossa, joten ne eivät pääse hukkumaan. Ohjeet ovat selkeät 
ja suomenkieliset.” –Vesterix, Jyväskylä, 5.1.2015

Rakenna 34 metriä hulppeaa avaruusratahupia! Itse 
rakennettavan kuulavuoristoradan parissa viihdyt 
tuntikausia näperrellen kiskoja, ramppeja, silmukoita 
ja erilaisia hissimekanismeja. Kun rata on vihdoin 
valmis, laita kuulat radalle ja anna fysiikan lakien hoitaa 
tehtävänsä - kuulat rullaavat hurjaa temppurataa kuin 
ikiliikkujassa konsanaan! Verk.com/24781

45,90

Upea tähtikartta kotonasi! Heijasta pohjoisen pallon-
puoliskon tähtitaivas kattoon, seinälle tai mihin tahansa. 
Planetaario kääntää näyttävää tähtikarttaa haluamallasi 
nopeudella heijastaen samalla taivaalle satunnaisia 
tähdenlentoja! Verk.com/0078

”Tuote on vastannut odotuksiani ja lapset nauttivat tähtitaivaan 
ihmettelystä nukkumaanmenon yhteydessä. Meille laite hankittiin 
rentouttamaan ja rauhoittamaan iltapuuhia - ja tässä se on toiminut 
hyvin. Tähdenlentotoiminto on hauska lisätoiminto.” –Trow, 3.1.2014

Monipuolinen kauko-ohjattava superauto vaativalle 
kuskille! Huimaa vauhtia viilettävä auto kestää materi-
aalivalintojen ansiosta rajuakin käsittelyä. SDL:n tärkein 
ominaisuus nostaa sen ylitse muiden – se koostuu 
moduuleista ja erimuotoisista rakennuskappaleista, 
joten voit purkaa auton osiin ja koota sen uudestaan 
aivan miten itse haluat! Verk.com/17385

22 km:n tuntivauhti!

100 metrin kantama

Nanodotit ovat superte-
hokkaita, yltiömonipuolisia 
rakennusmagneetteja, joilla 
voit rakentaa lähes mitä 
tahansa. Ne tarttuvat toisiinsa 
ja pysyvät kiinni hämmäs-
tyttävän voimakkaasti. Mitä 
enemmän Nanodoteja sinulla 
on käytössä, sitä suurempia ja 
näyttävämpiä rakennelmia voit 
tehdä.

Nanodoteja on kehuttu 
esimerkiksi Legon seuraavaksi 
evoluutioksi, eikä mikään ihme 
- nämä addiktoivat magneet-
tikuulat pyyhkivät sinulta jalat 
alta! Verk.com/1200

Helppo ja hauska videokameralla varustettu heliko-
pteri! RedBirdin 3-kanavaisessa kopterissa on hyvä 
gyroskooppi ja kestävä metallirunko, joten meno 
pysyy vakaana noususta laskeutumiseen asti. Kopterin 
videokameralla tallennat 640 x 480 resoluution videota 
mukana toimitettavaan gigan muistikortille! 
Verk.com/13725

”Laadukas kopteri hauskalla videokuvaustoiminnolla. Vakaa lentämi-
nen vaatii aika paljon opettelua mutta palkitsee kyllä. Meillä 9 vuotiaan 
käytössä joka lentää sillä jo hyvin.” –Pekka T, 11.2.2014

59,90



Tyynenmerenkatu 11, Jätkäsaari – myös 24 h kioski! 
(Käytä navigaattorissa osoitetta Hietasaarenkuja 7) Saapastie 2, Pirkkala Kaakkurinkulma 4, Oulu

Pirkkala Oulu

YDIN-
KESKUSTA

RATIKKA 6

RATIKKA 6 JA 9

RATIKKA 9

RATIKKA 9

Kätevää – tilaa netistä, nouda myymälästä!

Helsinki

Garmin Vívofit -aktiivisuusranneke

Kalorilaskenta

Uniseuranta

Selkeä näyttö

Vívofit valvoo untasi ja 
näyttää askelmäärän, 
henkilökohtaisen 
päivätavoitteen, kalori- 
määrän, matkan ja 
kellonajan. Voit myös 
liittää sen sykeantu-
riin. Runsaasti värejä. 
Hae: garmin vivofit

Katso myös vaihtorannekesetit haulla vivofit vaihtorannekkeet. Pakettien hinnat 24,90 €.
89,90

Pariston kesto yli vuoden

3 korkeusastetta

Helppo kantaa mukana

High Intensity Training

Hiljainen vinyylikuula

Casall HIT Weight Vest -lisäpainoliivi

Gymstick Vinyl Kettlebell -kahvakuula + DVD

Casall Medicine Ball -voimaharjoittelupallo

Casall Step Up -stepperilauta

Tehokkaaseen treeniin! Lisäpainoliivillä 
saat lisävastusta helposti. Lisäpaino 
1–10 kiloa. Miellyttävä materiaali.
Verk.com/0685 (S-koko) ja 
Verk.com/0705 (L-koko)

Uusi, patentoitu vinyylikuorellinen 
kahvakuula, jonka materiaali ja muotoilu 
parantavat käyttömukavuutta. Pohjassa 
olevat kumianturat suojaavat lattiaa 
kolhuilta ja vaimentavat ääntä. Paino 3, 
6, 8, 10 tai 12 kg. Hinnat 13,90–39,90 €.
Hae vaihtoehdot haulla gymstick vinyl 
kettlebell

79,90

iOS- ja Android-sovellukset

Tehokas voimatreeneihin tarkoitettu klassikkopallo. 
Medicine Ball on yksi käytetyimmistä tuotteista koko 
vartalon treenaamiseen. Kuvioidun pinnan ansiosta 
pallosta saa pitävän otteen. Hae vaihtoehdot haulla 
casall medicine

Step-up-laudalla tree-
naat sekä lihasvoimaa 
että kestävyyttä – ja 
poltat rasvaa. Sopii 
erinomaisesti myös 
lämmittelyyn. Kolme 
eri korkeusastetta: 
16, 21 ja 26 cm. 
Verk.com/6371

44,90
3 kg

54,90
5 kg 64,90

7 kg

alk.13,90
3 kg 99,90

Lihasvoimaa ja kestävyyttä



  Säästä sohvan  
  verran vuodessa.  

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

Tilaa tuotteesi Postin pakettiautomaattiin tai nouda tilauksesi myymälästä!


