
Oho!  Mikä hinta!

Philips  40PFH4009
40” Full HD LED TV

Philips 55PFH5609 
55” Full HD LED Smart TV

Oho, mikä hinta! Lätkäkevään kunniaksi nyt vain 249,90 €. Myynti 
alkaa torstaina 30.4. klo 9.00. Rajoitettu erä: 50 kpl per myymälä ja 
100 kpl netissä. Maks. 1 kpl per asiakas.

Full HD -tarkkuudella ja LED-taustavalolla varustettu hyvä perustelk-
kari. Antenni- ja kaapeliverkon DVB-T/C-digiviritin. Sulava 100 Hz:n 
kuva. Energialuokka A+. Verk.com/25193

Normaalisti 329,90 €.

Korkealaatuisen lasin ja erittäin ohuen alumiinireunuksen saumatonta 
yhteistyötä. 55” Full HD TV antenni- ja kaapeliverkon DVB-T/C-
virittimillä, 200 Hz:n Pixel Plus HD -kuvalla ja Smart TV -palveluilla. 
Energialuokka A++. Verk.com/45936

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

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

Kehyksetön alumiinireunus

Smart TV + WiFi Miracast

USB-toisto ja -tallennus

Antenni- ja kaapeliverkkoon



429,90
42,19 / kk (12 kk)

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

9,90

TODENNÄKÖISESTI AINA HALVEMPI

ARVOSTELE  
& VOITA

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

Merida Ride 300 
-maantiepyörän
Arvomme yhteensä kolme pyörää.

Meridan Ride 300 on edullinen ja erittäin  
laadukas maantiepyörä. Sopii hyvin  
ensimmäiseksi maantiefillariksi. 
Hae eri koot haulla merida ride 300

Kampanja on voimassa 10.5.2015 asti.
Palkinnon arvo on 899,90 €.

Lue ohjeet osoitteessa
www.verkkokauppa.com/arvostelejavoita

ARVOSTELE  
& VOITA

Hevosnaamari, The Guy Fawkes -naamari

19,90
Täytyykö tästäkin kertoa jotain? Ruskea hevosnaamari, tiedätte kyllä.
• Kuminen hevosnaamari, ruskea
• Naamiaisiin, internetiin, illalliskutsuille tms. hevosteluun
• Verk.com/34086

Remember, remember, the fifth of November... Suojele anonymiteettiäsi ja neitsyyttäsi 
tällä mm. V for Vendetta -elokuvasta tutulla naamiolla. Verk.com/16604

Hauskaa 
vappua!
Hauskaa 
vappua!

Microsoft Xbox One Basic Edition Microsoft Xbox One ja Kinect
Xbox One Basic Edition on viimeisen päälle oleva pelikonsoli, uuden generaation TV- ja 
elokuvalaite ja paljon muuta. Nyt saatavana edullisesti ilman Kinect-sensoria. 
Verk.com/47310

Seuraavan sukupolven superkonsoli! Xbox One tarjoaa uuden sukupolven hittipelejä, 
TV-ohjelmia ja viihdettä yhdessä tehokkaassa laitteessa. Mukana uudistunut Kinect 2.0 
-sensori! Verk.com/13754

500 Gt tallennustilaa

Blu-ray- ja DVD-soitin

Xbox Video, Netflix yms.

Kinect 2.0 -sensori

500 Gt tallennustilaa

Blu-ray- ja DVD-soitin

Xbox Video, Netflix yms.



Ei vaadi asennusta

Dymo LabelManager PnP 
-tarratulostin  + 12 mm D1-teippi

Hinnat ja tarjoukset voimassa 27.4.–3.5.2015 ellei toisin mainita. Verk.com/katalogi

Hauskaa 
vappua!
Hauskaa 
vappua!
Näin palvelemme vappuna
torstai  30.4. klo 9–18
perjantai  1.5. suljettu

Helsingin 24 h kioski aina auki

USB-liitäntäinen tarratulostin, jolla voit 
tulostaa suoraan tietokoneeltasi eikä käyt-
töön tarvita virtajohtoja tai paristoja. Suuri 
tulostusnopeus ja yhteensopivuus useiden 

erilaisten tarrojen kanssa, tekevät DYMO 
LabelManager PnP -tarrakirjoitti-
mesta entistäkin ammattimaisem-
man. Verk.com/7355

59,90

Teippirulla kaupan päälle!

Helppokäyttöinen ja nopea

Samsung UE48H5505 48” 
Full HD LED Smart TV

Nopealla neliydinsuorittimella, sisäänraken-
netulla WiFi-yhteydellä ja ohuilla reunoilla 
varustettu Full HD Smart TV. Antenni- ja 
kaapeliverkon DVB-T2/C HD -virittimet. 
Energialuokka A++. Verk.com/0247

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

Todella ohuet reunat!

100 Hz:n Full HD -kuva

DVB-T2/C HD -virittimet

WiFi ja Smart TV -palvelut

Muista kotiinkuljetus! 
Matkahuollon jakopaketilla televisioiden 

kotiinkuljetukset alkaen 11,90 €

Jelly Belly Giftbox

alk. 5,90

Useita eri Jelly Belly -lahjapakkauksia. Löydät kaikki hakusanalla Jelly Belly giftbox



LG UF770 -sarjan 
Smart 4K Ultra HD LED TV 

Samsung HW-H7500 8.1 Curved Soundbar -kaiutinjärjestelmä

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

35,00

Google Chromecast 
-langaton mediatoistin

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

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

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

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

DLNA ja USB

Huippulaadukas litteä
HDMI 1.4 -standardin 
kaapeli, jossa on Ethernet- , 
3D- ja 4K-tuki. 

3 m  24,90 €  Verk.com/16595 
5 m  29,90 €  Verk.com/16569

Huippuluokan 8.1-kanavainen kaiutin järjestelmä, jonka 
kaarimaisen muotoilun ansiosta voit kokea luonnollisen 
ja realistisen surround-äänen. Mukana tulee langaton 
subwoofer, joka tasapainottaa äänentoistoa 
luomalla täydellisen kuuntelutilan. 

Hopeanharmaa  Verk.com/46135 
Musta   Verk.com/44453

Kokonaisteho 320 W

Langaton subwoofer

Kaarimainen muotoilu

Samsung UE46EH5005 Full HD LED-TV, 46”
46-tuumainen Full HD -televisio, jossa on kätevä USB-mediantoisto. Wide Colour 
Enhancer Plus -ominaisuus takaa, että värit ovat kirkkaat ja kuva pysyy selkeänä. 
Televisiossa on teräväpiirtolähetyksiä vastaanottavat DVB-T2- ja DVB-C HD -digivirit-
timet sekä CI+ -liitäntä maksu-tv-kortteja varten. Kiinnitys seinälle VESA-standardin 
mukaisella telineellä. Energialuokka A. Verk.com/45028

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

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

Full HD -resoluutio

USB-mediantoisto

Kaksi HDMI-liitäntää

DVB-T2 ja DVB-C HD

24,90
3,0 m

Fuj:tech Premium Flat HDMI High 
Speed with Ethernet -kaapeli

1111,10
98,96 / kk (12 kk)

55” 1799,90
156,36 / kk (12 kk)

65”

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

49”
Tyylikäs, mustalla metallisella kehyksellä 
varustettu 4K Ultra HD -resoluutioinen 
televisio tarjoaa neljä kertaa Full HD:ta 
enemmän yksityiskohtia ja herättää kuvat 
eloon. Edge LED -taustavalaistu IPS-paneeli.

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

• Energialuokka A+

49” 999,90 € Verk.com/55250
55” 1111,10 € Verk.com/33637
65” 1799,90 € Verk.com/7265

Ultra HD 4K -resoluutio

webOS-käyttöliittymä

WiFi Miracast

DVB-T2 / C HD / S2

LG LB679V -sarjan Smart 3D LED TV, 700 Hz

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

47”

Sony W828-sarjan 3D Full HD LED  
Smart TV, 800 Hz

Sonyn parhaalla XR800 Motionflow -liiketoistolla ja  
X-Reality Pro -kuvanparannuksella varustettu upea älytelevisio, 
jonka avulla voi katsoa videoita, valokuvia ja muuta sisältöä 
myös puhelimellasi. Sisäänrakennetut 
bassorefleksikaiuttimet.  

• WiFi Miracast ja verkkoselain
• TV Side View -puhelinsovellus
• Yle Areena, Netflix ja YouTube
• Live-jalkapallotila
• One Flick Remote -yhteensopiva
• DVB-T2-, DVB-C HD- ja DVB-S2- 

digivirittimet
• Energialuokka A++

50” KDL-50W828 769,90 € Verk.com/26075
55” KDL-55W828 979,90 € Verk.com/43888

Alumiininen kehys ja jalusta

XR 800 Hz Motionflow

WiFi Miracast

Sony Entertainment Network

DVB-T2/C HD/S2 -virittimet

      Kolmen
    vuoden takuu
        televisioille

Ei koske Samsungin eikä 
Procasterin tuotteita.

verk.com/kolmevuotta769,90
70,53 / kk (12 kk)

50”

Yli 500  arvostelua

98 %
arvostelijoista suosittelee

Panasonic CX700E -sarjan 
Smart 4K Ultra HD 3D LED-TV

Uusitulla Firefox OS  
-pohjaisella aloitus näytöllä 
varustettu 4K Ultra HD 
-resoluution älytele-
visio, jossa on upean 
kuvanlaadun lisäksi 
helpot ja monipuoliset 
toiminnot. Studio 
Master Colour -tausta-
valotekniikka tuottaa 
laajan värialueen ja tarjoaa upean värikkään ja 
luonnollisen kuvan. Local Dimming -tekniikka 
ohjaa tummien kuva-alueiden kirkkautta erillisten 
taustavaloryhmien ansiosta. 

• DVB-T2- ja DVB-C HD -digivirittimet
• Energialuokka B

40” 699,90 € Verk.com/6553
50” 899,90 € Verk.com/14243
55” 1299,90 € Verk.com/29067

899,90
73,03 / kk (12 kk)

50”

4K Ultra HD -resoluutio

Firefox OS -aloitusnäyttö

WiFi ja Miracast

DVB-T2 ja DVB-C HD

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

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

Älykkäällä webOS-käyttöliittymällä varustettu Full HD -televisio tekee älytoimintojen käytöstä helppoa ja nopeaa. Aito 
200 hertsin paneeli ja 700 hertsin MCI-kuvanparannus takaavat sulavan ja virheettömän liiketoiston. USB-tallennus 
ja -mediantoisto. DVB-T2-, DVB-C HD- ja DVB-S2-digivirittimet. Passiivinen 3D-teknlogoia ja mukana kahdet lasit. 
Liiketunnistuksella ohjattava Magic Remote -kaukosäädin sekä tavallinen kaukosäädin. 
Energialuokka A+. 

47” 599,90 € Verk.com/26734
55” 799,90 € Verk.com/29013

Teho 320 W

Bluetooth

Langaton subwoofer

         saat
   kaupan päälle
   €-hintaturva-
vakuutuksen    
     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja
vain €-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com

€

Muista kotiinkuljetus! 
Matkahuollon jakopaketilla televisioiden 

kotiinkuljetukset alkaen 11,90 €

”Muutaman viikon käyttökokemuksella erittäin hyvä telkku. Kuvanlaatu ja  
muotoilu ovat parasta antia.” –kessi, Helsinki, 29.1.2015

200 Hz:n natiivipaneeli

webOS-käyttöliittymä

WiFi ja Smart TV

DVB-T2 / C HD / S2



LG LB679V -sarjan Smart 3D LED TV, 700 Hz

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

47”

Sony W828-sarjan 3D Full HD LED  
Smart TV, 800 Hz

Sonyn parhaalla XR800 Motionflow -liiketoistolla ja  
X-Reality Pro -kuvanparannuksella varustettu upea älytelevisio, 
jonka avulla voi katsoa videoita, valokuvia ja muuta sisältöä 
myös puhelimellasi. Sisäänrakennetut 
bassorefleksikaiuttimet.  

• WiFi Miracast ja verkkoselain
• TV Side View -puhelinsovellus
• Yle Areena, Netflix ja YouTube
• Live-jalkapallotila
• One Flick Remote -yhteensopiva
• DVB-T2-, DVB-C HD- ja DVB-S2- 

digivirittimet
• Energialuokka A++

50” KDL-50W828 769,90 € Verk.com/26075
55” KDL-55W828 979,90 € Verk.com/43888

Alumiininen kehys ja jalusta

XR 800 Hz Motionflow

WiFi Miracast

Sony Entertainment Network

DVB-T2/C HD/S2 -virittimet

      Kolmen
    vuoden takuu
        televisioille

Ei koske Samsungin eikä 
Procasterin tuotteita.

verk.com/kolmevuotta769,90
70,53 / kk (12 kk)

50”

Yli 500  arvostelua

98 %
arvostelijoista suosittelee

Panasonic CX700E -sarjan 
Smart 4K Ultra HD 3D LED-TV

Uusitulla Firefox OS  
-pohjaisella aloitus näytöllä 
varustettu 4K Ultra HD 
-resoluution älytele-
visio, jossa on upean 
kuvanlaadun lisäksi 
helpot ja monipuoliset 
toiminnot. Studio 
Master Colour -tausta-
valotekniikka tuottaa 
laajan värialueen ja tarjoaa upean värikkään ja 
luonnollisen kuvan. Local Dimming -tekniikka 
ohjaa tummien kuva-alueiden kirkkautta erillisten 
taustavaloryhmien ansiosta. 

• DVB-T2- ja DVB-C HD -digivirittimet
• Energialuokka B

40” 699,90 € Verk.com/6553
50” 899,90 € Verk.com/14243
55” 1299,90 € Verk.com/29067

899,90
73,03 / kk (12 kk)

50”

4K Ultra HD -resoluutio

Firefox OS -aloitusnäyttö

WiFi ja Miracast

DVB-T2 ja DVB-C HD

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

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

Älykkäällä webOS-käyttöliittymällä varustettu Full HD -televisio tekee älytoimintojen käytöstä helppoa ja nopeaa. Aito 
200 hertsin paneeli ja 700 hertsin MCI-kuvanparannus takaavat sulavan ja virheettömän liiketoiston. USB-tallennus 
ja -mediantoisto. DVB-T2-, DVB-C HD- ja DVB-S2-digivirittimet. Passiivinen 3D-teknlogoia ja mukana kahdet lasit. 
Liiketunnistuksella ohjattava Magic Remote -kaukosäädin sekä tavallinen kaukosäädin. 
Energialuokka A+. 

47” 599,90 € Verk.com/26734
55” 799,90 € Verk.com/29013

Teho 320 W

Bluetooth

Langaton subwoofer

         saat
   kaupan päälle
   €-hintaturva-
vakuutuksen    
     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja
vain €-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com

€

Muista kotiinkuljetus! 
Matkahuollon jakopaketilla televisioiden 

kotiinkuljetukset alkaen 11,90 €

”Muutaman viikon käyttökokemuksella erittäin hyvä telkku. Kuvanlaatu ja  
muotoilu ovat parasta antia.” –kessi, Helsinki, 29.1.2015

200 Hz:n natiivipaneeli

webOS-käyttöliittymä

WiFi ja Smart TV

DVB-T2 / C HD / S2



LET’S

Kampanja-aika 20.4.-10.6.2015. Lisätietoa kampanjasta microsoft../letsrock

Osta Microsoftin PC-oheislaitteita vähintään
25 eurolla ja yksi huikeista rock-henkisistä 
tuotepalkinnoista voi olla pian sinun!

Teenage Engineering
Pocket Operator 

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

Roland JD-Xi -hybridisyntetisaattori

Dave Smith Instruments 
-Eurorack-moduulit

138,90
17,94 / kk (12 kk)

Philips CitiScape Fixie 
-kuulokkeet

1,2 metrin johto

29,90

18 - 21 600 Hz:n taajuusvaste

15,90

ProCaster BeachBox Mini 
-Bluetooth-kaiutin

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

Sennheiser Momentum Around-Ear
-kuulokkeet

Laadukkaista materiaaleista vamistettu ja uskomatto-
malla äänellä varustettu Momentum Around-Ear on 
kuulokkeiden kärkikastia. Saatavana langallisena tai 
langattoma. Löydät kaikki mallit hakusanalla sennheiser 
momentum around

16 Hz - 22 kHz 

Kokoontaittuva

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

49,90

Rentoon musiikinkuunteluun ei ole tätä helpompaa 
ratkaisua. Yhdistä puhelimesi langattomasti helpolla 
NFC-parituksella. Kaiutin ladataan MicroUSB-liitännästä, 
joten lataus onnistuu myös useimmilla matkapuhelinla-
tureilla. 

Musta, Verk.com/10918 
Keltainen, Verk.com/10166

ProCaster BeachBox  
-Bluetooth-kaiutin

NFC-paritus

MicroUSB-lataus

Langaton Bluetooth

Yli 90 
arvostelua

4,5
keskiarvo

JBL Charge 2 -Bluetooth-kaiutin

MicroUSB-lataus

Langaton Bluetooth

3,5 mm:n liitäntä

Hae kaikki mallit hakusanalla jbl charge 2

Langaton kaiutin, joka lataa kannettavia laitteitasi tien 
päällä. Siinä on Bluetooth-suoratoisto ja korkeatasoinen 
äänenlaatu. Sisäänrakennettu, ladattava 6000 mAh:n 
litiumioniakku tarjoaa yli 12 tunnin toistoajan yhdellä 
latauksella.

98,90

Harman/Kardon Esquire Mini
-Bluetooth kaiutin

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

Todella ohut, laadukkaasti viimeistelty Bluetooth-kaiutin 
ja varavirtalähde laadukkaalla handsfree-toiminnolla.

Hae kaikki mallit hakusanalla esquire mini

Curtis Filter DSM01
Curtis-alipäästösuodin on jokaisen Dave Smith 
Instruments -syntetisaattorin sydän. DMS01 tarjoaa 
saman klassisen soundin modulaariharrastajille Sequential 
Circuitsin ajoilta kätevässä 8 ph Eurorack-moduulissa. 
Verk.com/18136

Character DSM02
Dave Smith Instruments DSM02 Character -moduuli 
tarjoaa Prophet 12- ja Pro 2-syntetisaattoreista tutun 
Character-osion efektit kätevässä 14 hp Eurorack
       -moduulissa. Verk.com/29142

266,90
28,61 / kk (12 kk)

Roland JD-Xi -syntetisaattoriuutuus yhdistää 
analogisen ja digitaalisen synteesin parhaimmat 

puolet yhteen kompaktiin soittimeen. 
Verk.com/49585

Analoginen ja digitaalinen synteesi

Rumpuosio

Edistynyt sekvensseri

Teenage Engineering Pocket 
Operator -sarja koostuu kolmesta taskulaskimen 
kokoisesta soittimesta, jotka pienestä koosta 
huolimatta ovat hämmästyttävän edistykellisiä ja 
äärimmäisen hauskoja käyttää.

PO-12 Rythm -rumpukone, Verk.com/49798
PO-14 Sub -syntetisaattori, Verk.com/49936
PO-16 Factory -syntetisaattori, Verk.com/49969

69,90

158,90
19,61 / kk (12 kk)



LET’S

Kampanja-aika 20.4.-10.6.2015. Lisätietoa kampanjasta microsoft../letsrock

Osta Microsoftin PC-oheislaitteita vähintään
25 eurolla ja yksi huikeista rock-henkisistä 
tuotepalkinnoista voi olla pian sinun!

Halo 
The Master Chief Collection

Ensimmmäistä kertaa koskaan, 
Master Chiefin tarina on pelatta-
vissa yhdellä ja samalla konsolilla. 
Sisältäen remasteroidut Halo: Com-
bat Evolved Anniversaryn ja Halo 2: 
Anniversaryn, Halo 3 ja Halo 4 -pelit 
sekä uuden digitaalisen sarjan Halo: 
Nightfall. Tämä on kokonaisvaltainen 
Halo kokemus. Vain Xbox Onelle. 
Verk.com/28244

39,90

Jopa 100 Mt/s

Hot-swap-levyt

Buffalo TeraStation 1200 
-verkkolevypalvelin, 4 Tt

Netwjork N+4G -reititin
+ ZTE MF823 
-4G-USB-modeemi

PPTP- ja OpenVPN

Opticam-videovalvontapaketti

ASUS DSL-AC68U Dual-band 
ADSL2+/VDSL -modeemi
Ammattilaistason 802.11ac-standardin 
modeemin ja langattoman reitittimen 
yhdistelmä. Se kykenee jopa 1300 Mbit/s:n 
tiedonsiirtonopeuksiin 5 GHz:n taajuudella. 
Modeemi on varustettu kolmella ulkoisella 
antennilla joiden ansiosta sen kantama 
yltää vakaana kodin tai toimiston jokaiseen 
nurkkaan. Verk.com/49194

199,90
23,02 / kk (12 kk)

Opticamin tallentavalla valvontapaketilla suojaat helposti kodin tai pienyrityksen tilat. 
Pakettiin kuuluu kaksi Opticam -HD IP-kameraa ja NVR-tallennin teratavun tallen-
nuskapasiteetilla. Sisäkäyttöön sopiva Opticam i5 HD on varustettu käännettävällä 
objektiivilla, joten se voi valvoa suuriakin alueita. Huomaamattoman pieni Opticam 
i2 on helppo sijoittaa katon rajaan tai nurkkaan josta se pitää koko huonetta silmällä. 
Verk.com/57986

Bullet point

Bullet point

Bullet point

Jopa 1900 Mbps WiFi

Jopa seitsemän verkkoa

Neljä Gb:n verkkoporttia

359,00
36,28 / kk (12 kk)

PPTP- ja OpenVPN

Bullet point

Bullet point

iOS- ja Android-sovellus

NVR-tallennin + 2 kameraa

1 Tt:n kapasiteetti

Pienikokoinen langaton tukiasema, 
johon voi tuoda internet-yhteyden 
mukana tulevalla USB-modeemilla. Voit 
näin jakaa internet-yhteytesi langatto-
masti monelle tietokoneelle. 
Verk.com/0954

89,90

Etäohjattava WiFi-pistorasia, joka 
on suunniteltu sähkölaitteiden 
käynnistämiseen ja poiskytkemiseen. 
Laitteen ohjaamaa verkkovirta saadaan 
kytkettyä matkapuhelimesta joko kodin 
WiFi-verkossa ollessa tai etänä internetin 
välityksellä. Verk.com/27062

Netwjork NEO WiFi 
Power Socket, 3 kpl

79,80

Pieni ja monipuolinen tallennusratkaisu 
lähiverkkoon. Verkkolevyn tehosta vastaa 
tuplaydinprosessori, joka takaa nopean 
tiedonsiirron. Rivakan rautapuolen lisäksi 
Buffalon ohjelmistopaketti on räätälöity 
erityisesti PK-yrityksiä varten. TeraStation 
mahdollistaa tietojen varmuuskopioinnin 
toiseen laitteeseen (reaaliaikaisesti tai 
ajastetusti) ja mallit tukevat myös pilvital-
lennusta. Verk.com/50134

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

Jopa 10 käyttäjää



Takapiha
kuntoon!

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

Weber Master Touch 
GBS 57 cm -hiiligrilli
Gourmet BBQ -grilliritilällä 
varustettu Master-Touch 
57 cm kuuluu perinteisten 
brikettigrillien kärkikaartiin. 
Siinä alkuperäiseen malliin 
yhdistyy ripaus ylellisyyttä ja 
valmius käyttää Weber Original 
Gourmet BBQ -järjestelmän 
tuotteita. Verk.com/46962

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

Weber Q3200 -kaasugrilli
Modernissa kaasugrillissa on kaikki olennaiset ominaisuudet sekä ainut-
laa tuinen pelkistetyn tyylikäs ulkonäkö. Kaksi polttimoa, posliini emaloitu 
valurautaritilä, 65×46 cm:n grillauspinta-ala ja kokoontaittuvat työtasot. 
Polttimien avulla onnistuu myös epäsuora grillaus. Verk.com/38807

29,90
GARDENA Classic 10 -letkukelasarja
Monikäyttöinen ja pienikokoinen letkukelasarja, jota on helppo kuljet-
taa ja säilyttää. 0,5 tuuman eli 13 mm:n letku, kolme pikaliitintä, kaksi 
hanaliitintä, sulkuliitin ja säädettävä sumutussuutin. Verk.com/32763

Coca-Cola, Dr Pepper ja Old Jamaica
Dr Pepperin, Coca-Colan ja Old Jamaican suosikki-
maut Verkkokauppa.comista – myös lightina. 
24 × 330 ml. Hae maut haulla virvoitusjuoma 24-pack

178,90
21,28 / kk (12 kk)

Netatmo-sääasema
Täysin uudenlainen sääasema, jonka mittaustiedot näet 
reaaliaikaisesti suoraan älypuhelimesta tai tabletista. 
Windows Phone-, iOS- ja Android-tuki. Verk.com/37135

11,90
50-pack

Red Cups -mukit
Legendaarinen, aito ja kestävä 
Red Cup -muki on enemmän 
kuin pelkkä kertakäyttömuki. 
473 ml. Verk.com/29076

23,90
24-pack



339,90
34,69 / kk (12 kk)

69,90

Autobil FP950C 700 W
-aggregaatti

Terrapro UltraShield QuickDeck 
-piha- ja parvekelaatta, 30 x 30 cm, 10 kpl

Alcometrix Fuel Cell LED 
-tarkkuusalkometri

Elektrokemialliseen reaktioon ja polttokennosensoriin 
perustuva huipputarkka Alcometrix-tarkkuusalkometri 
mittaa veren alkoholipitoisuuden erittäin tarkasti. 
Mukana toimitetaan kolme pestävää ja uudelleenkäytet-
tävää puhallusosaa. Verk.com/49885

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

Näppärä ja edullinen nelitahtinen kahden kilowatin 
aggregaatti. 12 litran tankki mahdollista n. 8 tunnin 
jatkuvan käytön. Helppo käynnistää! Verk.com/0605

Autobil FP2500 2000 W 
-aggregaatti

Helposti asennettava ja tehokas 
LED-nauhavalaisin keittiön välitilaan, 
kaappeihin, vitriineihin, verhovalaisi-
meksi ja lukuisiin muihin paikkoihin. 
Verk.com/37320

39,90

Ecolight LEDFlex Active 
-valonauha, 5 m

Sunwind Tower 
Heater Black
-kaasuterassilämmitin

Erittäin laadukkaat ja tyylikkäät komposiittilaatat, jolla päällystät pihan tai 
parvekkeen helposti ja nopeasti. Materiaalina käytetään erikoislujaa, UV-suojattua 

ja säänkestävä puu-muovikuitu-komposiittia, joka tehdään kierrätysmuovista ja 
puumassasta. Ekologinen ja kemikaaliton puukomposiitti on turvallinen ja kestävän 
kehityksen mukainen ratkaisu myrkyillä painekyllästetyn ongelmajätepuun, tai homee-
nestokemikaaleilla käsitellyn metritavaraterassimaton tilalle.

Harmaa, Verk.com/27927
Ruskea, Verk.com/28037

39,90
Helppo asentaa ilman työkaluja

Ei lahoa, halkeile tai väänny

Ei vaadi maalausta tai ylläpitoa

Näppärä ja halpa kaksitahtinen 800 watin aggregaatti. 
4,2 litran tankki mahdollista n. kuuden tunnin jatkuvan 
käytön. Helppo käynnistää! Verk.com/46612

Elävällä tulella varustettu, 
näyttävä terassilämmitin Suomen 
kesään. Valmistettu karkaistusta 
lasista ja emaloidusta teräksestä. 
Kaatumis- ja liekkisuoja. 
Verk.om/37467

4,9 kW:n lämmitysteho

Kaunis elävä tuli

Ecolight Tru:Flame
-LED-kynttilä

79,90
Tarkka ja nopea

Helppolukuinen ja selkeä

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

24,90

”Ihan aidon kynttilän oloista tunnelmaa turvalli-
sesti...!” –apk apk, 11.11.2014

”Todella aidontunteinen Led-kynttilä. Ajastusomi-
naisuus on hyvä lisä.” 
–Jace11, Kirkkonummi, 10.11.2014

Ecolight Tru:Flame
-LED-kruunukynttilä, 
2 kpl

29,90

Aidon näköiset 
LED-kruunukynttilät, 
joiden ulkopinta on 
aitoa kynttilävahaa, 
ja jonka liekit liikkuvat 
elevästi kuten oikeassa 
kynttilässä. Verk.cm/35891



SELF Xtreme PWO, 250 g

SELF Amino Fusion Intra, 500 g

SELF Xtreme BCAA:PAC, 500 g

SELF Essential Amino Dessert, 250 g

SELF Xtreme EAA:PAC, 500 g

SELF Amino Recovery, 800 g

26,90

26,90 16,90

21,90 26,90

12,90

Virittää treeniin niin mie- 
het kuin naiset. Piristää, 
parantaa pumppia ja aut- 
taa keskittymään ja tree- 
naamaan kovempaa ja pi- 
dempään. Saat treenistä 
enemmän irti ja kehityt.  
Red Cola  Verk.com/0080
Red Tropical Verk.com/36571

Testosteronitasoja nosta- 
va uuden sukupolven  
treenijuoma kovaan har- 
joitteluun. Sisältää vält- 
tämättömät aminohapot 
(EAA), L-glutamiinia sekä 
D-asparagiinihappoa.   
Cherry  Verk.com/15268
Watermelon Verk.com/20089

Nykyaikainen amino- 
happopohjainen palau- 
tusjuoma sisältää nopeita
hiilihydraatteja sekä run-
saasti aminohappoja 
katkaisemaan treenin 
aikaansaaman katabolian.
Ei rasvaa eikä laktoosia.
Blueberry  Verk.com/4280

Sisältää 8 välttämätöntä 
aminohappoa (EAA), jotka 
keho tarvitsee kehitykseen
ja palautumiseen. Käyttö 
aamuisin, aterioiden välissä,
ennen treeniä, treenin 
aikana ja treenin jälkeen. 
Tropical Blizz  Verk.com/15739
Pear Smash Verk.com/0255

Maksimaaliseen lihaskas- 
vuun pyrkiville kehitetty 
aminohappojuomajauhe. 
Käyttö treenatessa ja 
ennen ja jälkeen treenin.
Tropical Blizz  Verk.com/3523
Pear Smash Verk.com/0472
Muscle Cola Verk.com/1908
Peach Passion Verk.com/2220

Herkullinen hyytelö-
herkku, josta on kuutta 
eri makua. Sisältää 
vain välttämättömiä 
aminohappoja, ei rasvaa 
eikä hiilihydraatteja. 
Jälkiruuaksi, välipalaksi 
tai iltapalaksi. Hae maut 
haulla self dessert

2XU Compression Sock for Recovery 
-naisten palautumissukat

2XU Compression Tights -kompressiotrikoot

2XU Compression Calf Sleeves -kompressiosäärystimet ja Arm Sleeves -kompressiohiha

2XU Compression Sock for Reco-
very -sukka nopeuttaa palautumista 
harjoituksen jälkeen ja on miellyt-
tävä käyttää vaikka koko päivän. 
Sukka on anatomisesti suunniteltu 
vasemmalle sekä oikealle jalalle. 
Koot xs-xl, hae kaikki vaihtoehdot 
hakusanalla compression sock

39,90

39,90

Tukee jalkoja

Nopeuttaa palautumista

Monikäyttöiset, pitkät 2XU-kompressiotrikoot toimivat missä tahansa liikunnassa 
ja sopivat hyvin palautumiseen liikkumisen jälkeen. Vartalonmyötäiset trikoot ovat 
hengittävät ja kevyet, mutta silti lihaksia tukevat.

Eri kokoja ja värivaihtoehtoja, hae kaikki hakusanalla compression tights

Vähentää lihasväsymistä

Kiihdyttää verenkiertoa

Nopeuttaa palautumista

Mallit 
naisille ja 
miehille

2XU Performance -kompressiohihan  
koot xs-l, hae kaikki hakusanalla  
arm sleeves

2XU-kompressiosäärystimien koot xs-l,  
hae kaikki vaihtoehdot hakusanalla  
calf sleeves

alk. 84,90

Saumaton rakenne ja asteittainen kompressio suojaavat ja tukevat lihaksia liikunnan 
aikana. Kompressio tehostaa verenkiertoa paikallaanolossakin ja nopeuttaa palautumista.

39,90

Tehostaa verenkiertoa

Nopeuttaa palautumista



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

GT Air

alk. 98,90

Oakleyn aurinkolasit

GT BMX 20” -pyörät

GT Slammer BMX on suunnattu jo hieman osaavammalle kuskille. 
Jäykkä, mutta kevyt Hi-Ten-teräsrunko, suljettu keskiö, 3-osaiset 
kammet. 284,90 €. Verk.com/54751

GT Air on huippuluokan edullinen dirt/street BMX! Sopii aloittele-
valle kuskille. 19,5-tuumainen rungon yläputki – ketterä ja helppo 
käsitellä. 229,90 €. Verk.com/54732

GT Wise Signature on Rob Wisen kehittämä. CrMo-runko ja 
-haarukka: kestävä ja kevyt. Tuplaseinäiset vanteet ja integroidut 
ohjainlaakerin kupit. 439,90 €. Verk.com/54755

GT Slammer XL on kehittyneemmän kuskin BMX-pyörä. 20,75-tuu-
mainen yläputki, vakaampi ajaa kovemmissa nopeuksissa. Pienempi 
Slammer on hieman ketterämpi. 299,90 €. Verk.com/54754

GT DLSY Signature on Dave Dillewaardin kehittämä. CrMo-runko 
ja -haarukka: kestävä ja kevyt. Tuplaseinäiset vanteet ja integroidut 
ohjainlaakerin kupit, Odysseyn jarru ja 3-osaiset CrMo-kammet. 
439,90 €. Verk.com/54756

BMX

Dirt / Street

Meillä on kattava valikoima Oakleyn urheilu- ja lifestylelaseja, 
kaikki mallit ovat nähtävillä Helsingin ja Pirkkalan myymälöissä.

Useita malli- ja värivaihtoehtoja,  
hae kaikki hakusanalla oakley aurinkolasit



LG Leon -Android-puhelin

LG G3 -Android-puhelin

LG Spirit -Android-puhelin

Upea kuvanlaatu ja ylellinen metallisä-
vytteinen muotoilu. 13 megapikselin 
kamerassa on optinen kuvanvakautus ja 
huippunopea laserautomaatti tarkennus. 
Knock Code – avaat lukituksen napautus-
koodilla. Värit musta, valkoinen ja kulta. 

16 Gt 399,90 €, 32 Gt 436,90 €. Hae 
kaikki vaihtoehdot haulla lg g3 puhelin

”Hyvä älypuhelin, jossa ei ole ylimääräisiä 
härpäkkeitä. Hyvä kamera ja hyvä näyttö.
Laadukas kokonaisuus.” –Tuomo57, 
Porvoo, 31.8.2014

194,90
22,61 / kk (12 kk)

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

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

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

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

Tyylikäs ja ohut

Nopeat 4G-yhteydet

4,5” kokoinen näyttö

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

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

16 Gt

Honor 6 -Android-puhelin, 5”
Honor 6 on erittäin tehokas Android-puhelin. Sen 
kahdeksan ydintä sisältävä prosessori sykkii 1,7/1,3 GHz:n 
taajuudella. Kamerana toimii 13 megapikselin kennolla 
varustettu kamera, jonka ottamien kuvien tarkennuspiste 
voidaan määritellä jälkikäteen. Puhelimen 4G/LTE-yhteys 
toimii jopa 300 Mbps:n nopeudella! Valtava 3100 mAh:n 
akku yhdistettynä Honorin virransäästöominaisuuteen 
takaa pitkät käyttöajat.

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)

Honor Holly Dual-SIM
Edullinen Dual-SIM Android-puhelin 
täynnä toimintoja. 5” HD IPS -näyttö, 
5 megapikselin kamera ja 16 Gt 
tallennustilaa. Helppokäyttöinen ja 
selkeä Emotion Lite UI 2.0 -käyttöliit-
tymä ja kaikki Android-järjestelmän 
sovellukset suoraan Play Storesta. 
Mitä muuta tarvitsetkaan?

Valkoinen, Verk.com/22961
Musta, Verk.com/29329

138,90
17,94 / kk (12 kk)

5” HD IPS -näyttö

Dual SIM

Android 4.4 KitKat



Nokia Lumia 830

5” ClearBlack IPS HD -näyttö

10 Mpx:n PureView-kamera

HERE Maps ja Nokia Mix Radio

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

Kaikki taideteokset eivät kuulu galleriaan. Lumia 830 -puhelimen tyylikäs metalli- ja 
polykarbonaattiviimeistely yhdistyvät tasapainoiseksi ja harmoniseksi kokonaisuudeksi 
– se tuntuu mukavalta kädessä ja myös näyttää upealta. 
Löydät kaikki värit hakusanalla Lumia-830

Microsoft Lumia 640 LTE

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

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

4G/LTE-yhteys

Kattavat Microsoft-palvelut

Ilmainen Office 365 Personal 12 kk

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

Motorola Moto E LTE (2015)

Motorola Moto G (2015)

Puhelimen rakenne on roisketiivis ja näyttöä suojaa 
Gorilla Glass 3 -lasipinnoite. Mattapintainen takakuori 
ja kompakti koko helpottaa laitteen käyttöä yhdellä 
kädellä. Moto E:n viiden megapikselin kameralla otetut 
kuvat voit tallentaa neljän gigatavun sisäisen muistin 
lisäksi microSD-muistikortille (hankittava erikseen). 
Verk.com/41663

Gorilla Glass 3 -pinnoite

4G/LTE-yhteys

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

Motorola Moto G:ssä on viiden tuuman näyttö, 
neliydinprosessori, roisketiivis rakenne ja 
kahdeksan megapikselin kamera. Nopea netti 
4G LTE -taajuuden ansiosta. Verk.com/46139

199,90
17,19 / kk (12 kk)

4G-yhteys

5” IPS HD -näyttö

Roisketiivis rakenne

Roisketiivis rakenne

19,90

Fuj:tech Quick Charge 2.0
-USB-seinälaturi

39,90

Wave 5x
-USB-verkkovirtalaturi

Kristall Liquid Nano -nestemäinen suojakalvo

Viisi USB-paikkaa

Lataa nopeasti

Pienikokoinen

Todella kätevä verkkovirtalaturi USB-liitäntää käyttäville laitteille. Tällä laturi voi ladata 
kaikkia USB-laitteita pelkästään kaapelin avulla. Lataa viittä laitetta kerrallaan ja antaa 
maksimissaan yhteensä 8 A:n tehon. Jokainen USB-paikka antaa 2 A:n tai 1 A:n tehon 
laitteesta riippuen. Yhteensopiva esimerkiksi älypuhelimien ja tablettien kanssa. 
Verk.com/43725

Kristall Liquid Nano on nestemäinen suojakalvo mille tahansa älypuhelimelle. Neste-
mäinen suoja levitetään puhelimen näytölle, annetaan 
kuivua ja näyttö on suojattu. Suoja on täysin näkymätön 
mutta silti tehokas. Suojaa erittäin tehokkaasti naar-
muilta. Verk.com/56502 

19,90

Laadukkaasta PU-nahasta valmistettu Book-
Case-mallinen suojakotelo. Suojakotelossa paikat 
myös muutamalle luottokortille sekä setelirahalle. Suljettuna suojaa tehokkaasti 
puhelimen näyttöä. Avattuna kotelo voidaan taivutella myös pöytätelineeksi 
jolloin puhelimen näytöltä on helppo katsella esim. videoita. Ei peitä puhelimen 
kytkimiä tai portteja. Löydät kaikki malllit hakusanalla bookcase

Wave BookCase -kotelot

Kompakti ja tehokas seinälaturi yhdellä 
USB-liitännällä. Verk.com/54357

24,90

Toimii myös pöytätelineenä

Ei peitä kytkimiä tai porttejä

Monelle eri puhelinmallille



          TomTom Runner Limited Edition -GPS-urheilukello

LG Watch Urbane Android Wear -älykello

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

Sisäinen syke- ja askelmittari

Moderni ja korumainen muotoilu

Android Wear -käyttöjärjestelmä

IP67-vedenkestävä

Hopea, Verk.com/32859 • Kulta, Verk.com/32664

Värikäs fitness-mittari, joka kannustaa saavuttamaan tavoitteet kuntoilussa ja mittaa 
päivittäisen aktiivisuuden. Langattomasti synkronoituvassa sykemittarissa on useita 
Smart Coaching -ominaisuuksia, sisäänrakennettu aktiivisuusranneke ja värinähälytys 
istumisen seurantaan.

PulseOn-rannesykemittari

Vain 29 grammaa painava PulseOn mittaa sykkeen tarkasti ja varmasti ranteesta.  
Ei vaadi erillistä rinnan ympärille asennettavaa sykevyötä. Yhdistyy puhelimeen 
langattomasti Bluetooth-yhteydellä. Toimii yleisimpien urheilusovellusten kanssa.

Musta, Verk.com/1909 • Valkoinen, Verk.com/2021

Vesitiivis

H7 sykesensori

iOS- ja Android-tuki

Polar Flow -sovellus ja -verkkopalvelu

Musta, Verk.com/52824 • Valkoinen, Verk.com/53334 • Pinkki, Verk.com/54019

Huomaamaton

Tarkka sykemittaus

Mittaa sykkeen ranteesta

Täysin pyöreä 1,3" OLED-näyttö ja ruostumattomasta teräksestä valmis-
tettu kello tekevät LG G Watch R:n ulkonäöstä tyylikkään eikä sitä erota 
ensisilmäyksellä älykelloksi. Kellon ulkonäöstä huokuu laadukkuus, joten voit 
käyttää kelloa niin vapaa-ajalla kuin tärkeimmissä business-tapaamisissakin.

TomTom Runner -GPS-urheilukellojen erikoisversio on kevyt ja ohut  
GPS-juoksukello isolla näytöllä, joka on suunniteltu aktiivisia juoksijoita 
varten. Näet juoksutiedot reaaliajassa yhdellä silmäyksellä. Urheilukello on 
kevyt, kestävä ja näyttö naarmuuntumaton. Voit juosta joka säällä kellon 
vesitiiviyden ja säänkestävyyden ansiosta.

Turkoosi/vihreä, Verk.com/22456 • Vihreä/sininen, Verk.com/23031

”Käyttöön otto oli helppo. -- Kaiken 
kaikkiaan hyvä ostos minusta ja 
antaa varmasti vielä enemmän 
lenkkeilyä enemmän harrastavalle.” 
–Kenttäläinen, Taivalkoski, 29.3.2015

Polar A300 HR sykevyöllä

99,90

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

"Toimii ipad kanssa tosi 
hyvin ja tarvittavat tiedot 
saa vaikka paperille." 
–leena64, 23.11.2014 158,90

19,61 / kk (12 kk)

Sisä- ja ulkokäyttöön

Juoksijan urheilukello

Bluetooth Smart-teknologia

"Taattua Tom Tom laatua. Rouvalle 
ostin ja hän on ollut hyvin tyytyväinen 
kelloon. Jatkuvasti pidettynä ei toimi 
koska akun kesto on heikko."  
–Makezu, Etelä-Pohjanmaa, 10.12.2014

HUOM! Tarkasta saatavuus netistä.

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



Samsung S32D850 32” -LED-näyttö

Tämä LED-näyttö esittelee käytettävyyden ja 
käyttömukavuuden uskomattomat uudet tasot. 
Se on varustettu monilla älykkäillä ominaisuuksilla, 
ympäristöystävällisillä toiminnoilla, upealla kuvalla 
ja kätevillä yritysratkaisuilla. 2560 x 1440 pikselin 
resoluutio ja uskomaton 178 asteen katselukulma. 
Verk.com/47970

Kehittynyt SSD-levy, joka suoriutuu 
raskaistakin levytehtävistä ja moniajosta 
leikiten. 3-bittinen, 32-kerroksisen 
3D V-NAND TLC -piiri. Huippuluokan 
nopeutta sekä luotettavuutta.

Samsung 850 EVO -SSD-levyt

Samsung SSD T1 -ulkoinen SSD-levy

Samsungin uusi mukana kulkeva SSD T1 on täydellinen 
paljon matkustavalla liikematkailijalle, luovalle  
copywriterille tai peleistä pitävälle teinille. 
Käyntikorttiakin pienenpi levy painaa 
vain 30 grammaa!

164,90
250 Gt

279,90
500 Gt

619,90
1 Tt 250 Gt, Verk.com/55868

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

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

120 Gt, Verk.com/53085
250 Gt, Verk.com/53093
500 Gt, Verk.com/53098
1 Tt, Verk.com/53107

129,90
250 Gt

219,90
500 Gt

449,90
1 Tt

84,90
120 Gt

alk. 14,90

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

Tucano Start Plus 15,6” kannettavalleDelsey Belfort Trolley -matkalaukut, 55–82 cm

Eastpak Tomec 15” kannettavalle

19,90

64,90

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

Täydellinen työkäyttöön

Sopii mm. 15” Apple Macbookille

Eastpak Tomec on tilava ja monipuolinen laukku 
maksimissaan 15-tuumaiselle kannettavalle tietoko-
neelle. Se on täydellinen matkakumppani työmatkoille, 
kun tarvitset mukaasi vain tärkeimmät tavarat.

Musta, Verk.com/16373 • Harmaa, Verk.com/18581

Tucano Colore Second SkinThule Crossover -matkalaukut

Belford on iskuja sekä lämpötilavaihteluja kestävästä 
muovimateriaalista valmistettu jämäkkä matkalaukku. 

Turvallinen TSA-numerokoodilukolla varustettu 
salpalukko sekä tiiviste rungon osien välissä 
suojaavat matkatavarasi kosteudelta ja pölyltä.

Hae kaikki vaihtoehdot 
haulla belfort

+2000
€

Neljä pyörää

Kestävä muovikuori

TSA-numerokoodilukko

Kun meno äityy kovaksi. Matkatavarat voivat joutua 
kaikkein kovimmille jo matkalla kohteeseen. Lähde 
lentokentille tyylillä Thulen näyttävillä, lujatekoisilla ja 
erittäin toimivilla pyörillä varustetuilla matkalaukuilla, 
käsimatkalaukuilla ja duffelilaukuilla.

Hae kaikki vaihtoehdot 
haulla thule crossover

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

Värikäs sarja suojakoteloita 11–17” kannettaville 
tietokoneille. Pehmustettu laukku suojaa naarmuilta, 
iskuilta ja putoamiselta.

Hae kaikki vaihtoehdot hakusanalla tucano colore



Keskusmuisti 8 Gt

Acer P1500 -projektori

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

Järkevä valinta kotiteatterin 
sydämeksi. Luonnollinen värintoisto 
ja terävä kuva ovat taattuja 3000 ANSI 
luumenin kirkkauden, 10 000:1-
 kontrastisuhteen sekä DynamicBlack- 
ja ColorBoost-tekniikoiden ansiosta. 
3D-sisällöt eri kuvalähteistä (Blu-ray, 
HDMI, DLP). Vaivaton käyttöönotto ja 
pitkä lampun elinikä (jopa 7000 tuntia). 
Verk.com/10720

Full HD DLP -teknologia

”Monesti olen marissut videotykkien 
kuvan värin ja resoluution kanssa, mutta 
tällä tykillä ja HDMI-kaapelilla ei ole mitään 
ongelmaa. Tietokoneena on macbook pro.” 
–vjalsku, 5.10.2014

Acer Aspire Revo RL85 -pöytäkone

Acer Aspire XC-605 -pöytäkone

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

Acer G237 -näyttö, 23” Full HD IPS LED

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

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

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

Intel-neliydinsuoritin

Heijastamaton näyttö

Keskusmuisti 4 Gt
Kannettava jokapäiväisiin 
askareisiin. Intel Pentium 
N3540 -neliydin suoritin, 
4 Gt:n keskusmuisti 
ja 500 Gt:n kovalevy 
varmistavat, että käyttö 
on sujuvaa. 13,3” matta-
pintaista LED-näyttöä 
on miellyttävä katsella. 
Verk.com/54639

      Kolmen
    vuoden takuu
      tietokoneille

verk.com/kolmevuotta

Kompaktin kokoinen, tyylikkään valkoinen tietokone esimerkiksi HTPC-käyttöön. 
Intel Core i5-5200U -tuplaydinsuoritin, 8 gigatavun keskusmuisti sekä tilava 1000 
gigatavun kovalevy. Windows 8.1 -käyttöjärjestelmä. Mukana langaton näppäimistö ja 
hiiri. Verk.com/57617

Tyylikäs ja kompakti

Leveys alle 11 senttiä!

Keskusmuisti 8 Gt

Tallennustila 1000 Gt

Intel Core i5 -suoritin

14 päivän
maksuaika

ilman kuluja

Intel Core i3 -suoritin

Tallennustila 1000 Gt
Kompakti ja näppärä pöytä-
kone, jossa on Intelin suo-
rituskykyinen Core i3-4130 
-tuplaydinsuoritin. Intel 
HD Graphics 4400 -ohjain 
soveltuu kevyeen pelailuun, 
ja kotelon etu osaan on 
integroitu kortinlukija. 
Mukana näppäimistö ja hiiri. 
Verk.com/43939

”Pyörittää perus pienet pelit kuten 
Angry Birdsin ja leffojen pyörittä-
misen niin että niitä kelpaa katsella 
isommastakin telkkarista.
Juuri näppärän kokoinen kun voi 
pitää näytön vieressä.
Kaikinpuolin suosittelen!” 
–Iluvatar, Karkkila, 4.3.2015

23 tuuman Full HD IPS LED -näyttö, jonka Zero Frame -reunus sulautuu ruutuun. 
Ultraohut profiili luo tyylikkään vaikutelman. Laadukas IPS-paneeli tarjoaa laajat 178 
asteen katselukulmat. Kattavat liitännät (VGA, DVI ja HDMI). Verk.com/25717

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

”Nopeatempoisissa FPS peleissä näyttö pysyy 
hyvin mukana lyhyen vasteajansa ansiosta.” 
–MrJuppe, Tampere, 10.12.2014



HP Officejet Pro 8620 
e-All-in-One -tulostin
Tulostusnopeus: Jopa 21 mustavalkosivua/min ISO (A4); 
Jopa 16,5 värisivua/min IS0 (A4)
Paperinkäsittely: kaksipuoleinen tulostus, skannaus ja kopiointi
Tulostuskapasiteetti: Jopa 30 000 sivua (A4)
Suositeltu tulostusmäärä kuukaudessa: 250-1 500 sivua 

Tulostusnopeus: Jopa 19 mustavalkosivua/min ISO (A4); 
Jopa 14,5 värisivua/min IS0 (A4)
Paperinkäsittely: kaksipuoleinen tulostus
Tulostuskapasiteetti: Jopa 30 000 sivua (A4)
Suositeltu tulostusmäärä kuukaudessa: 250-1 500 sivua

HP Officejet Pro 8610 
e-All-in-One -tulostin

 Hinta 184,90 €  Hinta 249,90 € 

Tästä tuotteesta
rahaa takaisin:

30€
hp.fi/rahaatakaisin

Tästä tuotteesta
rahaa takaisin:

50€
hp.fi/rahaatakaisin

Laserin tarkkuus puolta pienemmin 
kuluin. Käyttäjät ovat puhuneet.
HP OfficeJet Pro -sarja. Tulosta ammattilaatuisia ja kestäviä väritulosteita 50 % alhaisemalla 
sivuhinnalla1 kuin kilpailevilla värilasertulostimilla. Lisäksi NFC touch-to-print -teknologia 
sujuvoittaa työskentelyäsi.2

Maailman suosituimmat tulostimet: Tulostimien maailmanlaajuinen markkinaosuus sekä tutkimus HP-tulostinmerkin tunnettuudesta, hankinnan syistä ja valinnoista yhdeksällä markkina-alueella vuonna 2014. 
1 Sivuhintavertailu koskee all-in-one-värilaserlaitteiden enemmistöä alle 400 euron hintaluokassa IDC:n helmikuussa 2015 julkaiseman vuoden 2014 neljännen neljänneksen markkinaosuusraportin perusteella. 
Lasertarvikkeiden sivuhintojen vertailut perustuvat teknisiin tietoihin, jotka on julkaistu valmistajien suurimman kapasiteetin kaseteista. Sivuhinta perustuu HP 934XL/935XL -mustepatruunoiden arvioituun 
jälleenmyyntihintaan ja julkaistuihin väritulostusriittoisuuksiin jatkuvassa tulostuksessa. Todelliset hinnat voivat vaihdella. Todellinen riittoisuus voi vaihdella tulostettavien kuvien ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja on 
osoitteessa hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 NFC-teknologia on joukko standardeja, jotka on suunniteltu älypuhelimille ja vastaaville laitteille radioyhteyden muodostamiseksi koskettamalla niitä tai tuomalla ne lähelle toisiaan.
© 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Työjuhta, jonka yritykseni tarvitsee 
– Staples.com-asiakas

Työjuhta, jonka yritykseni tarvitsee 
– Staples.com-asiakas

Toimistomme laadukkain tulostin 
– Staples.com-asiakas

Tulostin, jollaista olen etsinyt 
– HP.com-asiakas

Helppo asentaa, mahtava tulostus 
– HP.com-asiakas

Poikkeuksellisen nopea ja 
laadukas tulostus

– HP.com-asiakasErittäin nopea, älykäs 
ja laadukas tulostin

– HP.com-asiakas Loistava tulostin edulliseen hintaan
– HP.com-asiakas

Rakastan tätä laitetta!
– HP.com-asiakas

Tulostin, jollaista olen etsinyt
– HP.com-asiakas

Maailman suosituimmat tulostimet.

Osta HP tulostin ja saat jopa 50 € rahaa takaisin!   hp.fi/rahaatakaisin

Verk.com/43703 Verk.com/42247



AEG-pesutorni, 8 kg

Pesukone höyrytoiminnolla, suurella täyttömäärällä ja 
tehokkaalla lingolla. Energiatehokas lämpöpumpputek
niikalla varustettu kuivausrumpu. Elektroninen kosteu
dentunnistus lopettaa automaattisesti kuivaamisen. 
Verk.com/51419

Energialuokka A++

Lämpöpumpputekniikka

Hiiliharjaton moottori

Energialuokka A+++ -20 %

Hiiliharjaton moottori

Höyryohjelmat ja suihkupesu

1599,90
139,69 / kk (12 kk)

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

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

Samsung WF1702NHWG -pyykinpesukone Bosch WAP24367SN -pyykinpesukone

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

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

Energialuokka A+

Täyttömäärä 7 kg

Täyttömäärä 7 kg

Linkousnopeus 1200 rpm

Linkousnopeus 1200 rpm

Norm. 549,90 €. Erittäin energiate
hokas ja hiljainen EcoSilence Drive 
kone 10 vuoden moottoritakuulla. 
WaveDrumrumpurakenne on 
hellävarainen tekstiileille ja 
AllergiaPlustekniikka on kehitetty 
erityisesti allergikkoja varten. LED
näyttö ja ajastin. Mitat (KxLxS) 848 x 
598 x 550 mm. Verk.com/57424

Energialuokka A+++ -20 %

EcoSilenceDrive-hiiliharjaton moottori

Säästä 

150 €!

Whirlpool AWE6516 Whirlpool AWE7730 Whirlpool AWE8840 Whirlpool AWE9070

Electrolux-pesutorni, 7 kg

Time Managerin avulla voit optimoida pesuajan. 
Kuivaus rumpu lämpöpumppurummulla. Kuivauskapa
siteetti 7 kg. Softrumpu on hellävarainen vaatteille. 
Laitteissa on digitaalinäyttö ja ajastin. Verk.com/9962

Energialuokka A++

Linkous 1400 rpm

Energialuokka A +

Time Manager

Näyttö ja ajastin

Lämpöpumpputekniikka

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

Electrolux-pesutorni, 7 kg

Energialuokka A+++ -10 %

Linkous 1600 rpm

Energialuokka A +

Hiiliharjaton moottori

Höyryohjelma

Lämpöpumpputekniikka

LED-näyttö ja LED-sisävalo

Hiiliharjattomalla moottorilla varustettu pesukone. Time 
Managerin avulla voit optimoida pesuajan. Kuivausrumpu 
lämpö pumppurummulla. Kuivauskapasiteeetti 7 kg. 
Softrumpu on hellävarainen vaatteille. Verk.com/10234

Päältä täytettävä pesukone jonka 6th 
Sense tekniikka varmistaa täydellisen 
pesutuloksen alhaisella veden ja 
energiankulutuksella.  Koneessa on 
näyttö ja ajastin. Verk.com/22076

Näytöllä ja ajastimella varustettu 
tehokas 6th SENSE pesukone pesee pyy
kin puhtaaksi vettä ja energiaa säästäen. 
Nopealla päivittäispesulla pyykki pestään 
tehokkaasti tunnissa. Verk.com/46698

6th SENSE toiminto säästää energiaa ja 
vettä. 18 monipuolista pesuohjelmaa, 
ajastin ja jäljellä olevan pesuajan näyttö, 
josta on helppo seurata pesuohjelman 
kulkua. Verk.com/20940

Kompakti pyykinpesukone 18 monipuo
lisella pesuohjelmalla. Säädettävä linko, 
josta voidaan valita kierrosnopeudeksi 
1000, 800, 600, 400 tai 0 rpm. 
Verk.com/31418

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

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

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

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

Norm. 989,70 €

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

Norm. 1258,70 € Norm. 2279,70 €

Linkous 1600 rpm

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 %.



Äänitaso 39 dB

Whirlpool-astianpesukoneille kotiinkuljetus kaupan päälle!

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

379,90
38,03 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

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

Whirlpool ADPU5300WH -astianpesukone

Energialuokka A

5 pesuohjelmaa

Täyttömäärä 12 astiastoa

Whirlpool ADPU800WH -astianpesukone

Energialuokka A++

Äänitaso vain 42 dB

PowerClean-tehopesu

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

<- 45 cm ->

Whirlpool ADG6800A+, integroitava Whirlpool ADPF1100WH, l. 45 cmWhirlpool ADPU5300IX, teräs

Integroitava astianpesukone 60 cm leveään paikkaan 
viidellä pesuohjelmalla. Tehokas 30 minuuttia kestävä 
40 °C:n pikapesuohjelma. Mitat (KxLxS): 820–970 x 597 
x 555 mm. Verk.com/35035

Energialuokka A++ Energialuokka A+

Äänitaso 51 dB Pikaohjelma

Pikapesuohjelma 30 min Näyttö ja ajastin

349,90
35,53 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

349,90
35,53 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

379,90
38,03 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

Elektroninen ohjauspaneeli, LCD- näyttö ja ajastin, 
seitsemän pesuohjelmaa. Korkeussäädettävä yläkori 
tekee täytöstä joustavaa. Kapasiteetti 9 astiastoa. Mitat 
(KxLxS): 820–870 x 450 x 580 mm. Verk.com/5156

Teräspinnoitteinen astianpesukone elektronisella 
ohjauspaneelilla ja itsepuhdistuvalla suodatinjärjestel-
mällä. Tilavat astiakorit on helppo täyttää. Mitat (KxLxS): 
820 x 597 x 570 mm. Verk.com/20278

349,90
35,53 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

Energialuokka A

5 pesuohjelmaa

Täyttömäärä 12 astiastoa

339,90
34,69 / kk (12 kk)

Whirlpool WBE3114W

Energialuokka A+

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

A+ -energialuokan 
jääkaappipakastin. Selkeä 
ohjauspaneeli,  lasi- ja 
ovihyllyt säädettävissä. 
Jääkaapin tilavuus on 194 
litraa ja pakastimen 113 
litraa. Kätisyys vaihdetta-
vissa. Verk.com/14291

Multiflow

Energialuokka A+

Äänitaso 42 dB

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

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

Whirlpool WBE3321A+NFW Samsung RB29FSJNDSS, teräs

NoFrost-automaattisulatus

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

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

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

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

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

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

Energialuokka A++

Tyylikkäät lasihyllyt

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

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

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

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

Tyylikäs jääkaappipakastin 
tehokkaalla digitaalisella 
inverterkompressorilla  ja 
huurtumattomalla NoFrost- 
pakastimella. Multi Flow 
-järjestelmä pitää jääkaapin 
lämpötilan erittäin tasaisena. 
Lasihyllyt on helppo pitää 
puhtaana.  Verk.com/46231

NoFrost-automaattisulatus

Digital Inverter -kompressori

Energialuokka A+



Rekkalastillinen  
Electrolux-imureita 
ja ilmanpuhdistimia!

9,90

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

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

Säästä 

10 €

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

Tilasuositus max. 103 m2 

Pestävä HEPA 13 -suodatin

Pestävä antibakteerinen esisuodatin

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

Tilasuositus max. 32 m2 

Ilmanlaadun tunnistin

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

Tilasuositus max. 70 m2 

Ilmanlaadun tunnistin

HEPA 13 -suodatin HEPA 13 -suodatin

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

389,90289,90178,90
38,86 / kk (12 kk)30,53 / kk (12 kk)21,28 / kk (12 kk)

199,9099,90

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

249,90 499,90

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

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

Electrolux ClassicSilence
Huipputehokkaalla moottoroidulla 
harjasuulakkeella varustettu imuri, jonka 
puhdistuskyky on parasta mahdollista 
luokkaa. Automaattitehonsäätö ja 
kaukosäädin. Verk.com/41360

UltraOne Quattro

Norm. 

129,90



Dolce Gusto -kapselikahvinkeittimet ja tarvikkeet

Dolce Gusto Circolo Automatic  
-kapselikahvinkeitin
Ammattimainen 15 baarin 
paine, ainutlaatuiset ominai-
suudet, monipuolinen juoma-
valikoima ja moderni muotoilu. 
Verk.com/18571

79,9049,90

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

Dolce Gusto Mini Me  
-kapselikahvinkeitin 
Voit säätää suosikkijuomasi 
annostuksen helposti 
keittimen yläosassa olevalla 
rullapainikkeella. Keitin 
pysähtyy automaattisesti, 
kun haluttu lopputulos on 
saavutettu. Verk.com/51142

4,90
Ströme-yleiskone

99,90 299,90
31,36 / kk (12 kk)

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

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

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

Kenwood KM636 Major Classic Pack -yleiskone

Tällainen luotettava yleiskone on 
ollut käytössä iät ja ajat mummolassa 
ja sopii kaikkiin ruoanlaittotarpeisiin. 
Monipuoliset käyttömahdollisuudet. 
Mukana pallovatkain, taikinakoukku, 
K-vatkain, 6,7 litran teräskulho, 
roiskesuojakansi, muovilasta, 1,5 
litran muovinen tehosekoitin ja 
lihamylly. Verk.com/47207

Norm. 399,90 €Norm. 129,90 €

Säästä 

100 €

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

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

Philips HR1871/70 -mehulinkoPhilips HR1871/70 -mehulinkoPhilips HD 1855/30 -mehulinko

Ströme Professional Slow Juicer Novis Vita Juicer
150 W moottorin hidas, 65 kierrosta 
minuutissa, kääntymisvauhti takaa 
sen, että ravintoaineet ja vitamiinit 
eivät tuhoudu. Tässä uutuusmallissa 
on syöttöaukko kokonaisille 
hedelmille. Verk.com/1839

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

Braun Vitality ProWhite Braun Oral-B PRO600

ProWhite - terve suu, joka 
näkyy hymyssäsi. 7 600 
hellävaraista edestakaista 
liikettä minuutissa poistavat 
tehokkaasti plakkia.  
Verk.com/20171

18,90 39,90

Braun Oral-B PRO5000 

Oral-B:n 3D-puhdistusjärjes-
telmä poistaa jopa 100 % 
enemmän plakkia kuin 
tavallinen hammasharja. 
Mukana SmartGuide-näyttö. 
Verk.com/10155

109,90

Oral-B:n 3D-puhdistusjärjestelmä 
värähtelee, pyörii ja sykkii poistaen 
jopa 100 % enemmän plakkia kuin 
tavallinen hammasharja. Päivit-
täinen puhdistus -asetus sekä 
mekaaninen paineentunnistin.  
Verk.com/8683

Mehulingossa on ylösalaisin asetettu 
siivilä, joka puristaa viimeisetkin mehu-
pisarat hedelmistä ja vihanneksista. 
Lisäksi QuickClean-tekniikan ansiosta 
mehulingon puhdis taminen  
on erittäin helppoa.  
Verk.com/36204

Innovatiivisen sitruspuristimen ja 
mehulingon yhdistelmä mahdollistaa 
sen, että mehuun jää enemmän 
ravintoaineita, antaen mehulle samalla 
mahtavan sileän koostumuksen.

Valkoinen, Verk.com/34376
Punainen, Verk.com/34373
Musta, Verk.com/33851

Strömen yleiskoneella valmistat 
taikinat leipiin tai leivoksiin, soseutat 
keitot sekä valmistat omatekoiset 
makkarat haluamallasi lihalla. Koneen 
mukana toimitetaan kaikki tarvittavat 
lisävarusteet näihin ja moneen muu-
hun ruoanvalmistukseen tarvittavaan 
toimintoon. Verk.com/7641

Braun Oral-B Precision 
Clean -vaihtoharja, 4 + 1

19,90

Oral-B:n suosituin vaihtoharja puhdistaa 
syvemmältä kuin käsikäyttöinen hammas-
harja. Indicator®-harjasten väri haalistuu, 
kun on aika vaihtaa harjaspää.  
Verk.com/23471
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Erittäin turvallinen

Ergonominen

Lepoasento

Helppo asennus

Pitkä käyttöikä

Säästä 40 €

CLICK & GO -adapterit

Britax B-Motion 4 -rattaat

Lepoasento

Pikakiinnike

Kätevä kaupungissa

Täydellinen sisaruksille

Sopii vastasyntyneelle

Travel system -tuki

Sopii vastasyntyneelle

Yhden käden kasaus

Kevyet työntää

Monipuoliset ominaisuudet

Travel system -tuki

Britax B-Smart 3 -rattaat

278,90
29,61 / kk (12 kk)

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

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

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

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

Britax B-Agile Double -tuplarattaatHauck Freerider Shop N Drive SH12 -sisarusrattaat 
+ turvakaukalo

Hamax Caress -pyöränistuin

Britax B-Agile 4 -rattaat

CYBEX Pallas 2-Fix -turvaistuinHamax Sleepy -pyöränistuin

Monipuolisissa rattaissa on irrotet-
tava istuinosa, jota voidaan käyttää 
selkä tai kasvot menosuuntaan. 
Integroidut adapterit mahdollista-
vat Baby-Safe-turvakaukaloiden 
kiinnittämisen suoraan 
runkoon. Vain verkosta. Musta 
tai punainen. Hae mallit 
haulla britax b-smart 3

Sporttinen, näppärä ja monipuolinen 
sisarusratas turvakaukalolla. Setti sisältää 
rattaan, sisarusistuimen, turvakaukalon 
ja sadesuojan. Isojen renkaiden 
ja kääntyvän etupyörän ansiosta 
sopii monenlaisiin maastoihin. 
Verk.com/52941

Viimeisteltyä 
muotoilua, turvaa ja 
mukavuutta. Istui-
messa on kaltevuuden 
säätö, kypäräkuoppa 
sekä lukko, jolla istuin 
ja kiinnike voidaan lukita 
pyörään. Norm. 159,90 €. 
Verk.com/57359

Turvaa ja mukavuutta 
lapsellesi. Istuimen voi 
säätää portaattomasti lepo-
asentoon lapsen ergonomista 
istuma-asentoa häiritsemättä. 
Suosituskäyttöikä 9 kuukautta tai 
vanhempi. Lapsen enimmäispaino 
22 kiloa. Vain verkosta. Hae värit 
haulla hamax sleepy

Helposti yhdellä kädellä kasaan 
taittuvissa rattaissa on kevyt 
alumiinirunko ja tilava ostoskori 
sekä lisävarusteena  irrotet-
tavat CLICK & GO -adapterit 
turvakaukalon tai vaunukopan 
kiinnittämiseen sekä tilava 
ostoskori. Vain verkosta. Hae 
värit haulla britax b-agile 4

378,90
37,94 / kk (12 kk)

Nopealiikkeinen, vakaa 
ja tukeva. Rattaiisiin voi 
kiinnittää turvakaukalot 
lisävarusteina myytävillä 
CLICK & GO -adaptereilla. 
Erikseen vaakaan säätyvät 
selkänojat. Kaksi lasta 
matkustaa yhtä muka-
vasti ja turvallisesti kuin 
yksi. Vain verkosta. 
Musta tai punainen. 
Hae mallit haulla 
britax b-agile double

Sisaruksille ja kaksosille

Säästä 30 €

Sopii vastasyntyneelle

Monikäyttöiset ja mukavat: 
rattaissa on helppo yhdenkäden 
kasausmekanismi ja säädettävä 
työntöaisa. Ensiluokkaisen 
takajousituksen ja ilmakumi-
renkaiden ansiosta liikkuminen 
onnistuu erilaisissa maastoissa. 
Hae värit haulla britax 
b-motion 4

Istuin 9 kuukauden 
iästä 12-vuotiaaksi asti. 
Säädettävä etusuojatyyny 
ja optimoitu lineaarinen 
sivutörmäyssuoja. 
Kallistussäätö. 
Norm. 338,90 €. 
Hae värit haulla 
cybex pallas 2-fix

89,90

Säädettävät vyöt

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

Monipuoliset ominaisuudet



Imukykyiset ja palkitut ekologiset 
vaipat ja puhdistuspyyhkeet.

Luonnollisesti hengittävä

Perustana geenimuuntelematon 
maissikalvo

Valmistuksessa käytetty uusiutuvia 
luonnonmateriaaleja*

Ei klooria eikä hajusteita

*Read more at ww.naty.com

Developed 
in Sweden

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

Pirkkala Oulu

YDIN-
KESKUSTA

RATIKKA 6

RATIKKA 6 JA 9

RATIKKA 9

RATIKKA 9

Kätevää – tilaa netistä, nouda myymälästä!

Helsinki

Hauskaa 
vappua!
Hauskaa 
vappua!
Näin palvelemme vappuna
torstai  30.4. klo 9–18
perjantai  1.5. suljettu

Helsingin 24 h kioski aina auki



Tarjous on voimassa 1.5.–31.9.2015 Jätkäsaaren Subway® -ravintolassa. Maksulliset lisukkeet eivät sisälly tarjoushintaan.
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MiG-21BIS -hävittäjä
ja näköalatasanne

Verkkokauppa.com
-megamyymälä

Tietokone- ja
pelikonsolimuseo


