
99,90

7” 1280 x 800 IPS-näyttö

Intel-tuplaydinsuoritin

WiFi- ja 4G-yhteys

Säästä 100 €

Oho, mikä hinta! Nyt ASUS Fonepad 7” -tabletti luntasulattavaan erikoishintaan 99,90 euroa! Rajoitettu erä 
200 kpl (40 kpl myymälöissä ja 80 kpl netissä), maks. 1 kpl per asiakas. Myynti alkaa torstaina 26.2. klo 09.00.

Uuden sukupolven ASUS Fonepad 7 tarjoaa edeltäjiensä tavoin 7” Android-tabletin sekä älypuhelimen parhaat 
ominaisuudet samoissa kuorissa. Normaalisti 199,90 €. Verk.com/47950



Tucano Verso -suojakotelo 7” tableteille

Ohut suojakotelo 7” tableteille. Elastiset, silikonista valmistetut kulmat pitävät laitteesi 
tukevasti paikoillaan ja kannen saa myös taitettua kirjoitus- ja katselukulmiin.
Oranssi, Verk.com/20432 • Musta, Verk.com/12025

19,90

Kingston HyperX 
Cloud II
Kuule vastustajan askeleet 
ja ennakoi hänen liikkeensä 
– Kingston HyperX Cloud II 
-kuulokemikrofonin avulla olet 
aseistettu varpaista korviin! 
Hi-Fi-tason äänentoisto, vankka 
alumiinirunko, nahkainen 
panta, irrotettava mikrofoni.

Punaiset, Verk.com/27201
Mustat, Verk.com/26975

99,90



Lumia 635

Philips 40PFH4009 40” Full HD LED-TV

Hinnat ja tarjoukset voimassa 23.2.–1.3.2015 ellei toisin mainita. Verk.com/katalogi

MyFoneKit Tempered 
Glass -lasikalvo

Fuj:tech Lightning -kaapelit

Korkealaatuinen Lightning-USB-kaapeli Applen laittei-
den synkronointiin ja lataukseen. MFi-sertifioitu. Löydät 
kaikki värit ja pituudet hakusanalla fujtech lightning

alk. 14,90
1 m

Kätevästi laskulla
Nyt 14 päivää 

maksuaikaa ilman 
lisäkuluja

Full HD -tarkkuudella ja LED-taustavalolla varustettu hyvä perustelevisio. 

Philipsin 100 Hz PMR tarjoaa sulavat liikkuvat kuvat ja Digital Crystal Clear 
-tekniikan ansiosta kuva näyttää luonnolliselta kaikista lähteistä katsottuna. Voit 
toistaa videoita, valokuvia ja musiikkia USB-muistilta. Voit myös liittää ulkoisen 
kovalevyn ja käyttää sitä ajansiirtoon tai tallentaa sinne suosikkiohjelmasi. 
Antenni- ja kaapeliverkkoon sopiva DVB-T/C-digiviritin. Energialuokka A+. 
Verk.com/37147

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

Philips 100 Hz PMR

USB-toisto ja -tallennus

DVB-T/C-virittimet

Sony α7r -runko

Rajoitettu 20 kpl:n erä! Enintään 1 kpl per asiakas.
Parasta mahdollista kuvanlaatua mahdollisimman pienessä koossa. Erinomainen 
kamera kun haluat tinkiä ainoastaan kaluston painosta. Verk.com/17984

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

36 Mpx:n täyden koon kenno

Suuri elektroninen etsin

1/8000 sek. suljinaika
Säästä 200 €Uuden sukupolven Windows Phone -puhelin, joka on varustettu suorituskykyisellä 1,2 

GHz:n neliydinsuorittimella. Kätevä ja nopea WordFlow-näppäimistö. MicroSD-muisti-
kortin tuki. Reilun kokoisen 4,5” Clear-Black -näytön kautta hyödynnät eri sovelluksia ja 
kuvaat tapahtumia. Löydät kaikki värit hakusanalla Lumia-635

98,90
Neliydinsuoritin

4,5” ClearBlack -näyttö

24,90
Aidosta lasista valmistettu, 
erittäin ohut suojakalvo 
erinomaisella käyttötuntu-
malla. Useita eri malleja, 
mm. iPhoneille, Galaxy 
S5:lle jne. Löydät kaikki 
hakusanalla myfonekit 
lasikalvo

Hyvä perustelkkari

      Kolmen
    vuoden takuu
        televisioille

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



Denver-DVD-soitin,  
kaksi 7” näyttöä

Todella energiatehokas älytelevisio, jonka miellyttävä Ambilight-valonheijastus saa 
kuvan vaikuttamaan suuremmalta. TV:ssä on sisäänrakennettu WiFi ja monipuoliset 
langattomat medianominaisuudet. Mukana tulee neljät 3D-lasit. DVB-C HD- ja 
DVB-T-digivirittimet. Energialuokka A++. Verk.com/52826

Philips 42PFH6309 Smart 3D LED TV, 42”, 200 Hz

Ambilight 2

200 Hz PMR -liike

WiFi ja Miracast

Sony KDL-55W828 3D Full HD LED  
Smart TV, 55”, 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.  
Verk.com/43888

• WiFi Miracast ja verkkoselain
• TV Side View -puhelinsovellus
• Yle Areena, Netflix ja YouTube sekä USB-mediantoisto
• Live-jalkapallotila
• One Flick Remote -yhteensopiva
• DVB-T2-, DVB-C HD- ja DVB-S2-digivirittimet
• Energialuokka A++

Huomaa myös saman sarjan 
42 tuuman malli 689,90 € (Verk.com/26357) sekä 
50 tuuman malli 889,90 € (Verk.com/26075).

* 42-tuumaisessa mallissa on XR400 Motionflow.

Alumiininen kehys ja jalusta

XR 800 Hz Motionflow*

WiFi Miracast

Sony Entertainment Network

DVB-T2/C HD/S2 -virittimet

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

      Kolmen
    vuoden takuu
        televisioille

Ei koske Samsungin eikä 
Procasterin tuotteita.

verk.com/kolmevuotta

55”

Liitä DVD-soitin ja näyttö sekä 
mukana tuleva lisänäyttö auton 
niskatukiin ja pane elokuva 
pyörimään! Mukana kaksi 
niskatukikiinnikettä ja näppärä 
kaukosäädin. Toistaa DVD- ja 
CD-levyjen lisäksi video- ja 
kuvatiedostoja USB-muis-
titikulta. Stereokaiuttimet. 
Verk.com/44987

9-tuumainen versio MTW-981, 
129,90 €. Verk.com/44989

89,90

WiFi Direct

Samsung H6400 -sarjan Smart 3D LED TV, 400 Hz

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 mahdol-
listaa langattoman mediansiirron mobiililaitteilta. 
Television 400 Hz CMR varmistaa sulavan 
liike  toiston, ja Quad Core -prosessori nopeuttaa 
valikoiden selausta.

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

40” UE40H6400 599,90 € Verk.com/56314
48” UE48H6400 699,90 € Verk.com/26676
55” UE55H6400 899,90 € Verk.com/12324

Quad Core -prosessori

Samsung Smart Hub

DVB-T2 ja DVB-C HD

400 Hz CMR -kuvanparannus

”Pakko sanoa että aivan huippu kapistus hintaisekseen!” 
–kimkur, Paltamo, 24.1.2015

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

48”

AM Denmark 
-puhdistusgeeli

Antistaattinen 
puhdistusgeeli 
sekä peh meä 
mikro kuituliina. 
Verk.com/5610

9,90

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

HDMI 1.4 -standardin mukainen huippulaadukas 
litteä kaapeli, jossa on Ethernet-tuki. Tukee 3D-kuvaa 
ja 4K-resoluutiota. Verk.com/16595 (3,0 m) ja 
16569 (5,0 m)

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

24,90
3,0 m 29,90

5,0 m

4K-tuki

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

”Erinomainen kuvanlaatu ja selkeät toiminnot, kelpaa katsella, suorastaan nauliintuu  
elokuvan ääreen, suosittelen.” –lotta71, Kokkola, 12.1.2015



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

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

• Energialuokka A

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

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

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

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

55”

4K Ultra HD -resoluutio

800 Hz:n CMR-kuvanparannus

Tuplavirittimet

Neliydinprosessori

Tyylikäs soundbar-järjestelmä tuo olohuoneeseesi kokonaan uudenlaisen äänimaail-
man. Langaton subwoofer on helppo sijoittaa, ja Bluetooth-yhteyden ansiosta voit 
toistaa musiikkia älypuhelimestasi helposti. Kun yhdistät älypuhelimesi soundbariin 
Bluetoothilla, voit käynnistää musiikintoiston suoraan puhelimestasi.  
Verk.com/14775 (hopeanharmaa) ja Verk.com/14649 (musta)

Samsung HW-H55 -sarjan 2.1 3D Soundbar

Teho 320 W

Langaton subwoofer

Bluetooth

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

ProCaster LE-32F400 LED-TV, 32”, 100 Hz
Oiva perustelevisio vaikkapa kodin kakkostelkkariksi tai opiskelijan huoneistoon. 
Ohutreunainen 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-digivirittimellä 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

”Helppo kytkeä ja ottaa käyttöön, lapsetkin osaavat. Äänenlaadun eron TV:n kanssa todella kuulee 
ja BT toimii hienosti musiikin toistossa.” –ToniA, Vaasa, 24.6.2014

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

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

55” 7909

Osta nyt jokin Philipsin monista Android-käyttöjärjestelmällä toimivista televisioista, niin 
saat  kaupan päälle Watson-palvelun 6 kuukaudeksi sekä 4 elokuvavuokrausta Watsonin 
Makuuni-vuokraamosta. Hae kaikki mallit haulla philips kaupan päälle watson

PUS7909 4K ja tuplavirittimet 49” 1079,90 € 55” 1299,90 €
PUS8109 Full HD ja tuplavirittimet 48” 1999,90 € 55” 1219,90 €
PUS8209 8109-malli valkoisena 48” 1999,90 € 55” 1249,90 €
PUS8809 4K ja tuplavirittimet 55” 1449,90 €
PUS9109 4K ja tuplavirittimet 55” 1999,90 € 65” 2999,90 €
PUS9809 4K ja tuplavirittimet 65” 3789,00 €

Philipsin Android-televisiot, useita eri malleja, 48 – 65”

Kaupan päälle Watson-palvelu 6 kuukaudeksi sekä 

4 elokuvavuokrausta Watsonin Makuuni-vuokraamosta



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

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

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

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

A5



CAT S50 4G CAT B15Q Dual-SIM

CAT B100 CAT B25 Dual-SIM

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

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

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

4G LTE

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

99,90

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

IP67 ja MIL 
SPEC 810G

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

Dual-SIM

IP67 ja MIL SPEC 810G

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

IP67 IP67

Neliydinprosessori

Android 4.4.2

LG L90

Suuri 4,7” tarkka näyttö tyylikkäässä ja ohuessa 
puhelimessa. Poikkeuksellisen paketista tekee sen 
erittäin edukas hinta. LG L90 ei rasita kukkaroa, 
vaikka tarjoaakin todella kattavan paketin 
tehokasta rautaa. Neliydinprosessori ja nopeat 
datayhteydet pitävät huolen sujuvasta käytöstä. 

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

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

4,7” IPS LCD -näyttö

Tyylikäs älykello pyöreällä 
1,5” näytöllä. IP67-suo-
jauksen ansiosta kello kestää 
upotuksen metrin syvyyteen puolen 
tunnin ajaksi. Käyttöjärjestelmänä 
Googlen kehittelemä Android Wear. 
Verk.com/48452

LG G Watch R Android Wear -älykello

264,90
28,44 / kk (12 kk)

LG Google Nexus 5, 16 Gt

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. 
 
Punainen, Verk.com/43785
Valkoinen, Verk.com/28036

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

”Loistava esimerkki siitä, 
että vaikka rauta ei paperilla 
ole nopeinta niin puhelimen 
käyttö se vain on. Verrokkina 
toisen valmistajan ”lippu-
laiva”, jonka tämä pesee 
mennen tullen. ” –cman, 
pk-seutu, 21.1.2015

Yli 200  

arvostelua

4,6
keskiarvo

Neliydinprosessori

Puhdas Android

4,95” Full HD -näyttö



iPhone 6
Alkaen 698,90 €

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

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

alkaen 776,90 €.

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

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

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

iPad Air 2
Alkaen 499,90 €

AirPort 
Time Capsule

Alkaen 279,90 €
Täysin uusi AirPort Time Capsule toimii yhdessä 

OS X:n kanssa varmuuskopioiden automaattisesti 
ja langattomasti kaiken Macillasi olevan tiedon 

sisäiselle 2 Tt tai 3 Tt kovalevylle. Lisäksi se toimii 
täysin varusteltuna Wi-Fi-tukiasemana, jossa on 

seuraavan sukupolven 802.11ac-tekniikka. Löydät 
kaikki mallit hakusanalla Time Capsule.

MacBook Pro Retina
Alkaen 1339,90 €

Neljännen sukupolven Intel Core -prosessorien, uusimpien näytönohjaimien ja nopeamman 
flash-tallennuksen ansiosta huikean edistyksellinen MacBook Pro Retina-näytöllä on aiempaa 

suorituskykyisempi ja sen akku kestää entistä pidempään. Löydät kaikki mallit hakusanalla 
MacBook Pro Retina tietokone

Huom! Pirkkalan myymälän uudistettu 

Apple Shop avataan viikolla 10.

Katso tarjoukset ensi viikon lehdestä.

PM



19,90
26,90

9-10”

Acer Aspire E5-471 
-kannettava, 14”

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

Acer Aspire V3-371 -kannettava, 13,3”

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

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

Kevyt, ohut ja tyylikkään valkoinen kannettava vaikkapa opiskelukäyttöön! Vain 
1,5 kilon painoisen kannettavan akku kestää yhdellä latauksella jopa seitsemän 
tuntia. Intel Core i3 -tuplaydinsuoritin, 4 Gt:n keskusmuisti ja nopea 120 Gt:n SSD-levy 
varmistavat sutjakan käyttökokemuksen. Heijastamatonta 13,3-tuumaista HD-näyttöä 
on miellyttävä katsella. Verk.com/24778

13,3-tuumainen HD-näyttö

Intel Core i3 -tuplaydinsuoritin

120 gigatavun SSD-levy

”Kannettava ollut käytössä vasta muutaman viikon, 
mutta oikein pätevältä vaikuttaa opiskeluhommissa. 
Jos joku mättää, niin taitaa vika olla enemmän 
käyttäjässä.. Kaunis, kestävä ja kevyt. Akun kestävyys 
lähes loistava!” –Luru79, 30.1.2015

”Tässä mallissa SSD-levy osoittaa todellakin 
no peu tensa. Muistipaikkoja vain 1kappale, siitä ainoa 
miinus.” –JAML, Tampere, 3.2.2015

Kompakti ja näppärä pöytäkone kotiin ja 
toimistoon! Tehoa päivittäisiin tehtäviin 
tuo AMD:n suorituskykyinen E2-6110 
-neli ydinsuoritin, neljä gigatavua keskus-
muistia sekä tilava 500 gigatavun kovalevy. 
Verk.com/39179

Tyylikäs kannettava, jossa on suo-
rituskykyinen Intel Core i3-4005U 
-tuplaydinsuoritin, 8 Gt:n keskus-
muisti, 500 Gt:n kovalevy, jopa 
7 tunnin akunkesto ja kattavat 
liitännät (mm. USB 2.0, USB 3.0, 
HDMI). Verk.com/46923

Acer Aspire XC-115 
-pöytäkone

”Mukavan hintainen kone, helppo asentaa ja toimii 
ihan asiallisesti. Sopii hyvin nettikäyttöön, esimerkiksi 
lehtien lukemiseen. Myös videokuva tuntuu toimivan 
erinomaisesti. Hinta-laatusuhteeltaan hyvä kone.” 
–Ristomiesporkkakoski, Vesilahti, 6.12.2014

14 tuuman HD-näyttö

Keskusmuisti 8 Gt

”Kone käynnistyy ilahduttavan nopeasti. Akku kestää pitkään, 
ja kone on hiljainen eikä kuumene pitkässäkään käytössä.” 
–MuuMaaMansikka, 14.1.2015

48,90

HelpostiLasku-laskutusohjelma

”Asennus ei voisi helpompi olla. Saa firman omat 
logot, viivakoodit, laskun ulkoasun muokkaus 
jne. Enemmän kuin tuohon hintaan voisi olettaa.” 
–CtrlCrew, Savonlinna, 19.5.2014

• Laskujen tulostus suomeksi ja 
ruotsiksi

• Laskujen tallennus PDF-tiedostoiksi
• Laskujen lähettäminen sähköpostitse
• Pankkiviivakoodi

• Logon käyttö tulosteissa
• Hyvityslaskut
• Maksukehotukset
• Asiakas- ja tuoterekisteri

Nyt laskut helposti! HelpostiLasku on kätevä laskutusohjelma, joka 
on tarkoitettu pienille yrityksille ja yhdistyksille. Hoitaa helposti 
muun muassa laskujen tulokset, tallennukset, lähetykset, hyvitykset 
ja maksukehotukset. Lisäksi ohjelmassa on asiakas- ja tuoterekisteri. 
HelpostiLasku toimitetaan USB-tikulla, joka on pakattu tyylikkääseen 
metallirasiaan. Windows XP/Vista/7/8. Verk.com/20344

Saatavilla myös HelpostiLasku Plus ja HelpostiLasku Pro -ohjelmistot 
vaativampaan käyttöön. Löydät ne sivuiltamme hakusanalla
HelpostiLasku.

Belkin Multiview on universaali suojakotelo 7–8- ja 9–10 tuumaisille tableteille. Tabletti 
kiinnittyy suojakotelon kulmiin kätevästi elastisilla nauhoilla, ja näyttöä suojaavan 
kannen saa käännettyä moneen eri kirjoitus- ja katselukulmaan.
7-8”, Verk.com/38221 (24,90 €) • 9-10”, Verk.com/38233 (26,90 €)

Belkin Multiview -universaalit suojakotelot

24,90
7-8”

SilverShield-jatkopistorasiat kääntyvillä pistorasioilla

Laadukas jatkopistorasia, jonka 
jokainen pistorasia on varustettu 
kääntyvällä nivelellä. Kätevä 
esimerkiksi kulmien ympärille. 
Kolmen metrin johto.

Neljä pistorasiaa, Verk.com/15727
Kuusi pistorasiaa, Verk.com/15544

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 %. Klarna Laskulla 14 pv maksuaikaa ilman 
kuluja.



Windows 7 Pro 64-bit

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

HP Connected Photo

HP CONNECTED PHOTO

HP Pavilion kannettava

VAKUUTTAVA SUORITUSKYKY.
VÄRIKÄS JA PERSOONALLINEN.

23" diagonal
HD display

HD NÄYTTÖ

BEATSAUDIO™

17.3” näytöllä  
alk. 398,90€  
(tuotenro. 15601)

AMD A6 -mallit neljässä eri värissä! Mikä on suosikkisi? 
• AMD A6-6310M -suoritin, 8 Gt muisti, 1 Tt kovalevy
•	 Erillinen	AMD	Radeon	HD	R7	-grafiikkasuoritin,	2	Gt	muistia	
• Kahden kaiuttimen Beats Audio -äänijärjestelmä
• 15.6” HD näyttö

Sininen,	tuotenro.	37254													Valkoinen,	tuotenro.	36292 

Pinkki,	tuotenro.	37128																Musta,	tuotenro.	37398	

Hinta	49990 €

Nauti AMD A10 -suorittimen ja Full HD -näytön suorituskyvystä
•	 AMD	A10-5745M	-suoritin,	8	Gt	muisti,	1	Tt	kovalevy	
• Heijastamaton 15.6” Full HD -teräväpiirtonäyttö
•	 Erillinen	AMD	Radeon	HD	R7	-grafiikkasuoritin,	2Gt	muistia	
• Kahden kaiuttimen Beats Audio -äänijärjestelmä 
 
Punainen,	tuotenro.	47949									Hopea,	tuotenro.	32750	 

Hinta	62990 €

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 %. Klarna Laskulla 14 pv maksuaikaa ilman kuluja.

HP 350 G1 15,6” -kannettavatHP ProDesk 405 G1 MT -pöytäkone

HP Envy x360 15-u231no 
15,6” Full HD -kannettava

AMD E1-2500 -suoritin

4 Gt RAM, 500 Gt HDD

12 kk:n Onsite-takuu

HP ProDesk 405 -sarjan pöytäkoneet ovat laajennettavia pöytäkoneratkaisuja yritysten 
päivittäisiin perustarpeisiin. ProDesk 405 -pöytäkoneet käyttävät AMD:n suorittimia 
sekä piirisarjoja, jotka tuovat työhön tehoa ja luotettavuutta. Verk.com/56638

Edullinen perus-
kannettava 
yrityksille tai 
kotiin, joka tarjoaa 
riittävät ominaisuudet 
peruskäyttöön. Miellyttävältä 
heijastamattomalta HD-näyttöä on 
mukava katsella valoisammassakin tilassa. 
Suorituskykyinen ja vähävirtainen Intel-suoritin 
tarjoaa mukavasti tehoja arkikäyttöön sekä parantaa akunkestoa. Kannettavissa on 4 
gigatavua keskusmuistia sekä 500 gigatavun kovalevy. 

Intel i3-4005U 1,7 GHz:n suorittimella, Verk.com/8867 • 469,90 €
Intel i5-4210U 1,7 GHz:n suorittimella, Verk.com/9735 • 534,90 €

Intel-tuplaydinsuorittimet

12 kk:n nouto- ja palautustakuu

469,90
45,53 / kk (12 kk)

Intel i3

534,90
50,94 / kk (12 kk)

Intel i5

Intel i5-5200 2,2 GHz

8 Gt RAM, 750 Gt HDD

Kääntyvä 15,6” Full HD 
-kosketusnäyttö

Näppärällä 360-astetta kääntyvällä Full HD -kosketusnäytöllä varustettu kannettava, 
joka tarjoaa tabletin ja kannettavan parhaat puolet. Kahden kaiuttimen Beats Audio 
-äänet. Intel Core i5-5200U -suoritin sekä 8 gigatavun muisti tarjoavat riittävästi tehoa 
viihteeseen ja työhön. Verk.com/17760

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



29,90

Dat price

Huippusuosittu

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

49,90
259,90
28,03 / kk (12 kk)

PlayStation 3, 500 Gt -pelikonsoli Microsoft Xbox One -ohjainMicrosoft Xbox Live Gold

PlayStation 3 tarjoaa viihdettä koko perheelle – moni-
puolisia pelejä, TV-uusintapalveluja, elokuvia, musiikkia ja 
paljon muuta! Verk.com/20773

Uusi, tyylikäs design

500 Gt:n kovalevy

Blu-ray- ja DVD-soitin

18,90
3 kk

44,90
12 kk

Xbox Live Gold -jäsenenä saat käyttöösi jatkuvasti kasva-
van pelien kokoelman ja muita etuja ilman lisämaksuja.

3 kk, Verk.com/12462
12 kk, Verk.com/12451 Kaikkien aikojen paras ohjain – entistäkin parempana. 

Verk.com/6717

”Tuotteen todellisen laadun näkee vasta ajan kuluessa, mutta uuden 
ohjaimen muoto on jopa 360:n ohjainta parempi. Ainut miinus on 
bumper-nappien hankalampi saavutettavuus, tosin tuohonkin tottuu 
parissa viikossa.” –Tunku, Lappeen ranta, 20.12.2014

LVLUP Strength +1 -pelinäppäimistöDucky Shine 4 -pelinäppäimistö 
Cherry MX Brown -kytkimillä

Razer Hammerhead Pro Blackstorm Merc -hiiriSteelSeries H Wireless

QPAD MK-70 Pro -pelinäppäimistö

Anti-Ghosting

Roiskekestävä

Tyylikäs, taustavalaistu pelinäppäimistö. Näppäin-
hatut ovat ABS-muovia ja kestävät jopa 10 miljoonaa painallusta. Anti-ghosting-ominai-
suus kuudella samanaikaisella näppäinpainalluksella. Näppäimistö selviää hyvin myös 
sotkuisemmassa ympäristössä, sillä se ei ole moksiskaan, jos satut kaatamaan pienen 
määrän nestettä sen päälle – pohjalla olevat reiät päästävät nesteet valumaan pois. 
Verk.com/16456

Kaunis ja minimalistisen tyylikäs mekaaninen näppäimistö. Rehellinen tehonäppäimistö 
paljon kirjoittavalle tai pelaavalle valistuneelle yksilölle ilman minkäänlaisia softakikkai-
luja. Hunajaisen juoksevaa ja äärimmäisen tarkkaa näppäilyä. Verk.com/9548

USB NKRO -tuki

Sisäinen muisti

Taustavalaistus

Irroitettava USB-johto

Vikkelä, tarkka ja ergonomisesti muo-
toiltu pelihiiri. Erinomainen tasapaino 
ja monipuoliset säätömahdolli-
suudet kuten erilliset DPI- ja 
taajuuskytkimet. 
Verk.com/21004

39,90
DPI- ja taajuuskytkin

Liikkuvalle pelaajalle suunniteltu 
kuulokemikrofoni. Tehokkaat 9 mm:n 
elementit tuottavat korvia hivelevän 
äänen, joka saa musiikin ohella eloon 
myös pelit. Verk.com/2512

Ääntä eristävät

Hyvin istuvat

Bi-flanged

78,90
Laadukas kuulokemikrofoni, joka toimii 
lähes millä tahansa alustalla. Piilotettava 
mikrofoni tarjoaa erinomaisen äänenlaa-
dun peleissä. Paksut pehmusteet eristä-
vät ulkopuoliset äänet pois tehokkaasti. 
H Wireless käyttää Dolby-tekniikkaa, joka 
mahdollistaa realistisen ja luonnollisen 
äänimaailman lisäksi myös virtuaalisen 
7.1-äänimaailman. Livemix-yksikkö 
säätää automaattisesti pelien ääniä sekä 
keskustelujen äänenvoimakkuutta. 
Verk.com/6362

Langaton

Dolby Surround

Livemix-yksikkö

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

Täysin taustavalaistu näppäimistö on takuulla pitkäikäinen ase pelaajalle, joka hakee 
monipuolista mekaanista näppäimistöä vuosiksi eteenpäin. Jokainen näppäin kestää 
jopa 50 miljoonaa painallusta. Verk.com/30886

Cherry MX Red

USB ja PS/2

N-key rollover

99,90



Pampers Baby-Dry -teippivaippa

6,00 

Pampers Active Fit -teippivaipat + Franck & Fischer -pehmolelu

Helsingistä se alkaa! 
Verkkokauppa.com on nyt myös lastenruoka- ja vaippatukku! 

OHO, mikä hinta! Myynti alkaa torstaina 26.2. 
klo 9.00. 1 kpl per asiakas. Rajoitettu erä 50 kpl. 
Ohut Active Fit -teippivaippa (koko 3, GIGA PACK, norm. 23,90) 
ja vastasyntyneelle sopiva laadukas ja ympäristö ystävällinen  
Franck & Fischer Asta Grey Owl -pehmolelu! 
 
Verk.com/2996

4,00 
Vertaa hintaa  
ja säästä! -30 %
Prisma Kaari *

5,75 € / 5 prk
(5,35 € / kg)

Neljän viljan puuro, 5 kk, 5 prk Verk.com/16900 • Viljaisa puolukkapuuro, 5 kk, 5 prk 
Verk.com/9942 • Vadelma-mustikkapuuro, 5 kk, 5 prk Verk.com/4752 • Vadelma- 
kaurapuuro 5, 5 kk, 5 prk Verk.com/20291 • Kauraisa persikka-ohrapuuro, 8 kk, 5 prk 
Verk.com/4757 • Omena-kaurapuuro, 8 kk, 5 prk Verk.com/4286 3,72 € / kg

8
kpl

Piltti-jogurttivälipala 6 kk, 8 x 90 g

Uutuus!

Valio Onni -puurot,  5 x 215 g

30,00 
Oho, 
mikä 
hinta!

5
kpl

15,00 
Huh huh, 

kun on 

halpa!

Lapsesi pysyy kuivana ja tuntee olonsa mukavaksi koko yön ja joka yö.  
Jopa 12 tunnin kuivuus! 

Koko 3, 141 kpl  Verk.com/54735 Koko 4, 120 kpl  Verk.com/54741
Koko 4+, 111 kpl  Verk.com/54742 Koko 5, 111 kpl  Verk.com/54743

0,11–0,14 € / kpl   Ostorajoitus 2 kpl / asiakas, rajoitettu erä 50 kpl / koko.

Banaaninen, 8 kpl  
Verk.com/49031
Mangoinen, 8 kpl  
Verk.com/53022

3
koko

4
koko

Suloinen pehmolelu  

kaupan päälle!  

(norm. 24,90 €)

Norm. 23,90 €

* 16.2.2015



Tilava tavarakori

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

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

BRIO Smile -rattaat

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

Steriloi ilman  
kemikaaleja

19,90

Cloud B Twinkles  
To Go Octo -yövalo

218,90
24,61 / kk (12 kk)

CYBEX Juno 2-Fix  
-turvaistuin, 9 – 18 kg

Testivoittaja eurooppalaisessa Stiftung 
Warentest -turvaistuintestissä 11/2013! 
Ensiluokkainen matkustusmukavuus ja 
CYBEX-malliston laadukkaimmat 
istuintekstiilit. Voidaan kiinnittää 
ISOFIX-kiinnikkeillä tai ilman. 
Verk.com/41330 (violetti), 
41320 (sininen), 39785 (harmaa) 
ja 26962 (musta)

Testivoittaja

Rauhoittava yövalo, joka vie pienokaisen 
pehmeästi höyhensaarille kauniiden 
kuvioiden siivittämänä. Heijastaa 
huoneeseen lempeitä tähti- ja kala-
kuvioita. Verk.com/2514 (sininen) ja 
50529 (pinkki)

NUK Micro Express  
-mikrosterilointilaite
Konepestävä streilointilaite 
mikroaaltouunissa käytettä-
väksi. Steriloi 4 minuutissa. 
Verk.com/47246

NUK Vapo 2-in-1  
-höyrysterilointilaite
Kätevä höyrylaite, joka sovel-
tuu tuttipullojen sterilointiin 
ja ruoan lämmittämiseen. 
Verk.com/41340

NUK-sterilointilaitteet KiETLA-
aurinkolasit

29,90
Mikro 49,90

Höyry

24,90

Trenditiedoisen tenavan 
valinta! Neljä mallia – 
10 värivaihtoehtoa: 
KiETLAn kattavasta 
aurinkolasimallistosta 
löytyvät oikean kokoiset 
ja väriset lasit jokaiselle 
muksulle. Suojaavat sekä 
UVA- että UVB-säteilyltä. 
Mukana säilytyspussukka 
ja säädettävä hihna. 
Hae kaikki haulla kietla

Kompakti ratkaisu liikkuvalle 
perheelle! Ratasosan tilalle voidaan 
lisätä BRIO Smile -vaunukoppa, 
jolloin ratas muuttuu helposti käy-
tännöllisiksi yhdistelmävaunuiksi. 
Nivelaisarunko ja kapea rakenne 
tekevät niiden työntämisestä 
helppoa. Hae kaikki mallit haulla 
brio smile

BRIO Primo -turvakaukalo + jalusta Mountain Buggy Urban Jungle EVO -rattaat

Ahtailla kaduilla ketterästi liikuteltava ja vaikeakulkuisessa 
maastossa kevyesti työnnettävä monipuolinen kolmipyö-
räinen ratas. Säädettävissä istuma-asennosta täyteen 
makuuasentoon. Vaunukoppa saatavilla lisävarusteena. 
Verk.com/55119 (turkoosi), 55120 (ruskea),  
55112 (harmaa), 55118 (vihreä) ja 55109 (musta)

Optimoi pikkuvauvan turvallisuuden 
ja mukavuuden automatkan aikana. 
Mukavuudesta vastaavat vastasyn-
tyneen lisätukipehmuste, pehmeät 
täytteet ja integroitu aurinkosuoja. 
Sopii BRIO Smile- ja Happy-rattaisiin. 
Sisältää jalustan Verk.com/34365 
(musta), 34412 (vihreä), 34397 
(punainen) ja 34482 (harmaa)

Erinomainen  
hinta-laatusuhde

Runsaasti malleja 
0–6-v. lapsille

BRIO Primo -yhteensopiva



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

79,9048,90

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

Rosterinen kahvinkeitin. Keittää 12 
kuppia kahvia. Valaistu elektroninen 
virtakytkin, automaattinen virran
katkaisu ja irrotettava suodatin
yksikkö. Verk.com/36068

Ströme Monolith

29,90

Philips HD7566/20  
Aroma Swirl -kahvinkeitin

Philips HD7695/90  
-kahvinkeitin

K741 AO mallissa on automaattinen virrankat
kaisu. Kaksi erillistä vastusta takaavat optimaalisen 
suodatus ja säilytyslämpötilan. Keitin keittää 10 
kupillista kahvia. Lämpölevyn tehonsäätökytkin 
lisää käyttömukavuutta. 
Verk.com/3407

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

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

Moccamaster K741 Moccamaster KBG741 AOMoccamaster KB741 

KB741 AO mallissa on automaattinen virrankatkaisu. 
Kaksi erillistä vastusta takaavat optimaalisen suodatus 
ja säilytyslämpötilan. Keitin keittää 10 kupillista kahvia. 
Suodatinteline, mekaaninen tippalukko, sekoittava 
aromikansi sekä lämpölevyn tehonsäätökytkin lisäävät 
käyttömukavuutta.  
Verk.com/26974

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

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

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

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

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

Dolce Gusto -kapselit 
Peräti 29 erilaista kahvi ja 
teemakua. Hae kaikki 
makuvaihto ehdot 
hakusanalla 
dgmaku

4,90

”Tyylikäs kuin mikä, tosin se on makuasia. 
Nopea kuin 4x kalliimpi moccamaster. 
Hyvänmakuista kahvia vaikka keittäisi vain  
2 kuppia. --” –Matti222, Tampere, 5.12.2014

Tippalukko

Tilavuus 12 kuppia

Automaattinen virrankatkaisu

OBH Nordica Precision Grinder

Kompakti kahvimylly 
jauhaa kahvipavut 
nopeasti ja tehokkaasti 
haluttuun karkeuteen. 
Yhdeksän jauhatus
astetta ja säädettävä 
jauhinkiekko.  
Verk.com/13464

39,90

Philips HD7761/00  
Grind & Brew -kahvinkeitin

Jura Ena Micro 8 -kahviautomaatti

Modernin, pienikokoisen 
kahvinkeittimen suodatuksen 
säätimellä voit valita täydellisen 
suodatusasetuksen. Saat 
aina tuoretta, vastajauhettua 
kahvia keittimen papusäiliöllä ja 
jauhimella. Verk.com/9046

Kompakti kahviauto
maatti valmistaa nopeasti 
café crèmea, espressoa, 
kuuma vettä, cappuccinoa 
ja latte macchiatoa. 
Helppotajuiset symbolit ja 
ergonomisesti järjestetyt 
napit. Verk.com/56660

49,90

Aroma Swirl suutin sekoittaa kahvin 
aromit koko juomaan täydelliseksi 
makuelämykseksi. Automaattinen 
virrankatkaisu, tippalukko ja konepestä
vät osat. Verk.com/35656

69,90

AromaSelectvedenvalutusmenetelmän 
valitsemalla saat pehmeän miedon maun 
tai vahvan intensiivisen maun. Tippa
lukko, irrotettava vesisäiliö ja suodatin
teline, automaattinen virrankatkaisu ja 
konepestävät osat. Verk.com/27182



Kovan lattian puhdistuskyky A

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

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

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

Laite suihkuttaa paineella vesi-pesuaineliuoksen 
puhdistettavaan kohteeseen ja imee veden ja lian 
heti takaisin säiliöön - kohteen pinta on puhdas ja 
kuivuu erittäin nopeasti. Verk.com/5183

Pesee, imuroi ja  
kuivaa samanaikaisesti

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

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

129,90 149,90

Kärcherin höyrypuhdistimet

Kärcher SC 1 -höyrypuhdistin on pieni ja kätevä kädessä 
pidettävä höyrypuhdistin. Tehokas lämmitin tuottaa kolmen 
barin paineen lämmitysajan ollessa vain kolme minuuttia. 
Kätevä jokapäiväiseen pikasiivoukseen. Verk.com/54730

Kärcher  SC 2 Premium -höyrypuhdistin
Sopii kaikenlaisten kodin kovien pintojen 
puhdistukseen. Hygieenistä ja turvallista puh-
distusta ilman kemikaaleja. Verk.com/54737

79,90
Kärcher  SC 3 Premium -höyrypuhdistin
Laadukas ja kompakti höyrypuhdistin. 
Hygieenistä ja turvallista puhdistusta ilman 
kemikaaleja. Verk.com/54739

Neato XV Essential  Patentoitu SmartSen-
sor-navigointijärjestelmä kartoittaa puh-
distusalueet ja luo parhaimman kulkureitin 
huoneesta toiseen. Verk.com/56656

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

Johdottoman imurin 350 W:n moottori, Radial™-syklonit 
sekä nikkeli-mangaaniakku ja moottoroitu harjasuulake 
hiilikuituharjaksilla varmistavat, että DC62 Animal 
poistaa yhtä paljon pölyä kuin perässä 
vedettävät imurit. Verk.com/30080

”Hieno laite, mutta toki kal-
lis. Lapsiperheen käytössä 
kuitenkin erinomainen.”  
–kuju69, 5.11.2014

Portaattomasti säädettävä imuteho ja imuputken 
pituussäätö helpottavat työskentelyä. Hygienia-
suodatin varmistaa puhtaan poistoilman. 2 in 1 
-rako- ja tekstiilisuulake. Verk.com/13768

49,90 99,90

89,90
Electrolux ClassicSilenceVolta Equipt UEQ11

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

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

Electrolux UltraOne ErgoElectrolux UltraSilencer All Floor

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

Electrolux UltraSilencer Deluxe

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

Kärcher Home Line SE 6.100 -tekstiilipesuriKärcher DS 6.000 -allergia-imuri

Neato-pölynimurirobotit

Vesisuodattimella varustettu allergiaimuri 
on ihanteellinen allergiaperheille. Erityisen 
suodatusjärjestelmän ansiosta suodatusteho 
on yli 99,99 %. Verk.com/16570

HEPA 13

Vesisuodatus

Suodatusteho yli 99,99 %

Neato Botvac 75  Erityispitkät harjat hoitavat roskat 
vaikeistakin paikoista. High Performanc -suodatin vangit-
see pienimmätkin pölyhiukkaset taaten allergikoille 
paremman hengitysilman. Verk.com/48750

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

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

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

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

Dyson DC62 Animal

Moottoroitu suulakkeen harja, kätevä 180 astetta 
kääntyvä suulake, kaksi tehotasoa sekä ladattava 12 
voltin NiMh-akku. Nauti joustavan ja käytännöllisen 
varsi-imurin vaivattomuudesta. Verk.com/34358

Suorituskykyinen Pieni ja hiljainen

Hyvin varusteltu Suodatus A

Kompakti

12 voltin NiMh-akku

Käyttöaika 21 minuuttia

180 astetta kääntyvä suulake

Electrolux Ergorapido ZB3002 -rikkaimuri



699,90
64,69 / kk (12 kk)
+kuljetus kaupan päälle

899,90
81,36 / kk (12 kk)
+kuljetus kaupan päälle

AEG L61260TL -pesukone AEG L87370TL -pesukone

Hellävarainen ja tehokas päältä täytettävä pesukone 
A++ -energialuokalla, 6 kilon täyttömäärällä sekä  
1200 kierroksen lingolla. Energiatehokas OptiSense- 
järjestelmä, näyttö ja ajastin. Verk.com/31734

”Pese pyykkiä hellävaraisesti ja 
tehokkaasti. Hyvät pesuohjelmat.” 
–Sveta28, Espoo, 10.12.2014

AEG L6470FL -pesukone

Energiapihi edestä täytettävä pyykinpesukone. Kone on 
varustettu seitsemän kilon täyttömäärällä ja tehokkaalla 
1400 kierroksen linkouksella. Tyylikäs näyttö, ajastin ja 
kätevä ajansäästötoiminto. Verk.com/52372

”Toiminut moitteettomasti 
parin viikon käytössä. 
Perusohjelmaan kuluu 
noin 2,5h. Tehokkaan 
oloinen linkous.” 
–Miguel1234, 15.1.2015 

A++ -energialuokan hiljainen 
(45 dB) astianpesukone 12 astiastolle. 
AutoSense optimoi ohjelman ominai-
suudet astioiden likaisuuden mukaan. 
Koneessa on kestävä hiiliharjaton 
moottori. Verk.com/52404

AEG-pesukoneille, kuivausrummuille ja astianpesukoneille kotiinkuljetus kaupan päälle!

Täyttömäärä 9 kg. Höyryohjelmat, 1600 rpm:n linkous ja hiiliharjaton Inverter-moottori 
pesevät pyykin tehokkaasti ja hiljaisesti. OptiSense säätää energian- ja vedenkulutuksen 
ja pesuajan pyykkimäärän mukaan. Digitaalinäyttö ja ajastin. Verk.com/50559

AEG LM95699F -pesukone, valkoinen AEG T97689IH3 -lämpöpumppukuivausrumpu

Energialuokka A+++ -20%

Täyttömäärä 9 kg

Hiiliharjaton Inverter-moottori

Linkousnopeus 1600 rpm

Höyryohjelmat ja suihkupesu

A+++ -energialuokan erittäin hellävarainen kuivausrumpu lämpöpumpputekniikalla 
ja kahdeksan kilon täyttömäärällä. Elektroninen kosteudentunnistin seuraa pyykin 
kosteutta ja ohjelma loppuu pyykin kuivuttua. Selkeä näyttö ja ajastin. Verk.com/50779

Täyttömäärä 8kg

Energialuokka A+++ 

LCD-kosketusnäyttö

Lämpöpumpputekniikka

Hiiliharjaton  Inverter-moottori

”Tämä AEG pesukone on kyllä 
hintansa väärtti. Helppokäyttöinen 
ja hiljainen.” –Ansisu, Lempäälä, 
26.1.2015

ProTex-rumpu takaa hellävaraisen käsittelyn vaatteille 
parhaalla pesutuloksella. Sensorit laskevat tarkasti 
pyykkimäärät ilman ylipesun vaaraa. Hiljainen ja kestävä 
hiiliharjaton moottori. Verk.com/10961

AEG F55520W0 -astianpesukone AEG FSILENCW2P -astianpesukone

Energialuokka A++

Äänitaso 45 dB

Inverter-moottori

Erittäin hiljainen astianpesukone, jonka AutoSen-
se-ohjelma säätää ohjelman astioiden likaisuuden 
mukaan. Pro 70 -ohjelmalla saat likaisimmatkin 
astiat puhtaaksi. Informatiivinen digitaalinäyttö, 
voit ajastaa ohjelmat ja seurata jäljellä olevaa 
pesuaikaa. Verk.com/53791

Äänitaso 39 dB

AutoSense-ohjelma

Inverter-moottori

Erikoiserä!
Erikoiserä!

Norm. 1299,90 €Norm. 899,90 €

Norm. 549,90 € Norm. 649,90 €

369,90
37,19 / kk (12 kk)
+kuljetus kaupan päälle

389,90
38,86 / kk (12 kk)
+kuljetus kaupan päälle

489,90
47,19 / kk (12 kk)
+kuljetus kaupan päälle

Norm. 499,90 €

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

699,90
64,69 / kk (12 kk)
+kuljetus kaupan päälle

Norm. 499,90 € Norm. 799,90 €



Whirlpool AMW390WH, 
integroitava

Samsung RFG23UERS1/XEE French Door, teräs

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

Energialuokka A+

Tilavuus 520 litraa

Multi Flow -tekniikka

Twin Cooling -järjestelmä

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

Samsung RS7527THCWW 

Samsungin valkoiset 1-oviset kylmälaitteet

Samsung RR34H6200WW 
-jääkaappi 
• Energialuokka A+
• Äänitaso 42 dB
• NoFrost-

automaattisulatus
• Multiflow-ilmankierto
• Digital Inverter
• Verk.com/48415

Samsung RZ27H6200WW 
-kaappipakastin
• Energialuokka A+
• Äänitaso 42 dB
• Huurtumaton NoFrost
• Multiflow
• Digital Inverter
• Verk.com/48421

Samsung RB29FSJNDWW

Jääkaappipakastin tehokkaalla 
digitaalisella inverterkompresso-
rilla ja huurtumattomalla NoF-
rost-pakastimella. Jääkaapin Multi 
Flow -järjestelmä pitää lämpötilan 
erittäin tasaisena. Lasihyllyt on 
helppo pitää puhtaana. Mitat 
(KxLxS): 1780 x 595 x 731 mm 
(sis. kahvan). Verk.com/43808

Energialuokka A++

Tilavuus 192 l / 98 l

Äänitaso 39 dB

NoFrost-automaattisulatus

Upo CM6000 -valurauta, leveys 50 cm Upo CM7000 -keraaminen, leveys 50 cm Upo CMi8500 -induktio, leveys 50 cm

Neljä induktiokeittoaluetta 
ja 48-litrainen kiertoilma-
uuni, jonka lämpötila on 
50-250 °C. Eco-emalipinnat ja 
AquaClean helpottavat uunin 
puhdistusta. Digitaalinen 
ajastin. Verk.com/49922

Anton Oliver -mikroaaltouunit

Mekaaninen mikroaaltouuni
Helppokäyttöinen ja kompakti. Viisi eri 
tehoa, esim. sulatustoiminto. Jopa 35 
minuutin käyttöaika. Pyörivä lasialusta. 
Verk.com/20809

Digitaalinen mikroaaltouuni grillillä
Tehokas mikroaaltouuni monipuolisilla 
automaattiohjelmilla, grillillä ja Combi-toi-
minnolla. Pyörivä lasialusta ja pikakäynnis-
tys. Verk.com/47726

Digitaalinen mikroaaltouuni grillillä, teräs
Tehokas mikroaaltouuni monipuolisilla 
automaattiohjelmilla, grillillä ja Combi-toi-
minnolla. Pyörivä lasialusta ja pikakäynnis-
tys. Verk.com/47727

44,90 79,90 89,90
Asennetaan kätevästi suoraan 60 cm  
leveään kaappiin. Tehokas 3D-mikro-
aaltojen syöttöjärjestelmä ja pyörivä 
alusta. Verk.com/50014

299,90

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

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

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

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

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

A+ -energialuokan valkoinen side by side -jääpakastin ainut-
laatuisella Twin Cooling -järjestelmällä – elintarvikkeet säilyvät 
tuoreina pidempään. Multi Flow -tekniikka pitää jääkaapin 
lämpötilan ihanteellisena. Digital Inverter -kompressori 10 
vuoden takuulla. Mitat (KxLxS): 1789 x 912 x 754 mm.  
Verk.com/3747

Norm. 2399,90 €

Energialuokka A+

Tilavuus 361 / 209 l

NoFrost- huurteenestojärjestelmä

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

Neljä valurautakeittotasoa, 
yksi nopea salamalevy. 
Lämpötila 50-250 °C. Sileät 
Eco-emalipinnat. Lieden 
kaksilasisen luukun ansiosta 
pintalämpötila on alhainen. 
Verk.com/37381

Keraamitasossa on neljä 
nopeaa Hi-light-keitto-
aluetta. 49-litraisen uunin 
lämpötila on 50-250 °C. 
Sileät Eco-emalipinnat ja 
kaksilasinen luukku. Energia-
luokka A. Verk.com/2569

Teho 700 W Teho 800 W Teho 800 W Teho 750 W



USB- ja WiFi-yhteys

96,90

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

Canon EOS 700D -runko + EF-S 18-55 IS STM -objektiivi

Canon LEGRIA HF R506 Essentials -digivideokamera

Canon EOS 5Ds -runko

Canon PowerShot S120 -digikamera

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

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

5× optinen zoom

Valovoima f/1,8–5,7

Raw-kuvat

12 megapikseliä

”Ottaa hyviä kuvia myös 
huonossa valossa ilman salamaa. 
Olen käyttänyt kameraa lähinnä 
automaattiasetuksella ja se on 
toiminut erittäin hyvin. Tällä 
kameralla on ilo ottaa kuvia ja 
aloittelijakin onnistuu, vaikka 
ominaisuuksia löytyy myös 
vaativalle käyttäjälle.” 
–Jaska82, Tampere, 28.12.2014

Canon EOS 700D hyödyntää useita jo klassikoksi muodostuneen EOS 7D -puoliammat-
tilaiskameran ominaisuuksia kuten ristikkäistyyppisiä tarkennuspisteitä, 63-alueista 
valonmittausta, sisäänrakennettua salamaohjainta sekä entisestään parannettua Clear 
View II LCD-näyttöä. Loistava valinta aloittellijoille ja harrastelijoille. Verk.com/13306

639,90
59,69 / kk (12 kk)

18 Mpx:n APS-C-kenno

9 tarkennuspistettä

Kääntyvä  näyttö

”Canon EOS 700D on todella hyvä järjestelmäkamera aloittelijalle ja vaativammallekin kuvaajalle. Säätöjä 
löytyy ja kuvanlaatu on hyvä. Kameraa on helppo käyttää ja oppaasta löytyy hyviä ohjeita kuvaamiseen.” 
–MacKiipeli, Sastamala, 2.2.2015

Ennakkotilaustuote, toimitukset alkavat alkukesästä.
Korkean resoluution järjestelmäkamera, jonka tuottaman kuvan voit tulostaa n. 
1,5 x 1 metrin koossa 150 dpi:n tarkkuudella tai tarvittaessa rajata kuvaa hyvin 
paljon ja silti saada julkaisukelpoista jälkeä. Erinomainen työkalu esim. studio- ja 
maisemakuvaajalle. Verk.com/24364

Pienikokoinen, kevyt ja helppokäyttöinen LEGRIA HF R506 tuo kaukaiset kohteet 
lähelle yli 1800 mm:n kinovastaavalla objektiiivilla. Älykäs optinen kuvanvakain pitää 
Full HD -videosi vakaina myös pitkillä polttoväleillä. Mukana muistikortti ja laukku. 
Verk.com/28401

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

32x optinen zoom

1920 x 1080 @ 50p

Canon i-SENSYS MF211 -monitoimitulostin Canon CanoScan Lide 220 -väritasoskanneri

Canon PIXMA MG5650 -monitoimitulostin
Tulostaa, kopioi, skannaa

A4-mustavalkolaser

23 sivua minuutissa

Nopea, tehokas ja pienikokoinen mustavalko-
tekniikalla toimiva lasermonitoimilaite, jolla 
voit tulostaa, kopioida ja skannata.

• Lasertekniikalla toimiva mustavalkomonitoi-
milaite

• Tulostusnopeus jopa 23 sivua minuutissa (A4)
• Tarkkus: 600 x 600 dpi
• Paperinsyöttö: 250 arkin taso
• Verk.com/37877

Canon 737 -laservärikasetti. 
Verk.com/53571

91,90

Tämä LiDE-skanneri skannaa jopa 4800 dpi:n tarkkuudella. Jalustan ansiosta laite 
voidaan sijoittaa myös pystysuuntaan, jolloin se vie erittäin vähän pöytätilaa. 
Verk.com/41503

4800 dpi:n tarkkuus

48-bit värisyvyys

Tällä laadukkaalla viiden musteen 
monitoimilaitteella luot kauniita kuvia 
ja asiakirjoja, pääset hyödyntämään 
hauskoja toimintoja ja muodostat 
helposti yhteyden älylaitteisiin ja 
pilveen. Verk.com/53819

Tulostaa, kopioi, skannaa

89,90
Mustekasetit 18,90 € / kpl. Löydät kaikki haulla:
canon cli551

18,90

Huippu-uutuus!

50 Mpx:n täyden koon kenno

150 000 pikselin RGB-sensori

61 tarkennuspistettä

3899,90



Integroidut sykeanturit

Fitbit Charge HR 
-aktiivisuus- ja uniranneke

Yksi markkinoiden kehittyneimmistä aktiivisuusran-
nekkeista mittaa sykkeesi ja pitää kirjaa liikkumisestasi 
ja kaloreiden polttamisesta. OLED-näyttö kertoo ajan 
lisäksi saapuvasta puhelusta. Nukkuessasi laite menee 
itsestään äänettömään tilaan. Synkronoituu iOS-, 
Android- tai Windows- puhelimen kanssa. Akun kesto 
jopa 7 päivää. Verk.com/22641 (small) ja 4563 (large)

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

Silva Distance Frost -juomapullovyö 
+ 0,5 litran eristetty pullo

Shock Absorber RUN HRM 
-urheiluliivit

Tarkkailee unta

Pitkä akun kesto

Mittaa sykkeen ranteesta

Tekniset, Ultimate (4) -tukitason urheiluliivit juoksuun. 
Rinnanympärysnauhaan integroidut sykeanturit ovat 
yhteensopivia Polar- ja Garmin-sykemittareiden kanssa. 
Löydät kaikki koot hakusanalla shock absorber

49,90 24,90
Silva Distance Frost -juomapullovyö on täydellinen 
varuste maastohiihtoon ja vaelluksille. Eristetyssä 
pullossa juoma ei jäädy helposti ja kesäkuumalla juoma 
pysyy sopivan viileänä pidempään. Elastinen, leveä 
yhden koon vyö sopii lähes kaikille. Verk.com/43110

Eristetty juomapullo

Yksi, kaikille sopiva koko

Vaelluksille, juoksuun,   
hiihtoon, pyöräretkille

D-Linkin Mobile Routerin 
avulla voit jakaa 3G-yhteyden 
turvallisessa langattomassa 
verkossa useille käyttäjille. 
Verk.com/43664

65,90

”mielestäni epävarma ja välttävä ostos, 
joka ehkä sopii paremmin satunnaiseen 
ei niin tärkeään käyttöön kuin jatkuvaan 
kotona ja reissussa tapahtuvaan netin 
käyttöön.” –Larsba, Joensuu, 22.1.2015

Helppo, vaivaton ja turvallinen tapa jakaa nettiyhteytesi 
langattomasti! Asenna tämä langaton tukiasema esim. 
ADSL- tai kaapelimodeemiisi ja pääset surffailemaan 
langattomasti! 
Valkoinen, Verk.com/32586 • Musta, Verk.com/1515

19,90

Netwjork 300 Mbps -WiFi-reititin D-Link GO-RT-AC750 Dual-band 
-WiFi-reititin

Milesight MS-C2682-P 
Mini-Dome -IP-kamera

D-Link DWR-730 HSPA+  
-3G-modeemi ja WiFi-tukiasema

Buffalo LinkStation 210, 2 Tt 
-verkkolevypalvelin

WiFi-kantama jopa 50 m

Tiedonsiirto jopa 21 Mt/s

Palomuuri

Kantama jopa 100 m

Neljä Ethernet-porttia

Kotikäyttöön tarkoitettu 
802.11b/g/n-standardin mukainen 
tukiasema. Mukana 3 metrin antennikaapeli ja ulkokäyt-
töön sopiva suuntaava antenni. Verk.com/55728

Bullet point

Bullet point

Bullet point

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

AC750-reitittimen avulla on helppoa luoda nopea 
kotiverkko. Kaksitaajuustoiminto ja uusi 802.11ac-stan-
dardi. Verk.com/38290

Jopa 750 Mbps WiFi

Kolme erillistä verkkoa

Neljä Ethernet-porttia

34,90

Pieni, varma, luotettava ja huomaamaton valvonta-
kamera, joka lähettää videokuvaa reaaliajassa H.264-, 
MJPEG- tai MPEG-4-muodossa. Kameran voi asettaa 
lähettämään sähköpostia liiketunnistimen aktivoituessa.
Verk.com/11194

209,90
23,86 / kk (12 kk)

Android- ja iOS-sovellus

Infrapuna-yönäkö

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

Hiljainen

Nopea

Pilvitallennus

Kompakti ja hiljainen NAS-palvelin kotikäyttöön, jolla 
jopa neljä käyttäjää voivat virtauttaa HD-tasoista kuvaa 
samanaikaisesti. Verk.com/11834

ZyXEL WAP3205 v2 3-in-1 
-WiFi-tukiasema + ulkoantenni

Jopa 300 Mbps WiFi

Kaksi Ethernet-porttia

Mukana ulkoantenni



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

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

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

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 %. Klarna Laskulla 14 pv maksuaikaa ilman kuluja.

Microsoft Office Home & Student
tai Office Home & Business 2013

Adobe Photoshop 13  ja 
Premiere Elements 13

Adobe Photoshop Lightroom 5

Home & Business 2013 
kaupalliseen käyttöön:
•  Word 2013
• PowerPoint 2013
• Excel 2013
• OneNote 2013
• Outlook 2013
• Verk.com/0616

Home & Student 2013 
ei-kaupalliseen käyttöön:
•  Word 2013
• PowerPoint 2013
• Excel 2013
• OneNote 2013
• Verk.com/1659

Adobe Photoshop 
Lightroom 5 
tekee digitaalisen 
valokuvauksen kaikki tehtävät kätevämmiksi ja nopeam-
miksi. Viimeistele otoksesi tehokkailla ja yksinkertaisilla 
säädöillä sekä täydellisellä lisäsäätöjen sarjalla. 
Verk.com/8754

Uuden laitteen oston yhteydessä, Verk.com/46585

”Loistava tuote, monipuolinen kuvanmuokkausohjelma, joka avaa 
uuden ulottuvuuden kuvien käsittelylle.. Ei tarvitse olla edes se 
penaalin terävin kynä, vain muutamat minuutit netin syövereissä 
opetusvideoita katsellen ja pian muokkaaminen sujuu jo kuin vanhalta 
tekijältä.” –Cam1, Helsinki, 18.11.2014

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

Yli 40  arvostelua

4,5
keskiarvo

Adobe Photoshop ja Premiere Elements muuttavat 
arkipäivän otokset ja lyhyet videot unohtumattomiksi 
muistoiksi ja näyttäviksi elokuviksi. Verk.com/1281

Uuden laitteen oston yhteydessä, Verk.com/49974

129,90
17,19 / kk (12 kk)79,90

Uuden laitteen 
oston yhteydessä

69,90

Uuden laitteen 
oston yhteydessä

HAUSSA 5
TESTAAJAA

Hae nyt Verkkokauppa.comin tuotetestaajaksi. 
Kun testi on päättynyt ja tuotearvostelu 
kirjoitettu, testaajat saavat tuotteen omakseen. 

Kampanja on voimassa 8.3.2015 asti.

Lue hakuohjeet ja hae: 
facebook.com/verkkokauppacom

Fitbit Charge HR -aktiivisuus- ja uniranneke (arvo 139,90 €)

Edistyksellinen aktiivisuusranneke mittaa sykkeesi ja pitää 
kirjaa liikkumisestasi ja kaloreiden polttamisesta. OLED-näyttö 
kertoo ajan lisäksi saapuvasta puhelusta. Nukkuessasi laite 
menee itsestään äänettömään tilaan. Synkronoituu iOS-, 
Android- tai Windows- puhelimen kanssa. Akun kesto jopa 
7 päivää.  


