
399.90
Tuote 

34040

tai 66.65/kk
(6kk aidosti koroton osamaksu)

Teräväpiirtopelit ja -elokuvat, 
erinomainen tallennusväline 
musiikille ja kuvalle sekä 
ainutlaatuinen verkkoyhteisö - 
PlayStation 3:lla kaikki onnis-
tuu! 100 kpl erä per myymälä/
web. Yhteensä 400 kpl.

PlayStation 3
80GB pelikonsoli

Myynti alkaa to 20.11. klo 9.00. 
Rajoitettu erä. 1 kpl per asiakas.

Hinnat voimassa to 20.11 klo 9.00 - su 23.11. klo 18.00 asti. 
Tarkista tuotteiden päivän saatavuus ja hinta netistä! Lue 
kuvasto myös netissä www.verkkokauppa.com/tabloid

12V/230V 
minijääkaappi 
HakkapeliittaGPS-
designilla!
Juomat kylmäksi ja 
pää kuumana tämän 
tarjouksen kanssa!
200 kpl erä per myy-
mälä ja postimyynti 
(yht. 800 kpl). 

Myynti myymälöissä 
alkaa to 20.11. klo 9.00 

ja webissä ke 19.11. 
klo 8.00. Rajoitettu erä.

1 kpl per asiakas.

Minijää-
kaappi

tai 66.65/kk
(6kk aidosti koroton osamaksu)399.90

Tuote 
31339

LG:n 32”:n digitelevisio uskomattomaan 
tarjoushintaan, jossa DVB-T digiviritin maanpääl-
lisiin lähetyksiin. Ohuet muodot, näkymättömät 
kaiuttimet. Kolme uusinta HDMI-liitäntää, joista 
yksi television kyljessä. Kaapeliverkkoon suositte-
lemme Kansalaisboksi Kombo-digiboksia. 300 kpl 
erä per myymälä ja postimyynti (yht. 1200 kpl).

tai 54.98/kk
(6kk aidosti koroton osamaksu)

Myynti alkaa to 20.11. klo 9.00. 
Rajoitettu erä. 1 kpl per asiakas.

HakkapeliittaGPS 
4.3”

66.90
Tuote 
1706

299.90
Tuote 

32439

HP 550 15.4”/C530
1GB/120GB/Vista 
Home Basic
Edullinen kiiltäväpintaisella 15.4” laajakuvanäy-
töllä varustettu kannettava kotiin ja toimistoon!  
1GB keskusmuistia, 120GB kovalevy, tallentava 
DVD+RW-asema, ATI RADEON X1250 näytön-
ohjain. Wi-Fi-sertifioidun langattoman lähiverk-
kotekniikan avulla voit lähettää ja vastaanottaa 
sähköpostia tai käyttää Internetiä. 15.4”:n 
BrightView-näytön tarkkuus WXGA 
1280x800. Mukana myös 
Norton Internet Security 
2008 60 päivän 
testiversio ja 
Microsoft Office 
2007:n kokeiluversio. 
150 kpl erä tähän hintaan per 
myymälä ja postimyynti 
(yht. 600 kpl). 

Myynti alkaa pe 21.11. klo 9.00.
 Rajoitettu erä. 1 kpl per asiakas.

Isommalla 
4.3”:n näytöllä 
varustettu GPS-
navigaattori! 
Ohut, erittäin 
helppokäyttöi-
nen ja kulkee 
helposti myös 
mukana. 150 
kpl erä per 
myymälä ja 
postimyynti (yht. 
600 kpl).

Tripla
Extra
Päivät!

Avoinna: 
ark. 9-21 
la 10-18
su 12-18

32LG3000
32” LCD-TV
digi DVB-T

Oulun 
Kaakkurinkulman 
myymälämme
aukeaa to 20.11. 
klo 9.00! 

Todellinen vuosikorko 0%!
1. erä maksettava Visa- tai 
MasterCard-luottokortilla!

Myynti alkaa pe 
21.11. klo 9.00. 
Rajoitettu erä. 1 
kpl per asiakas.

2.90
Tuote 
3249



Xbox 360 Arcade 
Value Bundle

Edullisin Xbox 360 Arcade-pelikonsoli nyt entistäkin edullisem-
pana, ja nyt myös arcadepeleillä sekä Sega Superstars Tennis-
pelillä varustettuna. Lisäksi DVD-soitin, HDMI-liitäntä ja paras 
valikoima huippupelejä! Arcad Value Bundlea rajoitettu 40 kpl erä 
per myymälä ja postimyynti (yht. 160 kpl). 1 kpl per asiakas. Tai 
jos haluat enemmän ominaisuuksia, saatavilla myös mm. Xbox 
360 Elite 120GB 314.90€, tai Xbox 360 Pro 60GB 229.90€.

Xbox 360-peli-
ohjain langaton

Aito Microsoftin langaton peliohjain. Xbox 360:n 
vakiopaketin mukana tulee vain yksi peliohjain ja 
pelaaminenhan on paljon hauskempaa kaverin 
kanssa. Ohjaimessa 10 metrin kantama.

39.90
Tuote 
0526

Samsung 933HD
19” LCD-TV DVB-T

199.90
Tuote
1731

Siro ja tyylikäs 19” LCD-televisio maanpäällisen verkon digivirittimellä varustettuna! Upea 10000:1 dynaaminen 
kontrastisuhde, viimeistelty muotoilu ja kattavat liitännät kuuluvat tämän television hienouksiin. Tarkkuus 1366x768 
ja vasteaika 5ms. Laadukasta ääntä tarjoaa runkoon piilotetut 2x 3W SRS TruSurround kaiuttimet. D-Sub (HD15), 
2x HDMI- sekä komponentti- ja SCART-liitännät. Sopii erinomaisesti vaikkapa Xbox 360-pelikonsolille. 100 kpl erä 
per myymälä ja postimyynti (yht. 400 kpl). 1 kpl per asiakas.

Myös 6 kk:n osamaksulla, 
vain 7€/kk laskutuslisällä! **

erikoishintaan 
22.11.08 asti!

Myynti alkaa to 
20.11. klo 9.00. 
Rajoitettu erä.

Crash Bandicoot - 
Mind Over Mutant

Täysin hurahtanut 
Neo Cortex 
lähtee taas kerran 
maailmanvalloituk-
seen. Xbox 360-, 
PS2- ja Wii-versiot 
puhuvat suomea 
ja englantia! Muut 
versiot englannin-
kielisiä. 

The Legend of 
Spyro - Dawn of 
the Dragon

Spyro kamppailee 
jälleen kerran pahuutta 
vastaan, mutta onneksi 
hänellä on apunaan 
tarmokkaat ystävänsä.
Xbox 360-, PS2-, 
PS3-  ja Wii-versiot ovat 
suomenkielisiä! 

World of Warcraft 
- Wrath of the Lich 
King PC-lisäosa

32.90
Tuote 

16858

WoW: Wrath of the 
Lich King laajentaa 
Warcraft-universumia 
uudella rodulla, mailla, 
ominaisuuksilla sekä 
paljon muulla. 

Myynti alkaa to 20.11. klo 
9.00. Rajoitettu erä. 

1 kpl per asiakas.

alk. 36.90
Tuote 

19691

alk. 36.90
Tuote 

34070

Tyrmäävä
tarjoushinta!

Lips musiikkipeli
+ mikrofonit Xbox 360

Lips on täysin 
uusi musiikkipeli, 
jossa on langat-
tomat liikkeen 
tunnistavat 
mikrofonit sekä 
mahdollisuus 
käyttää omaa 
musiikkia laula-
miseen. Pelissä 
on mukana 40 
huippubiisiä 
ja Xbox LIVEn 
kautta voit 
helposti hakea 
lisää. Voit 
käyttää myös 
omaa musiikkiasi 
CD levyiltä tai 
MP3 soittimelta. 
Julkaisu 
21.11.08.159.90

Tuote
13331

56.90
Tuote

19121

Ehdoton
hittipeli!

 Ennakkotilaa 
uusi HakkapeliittaGPS 

4.3” PhotoNav!

99.90

+ Sega Superstars Tennis!



Samsung B100
GSM-puhelin

Oho! Mitä 
tarjoushintoja!

19.90
Tuote 

16283

SGH-B100 on 
pelkistetty ja mutkaton 
puhelin. Se on siro ja 
kompakti ja ominai-
suuksiin sisältyy pitkä 
puheaika ja erittäin 
hyvä ääni. B100 istuu 
mukavasti käteen, 
ja siinä on selkeä 
näppäimistö. 100 kpl 
erä per myymälä ja 
postimyynti (yht. 400 
kpl). 1 kpl per asiakas.

Helppokäyt-
töinen tyylikäs 
simpukkapuhelin 
värinäytöllä. 
80 kpl erä per 
myymälä ja 
postimyynti (yht. 
320 kpl). 1 kpl 
per asiakas.

Samsung C260
GSM-puhelin

19.90
Tuote 

35220

Entistäkin 
ohuempi navi-

gaattori,
erikoishintaan 
22.11.08 asti!

IBM Thinkpad T40p 
1.6GHz/1GB/40GB
refurbished
Nyt huippuedullisesti takuukorjattu 
IBM Thinkpad kannettava tietokone 
USA- tai ranskankielisellä näppäi-
mistöllä. 1GB keskusmuistia, 40GB 
kovalevy, 14.1” SXGA+-näyttö, 64MB 
näytönohjain, 16x10x24x8x CD-RW/
DVD-asema lisäksi bluetooth ja 
WLAN. Kovalevy on tyhjennetty ja 
tietokoneen käyttöönotto edellyttää 
joko mukana tulevan Windows XP 
Home (tuote 5457), XP Pro (tuote 
3879) tai jonkun muun käyttöjärjes-
telmän asennusta. Mukana tulee 
tietokoneen lisäksi akku, virtajohto 
sekä käyttöohje sähköisessä 
muodossa. Laitteella 6 kk:n 
takuu. Emme suosittele koneen 
ostoa vasta-alkajille. 80 kpl erä 
per myymälä ja postimyynti (yht. 
360 kpl). 1 kpl per asiakas.

Ennakkotilaa nyt! Isommalla 4.3”:n näytöllä varustettu GPS-navigaattori uudella PhotoNav-navigointiohjelmistolla! 
Entistäkin ohuempi, erittäin helppokäyttöinen ja kulkee helposti myös mukana. Varustettu 4.3”:n kosketusnäytöllä 
ja Pohjoismaiden tiekartoilla - ohjaa sinut aina perille - helposti ja luotettavasti. Sisällä tasokas PhotoNav 
-ohjelmisto, jossa mukana nyt ensimmäistä kertaa myös tarkat Helsingin ja Tampereen ilmakuvakartat. Helppo 
myös muokata omaan käyttöön, asenna vaikkapa TaskuLoisto maasto- ja merikartat laitteeseen! Tutustu myös 
Hakkapeliitan omaan sivustoon osoitteessa www.hakkapeliittagps.com! Tarkista saatavuus netistä!

Myynti alkaa to 
20.11. klo 9.00. 
Rajoitettu erä.

Myynti alkaa pe 
21.11. klo 9.00. 
Rajoitettu erä.

199.90

Myynti alkaa pe 
21.11. klo 9.00. 
Rajoitettu erä. 

1 kpl per asiakas.

 Ennakkotilaa 
uusi HakkapeliittaGPS 

4.3” PhotoNav!

99.90
Tuote 

11150

Realistista
navigointia!



Kestävä ja tyylikäs 
suojakotelo iPhone 
3G:lle. Kotelossa 
aukot liitäntäporteille 
ja kontrolleille. 
Saatavana 
mustana, sinisenä, 
vaaleanpunaisena tai 
valkoisena.

Griffin Wave for 
iPhone 3G

24.90
Tuote 
6886

Kuuntele iPodiasi/
iPhonea autossa. 
ClearScan -tekniikka 
etsii automaattisesti 
parhaimman 
FM-tajuuden.

Belkin 
TuneBase 
FM iPhone

62.90
Tuote 

27138

Ohut ja kestävä 
grippikotelo iPhone 
3G:lle. Sopii erittäin 
hyvin aktiivikäyttäjille, 
ulkona liikkujille jne. 
Väri vaaleanpunainen.

12.90
Tuote 

32391

Belkin 
MicroGrip 
Case Pink 
iPhone 3G

Tyylikäs 
nahkakotelo. 
Liitännät, kontrollit 
ja kameran aukko 
auki kotelossa. 
Turvakiinnitys.

Belkin Formed 
Leather 
Sleeve 
iPhone 3G

16.90
Tuote 

32437

Griffin WindowSeat - 
tuulilasipidike iPhonelle, 
iPhone 3G:lle tai iPod 
Touchille.

24.90
Tuote 

33923

Griffin Window-
Seat iPhone 3G/
iPod touch

Erinomaisella viimeistelyllä ja tyylikkäällä designilla 
maustettu suojalaukku, mitoitettu tarkasti Applen 
MacBookkien mukaan. Saatavana mustana (tuote 
17580), harmaana (17597) tai punaisena (17598).

21.90
Tuote 

17580

Tucano Second 
Skin for MacBook 
13.3”

Apple
MacBook
13.3”

Valtuutettu 
jälleenmyyjä

Valtuutettu 
jälleenmyyjä

Valtuutettu 
jälleenmyyjä

Valtuutettu 
jälleenmyyjä

Valtuutettu 
jälleenmyyjä

FI 2 lines

100K

40K

PMS 429 + 100K

PMS 429 + PMS 485

White

MacBook on tehty liikkeellä olevalle henkilölle. MacBookissa 
on nopea prosessori, 13 tuuman laajakuvanäyttö, suuri tallennuskapasiteetti, langaton verkkotoi-
minto ja sisäinen webbikamera ja se on riittävän pieni mahtuakseen olkalaukkuun, mutta riittävän 
tehokas täyttääkseen liikkuvan elämäntyylin vaatimukset. Kuten kaikissa Maceissa, sen mukana 
tulee Mac OS X ja iLife, joten voit olla luova missä tahansa oletkin. Uuden Macisi avulla voit tehdä 
uskomattomia asioita heti. Elokuvat, musiikki, verkkosivustot ja valokuva-albumit onnistuvat kaikki 
ilman erikseen ostettavia ohjelmistoja. 20 kpl erä per myymälä/web, yht. 80 kpl erä.

Myös 6 kk:n osamaksulla, 
vain 7€/kk laskutuslisällä! 
1. erä maksettava Visa- tai 

MasterCard-luottokortilla!**

889.90
Tuote

32008

Myynti alkaa to 20.11. klo 9.00.
 Rajoitettu erä. 1 kpl per asiakas.

**) Verkkokauppa.comin osamaksu on aina koroton. Kuitenkin kahdella tähdellä merkityissä osamaksutuotteissa on 7 euroa/kk lasku-
tuslisä, jolloin todellinen vuosikorko esim. 1500 euron ostokselle 6 kk:n maksuajalla on 14.3% ja luottohinta on 1542 euroa. Osamaksu 
edellyttää aina, että ensimmäinen erä maksetaan Suomessa myönnetyllä Visa- tai MasterCard-luottokortilla oston yhteydessä.



iPhone, jota olet odottanut.
Nyt saatavana.

iPhone 3G kaiverruksella 
- vain Verkkokauppa.comista.

Minun Sonera ja Minun Sonera Yrityksille -liittymän avaus 0 € 31.12.2008 asti (norm 3,90 €). Minun Sonera ja Minun Sonera Yrityksille -liittymän kk-maksu alk. 1,99 €. Puhelut 0,079 €/alkava minuutti + puhelun aloitusmaksu 0,049 
€/kpl. Tekstiviestit 0,079 €/kpl. Hinnat normaalihintaisiin kotimaan numeroihin, ei palvelu- ja yritysnumeroihin. Kotimaan dataliikenne alk. 0,90 €/alkava tunti. Toteutunut tiedonsiirron nopeus riippuu myös laitteen ominaisuuksista 
sekä 3 G-verkon kuormituksesta. Katso suuntaa-antavat peittoalueet osoitteesta www.sonera.fi /peittoalue. Sopimuskausi 24 kk. Sopimusta ei voi irtisanoa päättymään kesken 24 kk sopimuskauden, eikä puhelinta käyttää muilla 
liittymillä. Paketin hinta esim. iPhone 8 GB väh. 480,66 €/24 kk (sis. liittymän avaus- ja kk-maksut sekä puhelimen). Liittymä ilman puhelinta 51,66 €/24 kk. Säästösi 170 €. Liittymän lisäkustannusten kokonaismäärä 429 € (sis. alv).



259.90

19.90

Acer P221WBD 
22” näyttö

134.90
Tuote

13888

Edullinen reilunkokoi-
nen 22”:n laajakuva-
näyttö Acerilta nopealla 
vasteajalla ja DVI-
liitännällä. Vasteaika 
5ms, kontrastisuhde 
2500:1 ja tarkkuus 
1680x1050 pikseliä. 
Sekä VGA- että DVI-
liitännät takaavat hyvä 
yhteensopivuuden. 
150 kpl erät per 
myymälä/webbi tähän 
hintaan. Rajoitettu erä.

Canon IXUS 
85 IS
10 mega-
pikseliä
Kymmenen megapikselin 
digikamera edullisesti! Pyöristet-
tyjen kulmiensa ja voimakkaan 
objektiivin renkaan ansiosta 
Canon Digital IXUS 85 IS edustaa 
täydellisesti perinteistä IXUS-
tyyliä. Kymmenen megapikselin ja 
optisella kuvanvakaajalla varuste-
tun 3x zoom-objektiivin ansiosta 
vaativienkin kuvien ottaminen on 
helppoa. Suomenkieliset valikot! 
Tuote 21433 (harmaa) tai 14787 
(musta). 159.90

Sopii käytettäväksi 
lähes kaikkien 
kompaktikame-
roiden kanssa. 
Asenna esim. 
pöydälle. 
Kiinnitysklipsi joka 
sopii mm. kame-
ralaukkuun tai 
vyöhön. Korkeus 
12cm. Sopii esim. 
Canon IXUS 
-digikameroille.

Geffen Mini Tripod 
Flexible
jalusta

4.90
Tuote 
6889

Intelin
tripla-extra 
tarjoukset!

Intel mini 
LED-tuu-
letin

0.90
Tuote 
1879

Intel taskun- 
lämmitin

0.90
Tuote 
1662

Myynti alkaa la 
22.11. klo 9.00. 
Rajoitettu erä. 

1 kpl per asiakas.

Myynti alkaa la 22.11. 
klo 9.00. Rajoitettu erä. 
Yksi Intel tarjoustuote 

per asiakas

Intel 2GB 
lumiukko
USB-
muisti

0.90
Tuote 
1651

0.90
Tuote 
1578

Intel pipo 
+ huivi

Sopii Canon Digital Ixus 30/40/50/55/60/65/85 
kameroille. Valmistusmateriaalina tasokas, kova 
1680D:n ballistinen nylon. Koko 12 x 4.5 x 9 cm.

Casetek OLIVE 
kameralaukku

9.90
Tuote 
3032

Tyrmäävä
tarjoushinta!

49.90



Kansalaisboksi Kombotallennin digiboksi
Paras tallentava Kansalaisboksi! Kombotallennin on tallentava digiboksi joka toimii sekä kaapeli- että 
antenniverkossa! Kansalaisboksi Kombotallennin on helppokäyttöinen ja monipuolinen tallentava digiboksi, 
jossa on USB- ja HDMI-liitännät sekä Conax-kanavakorttilukija. Ohjelmat tallentuu USB-väylään liitetylle 
USB-muistille tai USB-kovalevylle. 1GB muistia riittää n. 25-30 minuutin tallennukselle/ajansiirrolle. RF-
modulaattorin ansiosta toimii myös vanhoilla televisioilla. Suosittelemme USB-mediaksi esim. Kingstonin, 
LaCien tai Western Digitalin USB-kovalevyjä tai USB-muisteja. 

119.90
Tuote 

31397

Toimii sekä antenni- 
että kaapeliverkossa!

Tallentava 
digiboksi!Vain meiltä!

Reilunkokoinen 8GB:n USB-muisti 
Kingstonilta! Pakkaa kaikki tärkeät 
tiedot tai jopa 4 tuntia videota tälle 
USB-muistille. Sopii myös Kansa-
laisboksi Kombotallentimeen.

HP Pavilion w2228 22” 
wide näyttö HDMI:llä

259.90
Tuote

11022

HDMI-digi-
boksin kanssa 

toimii myös 
televisiona!

Nopealla 3ms vaste-
ajalla varustettu HP:n 
laadukas 22”-näyttö! 
Tarkkuus 1680x1050 
pikseliä. Ominaisuuk-
siin kuuluu mm. HDMI 
(1.3) -liitäntä sekä 
HDCP-tuki, jonka ansi-
osta toimii televisiona 
esim. Kansalaisboksi 
Kombotallennin-
digiboksin kanssa.

MediaLounge Flat 
HDMI kaapeli 2.5m

High-end tason HDMI-
kaapeli jossa erinomai-
nen eristys ja laadusta 
tinkimätön viimeistely. 
Litteä kaapeli helpottaa 
kaapelin vetämistä ja 
on myös esteettisesti 
miellyttävä ratkaisu. 
Metallirunkoinen liitin. 
Sopii erinomaisesti 
esim. Kansalaisboksi 
Kombotallennin 
digiboksille tai vaikkapa 
Xbox 360 tai PS3-
pelikonsolille.

19.90
Tuote 

21515

12.90
Tuote 

13080

jopa 4h videota!

Myös 6 kk:n 
osamaksulla, 

vain 7€/kk lasku-
tuslisällä! **

Kingston 8GB Cap-
less DataTraveler

TM & © 2008 Lucasfilm Ltd. 
All Rights Reserved. Used 
Under Authorization. TM, 
® & Copyright © 2007 by 
Paramount Pictures. All Rights 
Reserved.

WD:n pikkujättiläinen on vain 2.5”:n kokoinen ulkoinen kiintolevy 
suurien tiedostojen siirtelyyn. Ei erillistä ulkoista virtalähdettä. 
Kapasiteettia jopa 16 tunnille videokuvaa Kansalaisboksi 
Kombotallentimella. Sopii myös PlayStation 3:lle!

WD My Passport 
Essential

49.90

Tuote 
28161

(160GB) 69.90

Tuote 
31254 

(250GB)

79.90

Tuote 
31255

(320GB)



249.90

ProCaster PVR-6101
320GB tallentava digiboksi

ProCaster 6101 on tyylikäs ja luotettava kokonaisuus, jonka avulla voit tallentaa kahta kanavaa ja katsella kolmatta 
samaan aikaan! Suuri 320GB kovalevy mahdollistaa jopa 160h tallennukset. Ohjelmat on helppo ajastaa selkeän 
ohjelmaoppaan välityksellä ja ajansiirto-ominaisuuden ansiosta pidät vaivatta taukoja ja jatkat ohjelman katselua 
kun sinulle sopii. Käytettävyys ja ominaisuudet ovat huipputasoa ja käyttöönotto sujuu vaivatta suomenkielisen 
käyttövalikon ja ohjeistuksen avulla. Conax-kavanakorttilukija. Ja tekstitykset toimivat tietenkin satavarmasti! Tuote 
17616 (kaapeliverkkoon) tai 17629 (antenniverkkoon). Rajoitettu erä!

199.90

tai 33.32/kk
(6kk aidosti koroton osamaksu)

ProCaster PVR-6102 musta
320GB tallentava HDMI-digiboksi

Tyylikäs peilimusta tallentava digiboksi HDMI-liitännällä! 
Luotettava kokonaisuus, jonka avulla voit tallentaa kahta 
kanavaa ja katsella kolmatta samaan aikaan! Suuri 320GB 
kovalevy mahdollistaa jopa 160h tallennukset. Ohjelmat 
on helppo ajastaa selkeän ohjelmaoppaan välityksellä ja 
ajansiirto-ominaisuuden ansiosta pidät vaivatta taukoja ja 
jatkat ohjelman katselua kun sinulle sopii. Käytettävyys ja 
ominaisuudet ovat huipputasoa ja käyttöönotto sujuu vaivatta 
suomenkielisen käyttövalikon ja ohjeistuksen avulla. Tuote 
32035 (kaapeliverkkoon) tai 32036 (antenniverkkoon). 

tai 41.65/kk
(6kk aidosti koroton osamaksu)

Todellinen vuosikorko 0%
Osamaksun 1. erä maksettava Visa-

 tai MasterCard-luottokortilla!

ProCaster PVR-6250T 250GB 
tallentava HDMI-digiboksi
ProCaster PVR-6250T antenniverkon digiboksissa mm. HDMI-
lähtö skaalaimella ja mahdollisuus tallentaa 4 kanavaa samanai-
kaisesti ja katsella viidettä kanavaa! 250GB:n kovalevylle tallennat 
jopa 125 tuntia ohjelmaa. Ohjelmat on helppo ajastaa selkeän 
ohjelmaoppaan välityksellä ja ajansiirto-ominaisuuden ansiosta 
pidät vaivatta taukoja ja jatkat ohjelman katselua kun sinulle sopii. 
Käytettävyys ja ominaisuudet ovat huipputasoa ja käyttöönotto 
sujuu vaivatta suomenkielisen käyttövalikon ja ohjeistuksen avulla. 
Myös Conax-kavanakorttilukija. Ja tekstitykset toimivat tietenkin 
satavarmasti! 50 kpl loppuerät per myymälät/web-myynti.

Vain meiltä!

Popcorn-promo! 
Minkä tahansa 
digiboksin ostajalle 
popcornkone 
kaupan-
päälle!
Poksahtava 
popcorn-
promootio!
Lisää tuote 
6452 samalle 
tilaukselle 
digiboksin 
kanssa. Maks. 
1 kpl per 
asiakas. 

166.90
Myynti alkaa to 20.11. 
klo 9.00. Rajoitettu erä. 

1 kpl per asiakas.

Tyrmäävä
tarjoushinta!

Tyrmäävä
tarjoushinta!



Philips MCM204 MP3/WMA CD 
HiFi with USB Input 
Tyylikäs kahden 
kaiuttimen stereopa-
ketti CD-soittimella, 
johon voit myös 
liittää USB-liitäntäisen 
soittimen toistamista 
varten. Sisäänra-
kennettu FM-radio 
40 aseman muistilla. 
Kelloradiotoiminto. 
Rajoitettu 100 kpl 
kokonaiserä.

29.90
Tuote 

14695

HDMI on 5 Gbit/s siirtonopeudella uusi digitaalisen 
videon ja audion standardi. Sopii mm. uusiin 
digitelkkareihin, näyttöihin, DVD-soittimiin tai 
PlayStation 3:seen.

13.90
Tuote 
7925

Fuj:tech ProCab-
le HDMI-kaapeli 
1.8m

Myynti alkaa pe 
21.11. klo 9.00. 
Rajoitettu erä.

HP 6735s/2.0GHz/15.4”
2GB/160GB/Vista Home Basic

399.90
Tuote 

26688

Edullinen, nopea 
ja näppärä 15.4”:n 
kannettava tietokone! 
HP 6735s kannettava 
tehokkailla komponen-
teilla ja Vista Home Basic 
-käyttöjärjestelmällä. 2GB 
keskusmuistia, 160GB 
kovalevy, tallentava 
DVD+RW-asema, ATI 
RADEON HD3200 
näytönohjain. Wi-Fi-
sertifioidun langattoman 
lähiverkkotekniikan 
avulla voit lähettää ja 
vastaanottaa sähköpostia 
tai käyttää Internetiä. 
15.4”:n BrightView-
näytön tarkkuus WXGA 
1280x800. Mukana myös 
Norton Internet Security 
2008 60 päivän testiver-
sio sekä Microsoft Office 
2007:n ohjelmistopaketin 
koekäyttöoikeus. 

Opticam 1.3M Messenger on edullinen ja helppokäyttöi-
nen web-kamera, jossa ohjelmallinen 1.3 megapikselin 
tarkkuus! Elävöitä pikaviestisi liittämällä videoita. Lisää 
videoita suosikkipikaviestimiisi, kuten MSN Messengeriin 
tai AOL Instant Messenger:ään. Tallenna videoita ja 
valokuvia, lähetä ne sitten kätevästi sähköpostilla. 

14.90
Tuote 

19151

Opticam
1.3 Messenger

Infrared

Myös 6 kk:n osamaksulla, 
vain 7€/kk laskutuslisällä!**

LaCie Desktop Hard 
Drive 500GB USB

67.90
Tuote

25133

LaCien Desktop Hard Drive on tyylikäs ulkoinen kovalevy, joka tarjoaa edullista ja helppokäyttöistä tallennustilaa musii-
kin, videoiden ja toimistotiedostojen arkistointiin. USB2.0 liitäntä mahdollistaa käytön sekä PC- että Mac-ympäristössä. 
Plug & play, ei tarvitse erillisiä ajureita joten levy on heti käyttövalmis. Tallennuskapasiteettiin nähden pieni koko vie 
vain vähän pöytätilaa ja sopii hyvin erilaisiin työympäristöihin. 

jopa 250h 
videota!

Fuj:tech 1.8m USB-
kaapeli

Edullinen USB-kaapeli! USB 2.0 standardin mukai-
nen USB-kaapeli, joka sopii esim. tulostimelle, 
digiboksille tai skannerille. Tulostimien mukana ei 
yleensä tule USB-kaapelia mukana.

4.90
Tuote 
3941

Valitsemalla Windows Vistan teet 
liiketoimintasi kannalta järkevän ratkaisun, 
joka kantaa pitkälle tulevaisuuteen. 
Uudistettu käyttöliittymä, helppokäyttöinen 
haku, tehokas tietoturva ja langattomiin 
ominaisuuksiin tehdyt parannukset 
auttavat sinua työskentelemään 
tehokkaasti ajasta ja paikasta riippumatta.

Tyrmäävä
tarjoushinta!



LittleBigPlanet

Guitar Hero 4
- World Tour PS3
Huippusuosittujen kitaraveivaus-
pelien neljäs täysverinen osa tuo 
pelikoneille uusitun, parannetun ja 
aiempaa upeamman pelikokemuk-
sen uusin biisein ja entistä runsaam-
milla alkuperäisesityksillä. Peli tukee 
nyt kahden kitaran lisäksi myös 
mikrofonia ja rumpuja! Huom! Pelkkä 
peli. Ei sisällä tarvittavia ”soittimia”.
Alustava julkaisu 21.11.2008.

59.90
Tuote

23810

MotorStorm 2
Pacific Rift PS3

59.90
Tuote

35050

Call of Duty -sarja palaa takaisin 
toisen maailmansotaan. Tällä kertaa 
taistellaan niin Tyynellämerellä kuin 
Euroopan sotanäyttämöillä. Luvassa 
on kaoottista ja elokuvamaista 
intensiivistä toimintaa. Alustava 
julkaisu 14.11.2008. 

Call of Duty 5
World at War PS3

Maailman armottomimman kaahausfestarin paluu! PS3:n suositun 
maastokaahauksen toisessa osassa Monument Valley jää taakse, kun 
kurvataan Tyynellemerelle vehreiden viidakoiden, petollisten soiden, jylhien 
vuoristojen ja savuavien tulivuorten maailmaan.

Älä anna kauniiden maisemien hämätä: Uusi kisapaikka on aivan yhtä 
raaka ja arvaamaton kuin tulevat kilpakumppanisikin. Päättömästi hurjaste-
leva on kaiken aikaa vaarassa murskautua, korventua tai hukkua.

59.90
Tuote
5174

59.90
Tuote

32726

Sony Computer Entertainment ja kehittäjä Media 
Molecule tarjoavat käyttäjille täysin uuden tavan 
osoittaa luovat taitonsa PlayStation 3:n tehojen 
avulla: tervetuloa Little Big Planetiin.

Valitse Sackboy-hahmollesi asu, lisätarvikkeet ja 
värit oman makusi mukaan ja ala tutkia valtavaa 
LittleBigPlanet-maailmaa, joka on pullollaan 
esineitä kerättäväksi ja pulmia selvitettäväksi. 
Tässä tarvitaan aivojenkäyttöä ja tiimityötä. 

Hullunmoista
kaahausta PS3:lle!

Sony 40U4000 40”:n Full HD 
LCD-TV hybridi

799.90
Tuote

28270Upea 40”:n Sonyn Bravia-televisio! 40U4000 on täyden 
1080-teräväpiirron (Full HD) BRAVIA-LCD-TV, jossa 
BRAVIA ENGINE 2 ja monipuolinen niveltoiminto. 
Digitaalisen antenni- ja kaapeliverkon DVB-T and 
DVB-C virittimet. Saat digitaalisen tilaäänen vain 
kahdella etukaiuttimella Virtual Dolby Surround- ja BBE 
ViVA -äänitekniikoiden avulla. Kolme HDMI-liitäntää. 
Sopii erinomaisesti myös PlayStation 3 tai Xbox 360 
-pelikonsolille. 25 kpl erät per myymälät/web-myynti.

alk. 44.90

Tähän 
hintaan 

vain to-su!

Tähän 
hintaan 

vain to-su!

Tähän hintaan 
vain to-su!

Myynti alkaa to 20.11. klo 9.00. 
Rajoitettu erä. 1 kpl per asiakas.

Tyrmäävä
tarjoushinta!



PlayStation 3 
80GB pelikonsoli
+ MotorStorm 2
+ Stunt Junkies DVD

469.90
Tuote

21356

tai 78.32/kk
(6kk aidosti koroton osamaksu)

Huikea paketti jossa PlayStation 3 
-konsoli ja MotorStorm 2 - Pacific 
Rift -hittipeli, sekä Discoveryn 
huippuvauhdikas Stunt Junkies: Go 
Big or Go Home -dokumentti DVD-
levy. Teräväpiirtopelit ja -elokuvat, 
erinomainen tallennusväline musii-
kille ja kuvalle sekä ainutlaatuinen 
verkkoyhteisö - PlayStation 3:lla 
kaikki onnistuu! 

Verkkokauppa.comin asentama 
erikoisversio PlayStation 3:sesta, joka 
on 400GB:n kovalevyllä ja DualShock 
3 -peliohjaimella varustettu. 539.90

Tuote
28198

PlayStation 3 
400GB
pelikonsoli

Langaton peliohjain PlayStation 3:een. Nyt 
mukana DualShock -tärinämoottorit! 

Sony DualShock 3
PS3-peliohjain

58.90
Tuote 

16375

Helppo käyttää kotiverkossa - kiitos 
DLNA-tuen! Kts. www.dlna.org.

Myös 6 kk:n osa- 
maksulla, vain 7€/kk 

laskutuslisällä!**

Koe kolmas maailmansota kotisohvallasi uudessa, 
mullistavassa Tom Clancy’s EndWar -pelissä, joka on 
täysin puheohjattavissa.

alk. 46.90

Fallout 3 -peli

alk. 44.90

Oblivionin tekijöiden uusi post-apokalyptinen roolipeli-
eepos tulee järisyttämään maailmaasi!

Far Cry 2
-peli

alk. 44.90

Pelaaja lähetetään 
sekasortoiseen 
Keski-Afrikan val-
tioon tappamaan 
salamyhkäinen 
”the Jackal”, joka 
on herättänyt 
eloon palkkaso-
turien konfliktin ja 
vaarantanut siten 
tuhansien ihmisten 
hengen.

Shaun White 
Snowboarding

alk. 44.90

Olympiakultamita-
listi ja kahdeksan 
kertainen X Game 
kultamitalisti, 
mestari Shaun 
Whiten kanssa 
tiukassa yhteis-
työssä kehitetty 
uusimman 
sukupolven 
snoukkapeli mää-
rittää uudelleen 
urheilupelien 
kaapin paikan. 

Tom Clancy’s 
EndWar -peli

Hifimaailma
TESTIVOITTAJA



LG:n 32”:n digitelevisio kohtuuhintaan, jossa DVB-T digiviritin 
maanpäällisiin lähetyksiin. Ohuet muodot, näkymättömät kaiuttimet. 
Kolme uusinta HDMI-liitäntää, joista yksi television kyljessä. 
Kaapeliverkkoon suosittelemme Kansalaisboksi Kombo-digiboksia. 
Mukana pöytäteline. Suosittelemme Vogelsin seinätelineitä seinä-
kiinnitystä varten - katso esim. tuote 16094.

LG 32LG5000 32”:n 
LCD-TV digi DVB-T

Upeampi design!
Ei näkyviä kaiuttimia!

499.90
Tuote 

31333

tai 83.32/kk
(6kk aidosti koroton osamaksu)

Tähän telineeseen sopii lähes mikä tahansa 31”-42” LCD- ja 
plasmatelevisio. Etäisyys seinästä 98-600mm. Kantavuus 
maks. 45Kg.

Vogel’s EFW 6345 31-
42” seinä-
teline

Helppo ja 
tyylikäs tapa 
piilottaa 
kaapelit. 

Vogel’s 
EFA 6835 

kaapelikouru

43.90
Tuote 
8119

LG 37LG3000 37” 
LCD-TV DVB-T

Television ohut ja mustalla pianolakalla lakattu runko sekä näkymättömät kaiuttimet luovat sen 
suoraviivaisen ja tyylikkään olemuksen. Kauniin kuoren alla piilee hyvin varustettu televisio, 
jossa on muun muassa parhaan mahdollisen kuvanlaadun tarjoava kaksoisnäytönohjain sekä 
kolme uusinta HDMI-liitäntää (1.3), joista yksi on sijoitettu television kylkeen. Uudet ikoneja 
hyödyntävät ohjainvalikot mahdollistavat television helpon ja selkeän käytön. LG3000 voidaan 
tämän lisäksi myös kalibroida ISF ccc -vaatimusten mukaisesti ja sen kuvantarkkuus on 1080p 
(skaalaa kuvaa) ja se pystyy käsittelemään oikein 24p:n tarkkuutta. 

559.90
Tuote 

31337

Myös 6 kk:n osamaksulla, 
vain 7€/kk laskutuslisällä! **

Tutustu LG:n
shop-in-shopissa!

249.90
Tuote 

16094

Vogel’s EFA 6825
audioteline42.90

Tuote 
7789



Tyylikkäästi viimeistelty musta 5.1 kotiteatterijärjestelmä viidellä kaiuttimella, subwooferilla ja DVD-soittimella. Huikea 850 watin kokonais-
teho sekä 1080p-skaalaus. Useat tulovaihtoehdot, kuten HDMI- ja USB-liitännät mahdollistavat digitaalisten elokuvien toiston tietokonees-
tasi ja USB-tulo mahdollistaa musiikin toiston suoraan mp3-soittimesta tai USB-muistitikulta. FM-radio.

289.90
Tuote

31859

Sony DAV-DZ260 5.1 
Bravia kotiteatteri

Myös 6 kk:n osamaksulla, 
vain 7€/kk laskutuslisällä! **

Sony 52W4500 
52”:n Full HD 
hybridi DLNA
52 tuumaa teräväpiirtoa! Uusi Sony BRA-
VIA W4500 52”:n LCD-TV tuo liikkeeseen 
tarkkuutta ja sulavuutta Motionflow 100Hz 
-tekniikalla ja epätarkkuuden poistolla, Bra-
via Engine 2 ja 10-bittinen paneeli takaavat 
selkeän kuvanlaadun, ja DLNA-yhteydellä 
voit käyttää tietokoneeseen tallennettuja 
kuvia ja musiikkia. XMB- Xross Media Bar 
liittymä -  PS3-tyyppinen kuvaruutunäyttö. 
Laitteessa on sekä antenni-, että kaapeli-
verkon virittimet sekä HDTV-viritin (MPEG4 
AVC-HD).  Laaja 178 asteen katselukulma 
ja x.v.Colour-värit. Kaksi scart- ja kolme 
HDMI-tuloliitäntää. Lisäksi USB-liitäntä.

2398.90
Tuote 

16544

tai 399.82/kk
(6kk aidosti koroton osamaksu)

Todellinen vuosikorko 0%
Osamaksun 1. erä maksettava Visa-

 tai MasterCard-luottokortilla!

Sony DSLR-A700 12.4 
megapikseliä + DT 18-
70mm objektiivi
Vankkarakenteinen 
magnesiumrunko, 
12.2 megapikselin 
Exmor CMOS 
kenno sekä mas-
siivinen 3.0” LCD 
näyttö ovat osa 
Sony DSLR-A700:n 
huippuominaisuuk-
sista. Kamerassa 
on myös HDMI-
lähtö joten huippu-
laatuisia kuvia voi 
helposti tarkastella 
LCD-televisiosta.

899.90
Tuote

24631

Sony HDR-TG3
teräväpiirto-

digivideokamera

669.90
Tuote

17637

Maailman pienin ja kevyin täyden 
teräväpiirron (Full HD / 1920x1080) 
videokamera. Enää ei kameran koko ole 
tekosyy jättää ikimuistoisia hetkiä nauhoittamatta 
- täydessä AVCHD teräväpiirtoformaatissa! HDR-TG3E 
sujahtaa kätevästi taskuun ja on mukana jokaisessa 
hetkessä. Vahvan ja kevyen titaanikuoren ansiosta se 
kestää kovempaakin käyttöä. 16GB muistikortti kaupan 
päälle! (rajoitettu erä)

Vogel’s EFA 6825
audioteline



Philips MCD288 
kotiteatteripaketti 
DVD-soittimella 
Linjakas Dolby Digital -kotiteatteripaketti täynnä kadeh-
dittavaa tyyliä ja järeää tehoa. Kaksi kaiutinta, erillinen 
subwoofer ja DVD-soitin, joka tukee myös DivX-formaattia. 
Sisäänrakennettu FM-radio RDS-tuella. Rajoitettu erä. 99.90

Tuote
15976

Sony 40L4000 40” 
Full HD hybridi

888.90
Tuote 

34992

Hanki kerralla todellinen 40:n tuuman 
katseenkerääjä olohuoneeseen! Sonyn 
uskomaton L-mallisto tuo upean Full HD 
-kuvanlaadun, Bravia Engine 2-kuvanpa-
rannusteknologian ja henkeäsalpaavan 
värimaailman ulottuvillesi. Erikoisviritti-
mensä ansiosta tämä malli sopii luonte-
vasti niin antenni- kuin kaapeliverkkoon. 
24p True Cinema -tuki ja Theatre Mode 
tekevät katselusta todellisen elämyksen 
kerta toisensa jälkeen. Sekä antenni- 
että kaapeliverkkoon. Saatavilla myös 
kustomoituna, tilaa tämä televisio vaikka 
kirkkaan punaiseksi kustomoituna 79.90 
euron lisähinnalla. Rajoitettu erä.

Täydellinen 5.1-kanavainen BRAVIA-
kotiteatterijärjestelmä, jossa 400 W:n 
lähtöteho ja bassokorostustoiminto: upea 
tilaääni.Tyylikäs muotoilu täydentää 
olohuoneesi yhdessä BRAVIA-television 
kanssa. DVD-soitin, joka sopii DVD / CD / 
mp3 / DIVX / JPEG -formaattien toistoon. 
FM/AM-radioviritin RDS-tekniikalla ja 30:llä 
pikavalinnalla.

179.90
Tuote

35159
Sony DZ30 5.1 koti-
teatterisarja

Myös 6 kk:n osamaksulla, 
vain 7€/kk laskutuslisällä! **
**) Verkkokauppa.comin osamaksu on aina koroton. Kuitenkin kahdella 
tähdellä merkityissä osamaksutuotteissa on 7 euroa/kk laskutuslisä, jolloin 
todellinen vuosikorko esim. 1500 euron ostokselle 6 kk:n maksuajalla 
on 14.3% ja luottohinta on 1542 euroa. Osamaksu edellyttää aina, että 
ensimmäinen erä maksetaan Suomessa myönnetyllä Visa- tai MasterCard-
luottokortilla oston yhteydessä.

296.90
Tuote
6451

Alphason Designs 
ABR1100-B
TV-taso plasma- ja LCD-televisioille 
kestävillä turvalasihyllyillä! Tilava ja silti 
tyylikkään siro muotoilu jopa 50 tuumaisille 
plasma ja LCD-televisioille. Tilaa myös 
vahvistimelle, dvd-soittimelle, digiboksille, 
pelikonsolille, videonauhurille tai muille 
hifi-laitteille. Korkeutensa puolesta jopa 
PS3 mahtuu pystyyn sisälle!

Tyrmäävä
tarjoushinta! 72.90

Myynti alkaa to 20.11. klo 9.00. 
Rajoitettu erä. 1 kpl per asiakas.



Tripla Extra 
tarjouksia 

to-su!

Helppokäyttöisellä digitaalisella kuvakehyksellä 
saat parhaimmat muistosi näkymään samoista 
kehyksistä. Tämän lisäksi se toimii näppäränä 
lisänäyttönä tietokoneelle. USB-liitäntä.

129.90
Tuote 
2822

Samsung SPF-85H 
8” digikuvakehys

Näytön kalibrointilaite 
jonka avulla saat 
oikean värientoiston 
näyttöpäätteellesi. 
Ammattivalokuvaajat 
sekä kuvien kanssa 
työskentelevät tietävät 
varmasti miten tärkeää 
saada värit toistumaan 
oikein näytöllä.

DataColor Spyder3 
Elite kalibraattori

188.90
Tuote 

14610

Samsung 32A336 32”
LCD-TV hybridi!

499.90
Tuote

35212

Upea 32:n taulutelevisio 7500:1 kontrastisuhteella, 
1366x768 pikselin tarkkuudella sekä hybrididigiviritti-
millä. Lisäksi yksi SCART- ja kaksi HDMI-liitintä. Sopii 
sekä kaapeli-, että antenniverkkoon (DVB-C ja DVB-T). 
Mukana ei tule HDMI-kaapelia. Sopii loistavasti myös 
ProCasterin tallentavalle digiboksille! Rajoitettu 80 kpl 
erä per myymälä/web. Tähän hintaan vain su 23.11. asti!

Myös 6 kk:n osamaksulla, 
vain 7€/kk laskutuslisällä! **

TM & © 2008 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved. Used Under Authorization. 
TM, ® & Copyright © 2007 by Paramount Pictures. All Rights Reserved.

Olympus FE-310 
8 megapikseliä

Kaunis katsella, kevyt taskuun ja 
yksinkertainen käyttää. FE-310 on 
helppo valinta kaikille, jotka etsivät 
näyttävää ja tehokasta kameraa todella 
kilpailukykyiseen hintaan. Kaikki 
perustarpeet on täytetty: 5x optinen 
zoom, 8.0 megapikseliä ja runsaasti 
erilaisia edityksellisiä toimintoja.

72.90
Tuote

30153

Tyrmäävä
tarjoushinta!

SlingCatcher

Katso mitä 
tahansa Slingboxin 
lähetystä tai oman tietokoneesi video-
kuvaa kätevästi missä tahansa kotisi televisiossa! Jos 
video näkyy tietokoneellasi, näkyy se myös SlingCatcherin avulla 
televisiollasi. Lisäksi USB-liitäntään voit liittää suosikki video- 
ja kuvakirjastosi ja katsella/kuunnella niitä televisiostasi.

298.90
Tuote 

17881

Myös 6 kk:n osamaksulla, 
vain 7€/kk laskutuslisällä! **

Nyt Logitechin huippu-uutuus tietokoneen tai 
PlayStation 3:n olohuonekäyttöön!

136.90
Tuote 

28789

Logitech diNovo 
Mini Win/PS3

Myynti alkaa to 20.11. klo 9.00. 
Rajoitettu erä. 1 kpl per asiakas.



269.90
Tuplasuojattu 3m 
pitkä antennijat-
kokaapeli. Sopii 
lähes kaikkiin 
telkkareihin ja 
digibokseihin. Väri 
musta. 

Belkin Pro Series 
antennikaapeli 3m

5.90
Tuote 
8486

79.90
Tuote
6556

Kungen 
7”:n LCD 
digi-tv

Myynti alkaa la 
22.11. klo 9.00. 
Rajoitettu erä.

Kungen - halvin 
taulutelevisio! Oiva 
valinta veneen 
tai mökin digitelk-
kariksi. Digi-TV-
viritin maanpäällisiin 
lähetyksiin, tukee 
täysin myös YLE:n 
tekstitystä. Tarkista 
saatavuus netistä!

Logitech Harmony 
One yleiskaukosäädin

147.90
Tuote

13329

Taloudestasi 
löytyy useampi 
kaukosäädin ja olet ainoa 
joka osaa käyttää niitä? Logitech 
Harmony One tarjoaa värillisen 
kosketusnäytön ja fiksusti asetellut 
näppäimet, joiden ansiosta useammankin 
laitteen hallinta onnistuu vaivatta - yhdellä 
kaukosäätimellä. Markkinoiden suurin tuki eri laitteille. 
Mukana tulevalla ohjelmistolla voit ladata viimeisimmät 
laitetiedot kaukosäätimeesi. Online tietokanta sisältää yli 
225,000 laitetta yli 5000 valmistajalta! Vaatii tietokoneen.

Pistä musiikki soimaan! ProCaster AV-2100 on erittäin laadukas integroidun 2.1 viritinvahvistimen, MP3-soittimen ja DVD-
soittimen yhdistelmä. HDMI-lähtö skaalaimella tarjoaa huipputason DVD-elokuvien skaalauksen 720p/1080i-tarkkuuteen 
(50/60Hz). Mukana kaksi kaiutinta ja kaukosäädin. Toistaa myös MP3-musiikkia suoraan USB-muistitikulta!

ProCaster AV-2100
kotiteatterijärjestelmä

189.90
Tuote

10026

ProCaster 350 
sisäantenni
Testatusti tehokas 
sisäantenni - esim. 
digiboksiin. Optimoitu 
maanpäällisten digi-tv 
lähetysten vastaanot-
toon. 

Mukana antennikaa-
peli (2m) ja virtalähde. 
Taajuusalue 470-
870MHz (UHF) sekä 
47-230MHz (VHF). 
Vahvistus 21dB. 
Toimii myös ilman 
virtalähdettä.

18.90
Tuote 
9910

Tyrmäävä
tarjoushinta!

Katso elokuvia juuri ohjaajan tarkoittamalla tavalla - täydellä 1080p-teräväpiirtotarkkuudella (Full HD) ja 7.1-kana-
vaisella tilaäänellä ja Sony BDP-S550 Blu-ray-soittimella! Runsaat vuorovaikutteiset ominaisuudet, kuten BD-Live, 
tarjoavat todella mukaansatempaavan viihde-elämyksen. Mukana ei tule HDMI-kaapelia. Tarkista saatavuus netistä!

339.90
Tuote 

11454

Myös 6 kk:n osamaksulla, 
vain 7€/kk laskutuslisällä! **

Sony BDP-S550 Blu-ray-soitin

MediaLounge Flat 
HDMI-kaapeli 3m

Kaapeli, jonka 
litteä muoto 
helpottaa 
kaapelin 
vetämistä 
ja on myös 
esteettisesti 
miellyttävä 
ratkaisu. Sopii 
esim. Xbox 
360 tai PS3 
-pelikonsolille.

26.90
Tuote 
3330

39.90

299.90

**) Verkkokauppa.comin osamaksu on aina koroton. Kuitenkin kahdella tähdellä merkityissä osamak-
sutuotteissa on 7 euroa/kk laskutuslisä, jolloin todellinen vuosikorko esim. 1500 euron ostokselle 6 
kk:n maksuajalla on 14.3% ja luottohinta on 1542 euroa. Osamaksu edellyttää aina, että ensimmäi-
nen erä maksetaan Suomessa myönnetyllä Visa- tai MasterCard-luottokortilla oston yhteydessä.



LG M208WA-BZ 
20”:n LCD-TV/

näyttö

Tästä edullinen 20”:n tai 22”:n lcd-näytön ja taulutelevision yhdistelmä! Tark-
kuus 1680x1050, 5ms:n Pure Black-paneeli, 3000:1 kontrasti. Liitännät SCART, 
komponentti, komposiitti, PC:n audio sisään- ja ulostulo, S-Video sisääntulo, 
D-Sub (DB15) ja  DVI-D-liitäntä. M208WA on kierrettävä ja käännettävä, ja se 
voidaan ripustaa seinälle VESA-kiinnittimellä. M208/M228 mallit eivät sisällä 
digiviritintä, M2294 malli sisältää DVB-T digivirittimen. Osta LG:n kaveriksi 
esim. Kansalaisboksi. Sopii myös hyvin PlayStation 3-pelikonsolille. M228WA:n 
kuvassa PS3:n tuleva hittipeli Little BIG Planet. Rajoitettu erä!

198.90
Tuote
1183

LG M228WA-BZ 22”:n  
LCD-TV/näyttö

269.90
Tuote

12210

Kansalaisboksi Conax on antenniverkossa toimiva digiboksi jossa helppokäyttöiset 
valikot, huipputason kuvanlaatu ja conax-kanavakorttilukija.  Boksissa on ohjelma-
opas (EPG), teksti-tv ja satavarmasti toimivat DVB-tekstitykset (YLE).

32.90
Tuote
4599

Kansalaisboksi Conax 
DVB-T digiboksi

Hinta laski!
Vain meiltä!

Molemmissa verkoissa 
toimiva digiboksi! 
Kansalaisboksi Kombo 
Conax on sekä kaapeli- 
että antenniverkossa 
toimiva digiboksi jossa 
erittäin helppokäyttöiset 
valikot, huipputason 
kuvanlaatu ja conax-
kanavakorttilukija. 
Tästä mutkaton 
digiboksi digitaalisille 
TV- ja radiolähetyksille. 
Boksissa on ohjelma-
opas (EPG), teksti-tv ja 
satavarmasti toimivat 
DVB-tekstitykset (YLE).

57.90
Tuote
5898

Kansalaisboksi Kombo Conax 
DVB-T+DVB-C

Super-
suosittu!

Fuj:tech Conax 
moduli CI-paikkaan

Muuntaa common interface (CI)-paikan Conax-
paikaksi, jonka jälkeen voit katsella maksukanavia 
Conax-maksu-tv-kortilla. Sopii esim. Sonyn, LG:n 
ja Samsungin televisioihin.

39.90
Tuote 

14524

Rajoitettu 
erä!

299.90
Tuote

35923

LG M2294D-PZ 22” 
LCD-TV/näyttö DVB-T



Projektoria voi 
kääntää joka 
suuntaan, varmis-
taen optimaalisen 
katselukulman. 
MediaLoungen uni-
versaalikiinnityksen 
ansiosta sopii 
käytännöllisesti 
katsoen kaikkiin 
projektoreihin.

MediaLounge 
PRB-3 projektorin 
kattoteline

89.90
Tuote 
3833

Panasonicin uusi Full HD 1080p LCD-projektori! 60000:1 
dynaaminen kontrastisuhde, 1600 ANSI:n valoteho sekä 
sähköinen zoom ja fokus muistitoiminnolla. Lisäksi uutuutena 
mm. 120 Hz-tekniikka joka tekee kuvasta sulavamman sekä 
High-Speed mode joka vähentää viivettä. Kolme HDMI-
liitäntää, jotka ovat Deep Color ja x.v.Color -yhteensopivia. 

Fatboy the original
säkki-istuin
Fatboy the original on täydellinen mukavuusrat-
kaisu kotiteatterin tai pelikonsolin omistajalle! 
Kuin jättikokoinen tyyny, fatboy the original, 
muotoutuu juuri sinulle mukavimpaan asentoon, 
halusitpa sitten istua, loikoila, löhötä, tai vaikka 
nukkua.

Jukka Setälän suunnittelema Fatboy-istuin 
tarjoaa mukavan vaihtoehdon perinteiselle 
säkkituolille. Tuolin suuret mittasuhteet sekä 
jykevä rakenne takaavat täydellisen rentoutumi-
sen. Kestävä nylonkangas on helppo hoitaa ja 
puhdistaa.Tätä vuosisadan istuinta saa monissa 
eri väreissä ja nyt myös Marimekko-kankailla.

229.90
Tuote

28553

+ kotiinkuljetus 
kaupanpäälle!

Myös 6 kk:n osamaksulla, 
vain 7€/kk laskutuslisällä! **

2599.90
Tuote 
5310

Myös 6 kk:n osamaksulla, 
vain 7€/kk laskutuslisällä! **

Panasonic AE3000
1080p Full HD projektori

OR CinemaZound 
kotiteatteri-
kaiutinjärjestelmä

299.90
Tuote 
0430

Edullinen kotimainen 
kotiteatterijärjestelmä, joka 
soveltuu niin elokuvien 
äänimaailman toistoon 
kuin musiikin kuunteluun-
kin. Pääkaiuttimien pitkällä 
liikeradalla varustettu 
bassoelementti tuo esille 
elokuvaefektien matalim-
matkin murahdukset.

OR DSW10 
aktiivisubwoofer
Digitaalinen UcD-luokan 
vahvistin ja pitkäiskuinen 10 
tuumainen SLS elementti 
yhdessä FGC-kotelorakenteen 
(FourGridCabin) kanssa 
mahdollistaa tarkan ja todella 
alas ulottuvan toiston.

”...Subwoofer sanan todelli-
sessa merkityksessä. Toisto 
ulottuu kaikkein alimmas, 
ja urkujen matalimmatkin 
jalkioäänet kuuluvat. Tukevassa 
35-litraisessa umpikotelossa 
työskentelee kymmentuumai-
nen, pitkäiskuinen elementti....” 
(TM **** 8/2005). 

418.90
Tuote 
1390



ZyXEL NSA-220 NAS + 
DMA-1000 mediatoistin bundle

169.90
Tuote

35866

Mahtava bundle multimedian toistoon, jossa mukana 
NSA-220 verkkotallennusratkaisu (ei kovalevyjä mukana) 
sekä DMA-1000 mediatoistin. DMA-1000 on teräväpiirto-
multimediatoistin, jolla voit toistaa tietokoneella tai NSA-
220-tiedostopalvelimella olevia mediatiedostoja esimerkiksi 
televisiossa, stereoissa tai videotykillä. DMA-1000:n laaja 
protokollatuki takaa suosituimpien mediaformaattien 
toimimisen laitteen kanssa.

Erikoisbundle!
Helppo käyttää kotiverkossa - kiitos 
DLNA-tuen! Kts. www.dlna.org.

Slingbox lähettää kotisi tv-kanavat mihin 
tahansa tietokoneeseen tai tuettuihin 
kännyköihin reaaliaikaisesti. Yhteensopiva 
esim. Nokian, Kansalaisboksin ja Pro-
Casterin kanssa. Katso vaikkapa formulat 
reaaliajassa Nokia N95 tai N96-kännykällä 
missä tahansa päin maailmassa!

189.90
Tuote 
0032

* Uuden laajakaistan tilaajalla on oikeus purkaa sopimus ja palauttaa tilaamansa laajakaista ja modeemi ensimmäisen 30 vrk aikana sopimuksen tekemisestä ilman erityistä syytä, jolloin asiakkaalle hyvitetään jo mahdollisesti
maksetut laskut. Palautukset ainoastaan Welho Storeen. Laitteet palautettava alkuperäisessä kunnossa. Welho max. 110M -laajakaistan tilaajalle 12 kk 44,90 €/kk (norm. 54,90 €/kk) ja modeemi 99 € (norm. 139 €). 110M-tarjous
voimassa niin kauan kuin modeemeja riittää. Welho max. 10M -liittymän tilaajalle 12 kk 35,90 €/kk (norm. 44,90 €/kk), max. 5M -liittymän tilaajalle 12 kk 24,90 €/kk (norm. 35,90 €/kk) ja WLAN-modeemi 0 € (norm. 139 €).
110M, 10M ja 5M -tilaajalle avaus ja 4 kk tietoturvaa 0 € (norm. 30 € ja 6 €/kk). Laajakaista laskutetaan 12 kk:n jälkeen ja tietoturva 4 kk:n jälkeen normaalihinnalla. Laajakaistatilaus jatkuu 18 kk:n ja tietoturvatilaus 4 kk:n
jälkeen automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana. Tarjoukset ovat voimassa Welhon kaapeliverkossa 11.12.2008 asti. Tarjoukset koskevat myös nykyisiä tilaajia, joilla ei ole voimassa olevaa määräaikaissopimusta ja jotka
nostavat tilauksen yhteydessä liittymänopeuttaan. Katso tarjoukset ADSL-verkkoon ja 2M-tilaajille www.welho.fi. Laajakaistaliittymien nopeudet ovat maksiminopeuksia ja liittymän todelliset nopeudet voivat olla tätä alempia.

KOKO ENSIMMÄINEN VUOSI ALENNETULLA HINNALLA 

NYT
44,90 €/kk

NYT
35,90 €/kk

NYT
24,90 €/kk

Tarjous edellyttää 18 kk määräaikaissopimusta

Slingbox SOLO - 
omat tv-kanavat 

missä tahansa!



39.90

92.90

597.90
Tuote 
1319

Sony DZ860W 5.1 kotiteatterijärjestelmä

Myös 6 kk:n osamaksulla, 
vain 7€/kk laskutuslisällä! **

Sony DAV-DZ860W on mahtava 5.1  kotiteatteriuutuus 
285W kokonaisteholla ja langattomilla takakaiuttimilla. 
Kokonaistehoa 143W x 5 + 285W eli 1000 wattia! USB-, 
HDMI-, Scart- ja kuulokeliitännät. Viritinvahvistimessa 
sisäänrakennettu DVD/DivX-soitin sekä FM/AM-radio.

**) Verkkokauppa.comin osamaksu on aina koroton. Kuitenkin kahdella tähdellä merkityissä osamaksutuotteissa on 7 euroa/kk laskutuslisä, jolloin todellinen 
vuosikorko esim. 1500 euron ostokselle 6 kk:n maksuajalla on 14.3% ja luottohinta on 1542 euroa. Osamaksu edellyttää aina, että ensimmäinen erä maksetaan 
Suomessa myönnetyllä Visa- tai MasterCard-luottokortilla oston yhteydessä.

Tukee satavarmasti kaikkia 
laitteitasi! Logitech Harmony 1000 
on huippuluokan yleiskaukosäädin 
3.5” kosketusnäytöllä jolla voi 
ohjata monimutkaisempiakin 
AV-järjestelmiä. Logitechin patentoitu 
Smart State -teknologia tekee moni-
mutkaisistakin säätötoimenpiteistä 
helppoja. Harmony 1000 lähettää 
IR- ja RF-signaaleja ja sillä voi ohjata 
jopa 15 laitetta. Sopii myös Xbox 
360-pelikonsoleille.

Samsung 416C 50”:n 
plasma-TV hybridi

999.90
Tuote 

34687

Myös 6 kk:n osamaksulla, 
vain 7€/kk laskutuslisällä! **

Edullinen, helppokäyttöinen CD-radio-kasettijärjestelmä, jossa 
USB-liitäntä helppoon mp3-soittimen liittämiseen, musiikin 
toistoon ja soittimen lataamiseen. Ihanteellinen makuuhuonee-
seen tai keittiöön. 2 x 5W lähtöteho.

Sony EH25 mikro-
hifisarja

87.90
Tuote 

35157

Huikea 50 tuuman plasma-tv DVB-C ja DVB-T digivirittimillä! Kaunis 
muotoilu yhdistyy viimeisimpään tekniikkaan. Yhdessä ne muodostavat 
nautittavan katselukokemuksen laajakuvaruudulta. Plasma-tv on erin-
omainen valinta urheilun ja elokuvien ystäville. Kaksi HDMI-liitäntää, kaksi 
SCART-liitäntää ja kaksi 10W:n SRS TruSurround XT-kaiutinelementtiä. 
Sopii erinomaisesti esim. ProCasterin tallentavan digiboksin kaveriksi. 
Mukana pöytäteline. Suosittelemme Vogelsin seinätelineitä seinäkiinni-
tystä varten - katso esim. tuote 27367. Rajoitettu erä.

Sony Bravia VPL-HW10 
1080p Full HD-projektori

1999.90
Tuote 
0267

Unohda tavalliset televisiot ja tavallinen kuva. Sony VPL-HW10 on Full HD-tarkkuuksinen projektori varustettuna 
1000 ANSI lumenin valoteholla ja 3000:1 kontrastisuhteella. x.v.Color takaa huikean väriskaalan. 1.6 kertainen 
zoom-linssi. Kaksi HDMI-liitäntää. Superalhainen, vain 22dB:n melutaso. Tarkista saatavuus netistä!

Myös 6 kk:n osamaksulla, 
vain 7€/kk laskutuslisällä! **

Logitech Harmony 
1000 yleis-
kaukosäädin

258.90
Tuote 

21577



Sennheiser MX 70 
VC Sport kuulokkeet

Trendikkäät nappikuu-
lokkeet laatutietoiselle 
musiikinystävälle. Mag-
neettisen erikoiskiinni-
tyksen ansiosta nämä 
kuulokkeet pysyvät 
mukana rajummassakin 
menossa

29.90
Tuote 

27622

Creative Aurvana 
kuulokkeet

39.90
Tuote

20594

Kuuntele musiikkia tyy-
lillä! Jos etsit täydellistä 
DJ-tason kokemusta, 
niin tarvitset Aurvana 
DJ -kuulokkeet. Huip-
puluokan elementit ja 
laatukomponentit tuovat 
sinulle ammattimaiset 
tulokset miksatessasi 
musiikkia studiolla tai 
klubilla. Nämä aidot 
DJ-kuulokkeet ovat 
myös tyylikkäät. Niiden 
harjattu metallipinta 
ja timanttileikattu 
viimeistely tekee sinusta 
yhtä hyvän näköisen 
kuin miltä musiikkisi 
kuulostaa! Aurvana 
DJ -kuulokkeissa 
kuuluu Creativen 
audiomarkkinoiden 
johtajuus ja innovointi, 
joka on saavutettu 
Sound Blaster -teknolo-
gioilla, E-MU:n musiikin 
tuotantojärjestelmillä ja 
ZEN MP3-soittimilla.

Sennheiser HD 555 
Audiophile-
kuulokkeet

92.90
Tuote
0493

Innovatiivinen E.A.R 
teknologia joka mah-
dollistaa uudenlaisen 
akustisen elämyksen. 
Kestävistä ja mukavista 
materiaaleista valmis-
tettu HD 555 takaa 
jälleen Sennheiserille 
tunnusomaisen laadun. 
Erityisen mukava 
muotoilu ja kevyt 
rakenne mahdollistavat 
pitemmänkin käytön 
kerralla.

Koe täydellinen hands-free -elämys tällä 
huomaamattoman kevyellä Bluetooth-

headsetillä. Huomaamattoman pienistä 
ulkomitoistaan huolimatta No. 95 

tarjoaa lähes 6 tunnin puheajan tai 
150 tunnin valmiusajan. Mukana 

tulevalla laturilla voit myös ladata 
Nokian kännyköitä joissa on 
pienempi laturiliitäntä. Vastaavasti 

voit ladata tätä headsettiä Nokian 
vastaavalla laturilla. 

9.90
Tuote

34101

MyFoneKit Bluetooth 
Headset - langaton 

handsfree

Sennheiser RS 120 
langattomat 
kuulokkeet

69.90
Tuote
7176

Musiikkia langattomasti! 
Avoimet Sennheiser 
RS 120-kuulokkeet 
soveltuvat erinomaisesti 
kaikenlaisen musiikin 
kuunteluun sekä TV:n 
kanssa käytettäväksi. 
Tyylikäs lähetinyksikkö 
on kätevä ratkaisu 
niin kuulokkeiden 
säilytykseen kuin 
uudelleenlataukseen. 
Mukana ladattavat 
NiMH-akut.

Creative GigaWorks 
T20 2.0 stereo-
kaiuttimet 
GigaWorks T20 toistaa huippuluokan stereo-
äänet helposti ilman erillistä bassovahvistinta.
Sen matalien äänien toisto on erinomaista 
BasXPort-teknologian ansiosta ja 2-tiekaiut-
timet tehokkaalla kupolimallisella diskantti-
elementillä ja kartiotyyppisellä keskialueen 
elementillä vakuuttavat kuulijan. Nämä 
stereokaiuttimet sopivatkin loistavasti PC- ja 
MP3-äänentoistoon sekä kotistudioiden 
musiikin tuotantoon.

59.90
Tuote
1814

**) Verkkokauppa.comin osamaksu on aina koroton. Kuitenkin kahdella tähdellä merkityissä osamaksutuot-
teissa on 7 euroa/kk laskutuslisä, jolloin todellinen vuosikorko esim. 1500 euron ostokselle 6 kk:n maksu-
ajalla on 14.3% ja luottohinta on 1542 euroa. Osamaksu edellyttää aina, että ensimmäinen erä maksetaan 
Suomessa myönnetyllä Visa- tai MasterCard-luottokortilla oston yhteydessä.



1129.90

Transcend SD-kortit 
ovat erittäin luotet-
tavia ja soveltuvat 
käytettäväksi minkä 
tahansa Secure 
Digital -korttia 
käyttävän laitteen 
kanssa. 

Transcend 1GB 
SD-muistikortti

Lenmar CamPak 
Digital Camera Kit

Kätevä digikameran omistajan paketti, jossa 
mukana lähes kaikki tarvittavat varusteet pienen 
digipokkarin ostajalle.

24.90
Tuote 

25346

Tulosta omat kymp-
pikuvat helposti ja 
edullisesti! GP-501 
on edullinen 
kiiltopaperi, joka 
on yhteensopiva 
Canon -muste-
suihkutulostinten 
kanssa. 100 arkkia.

Canon GP-501 
10x15cm paperi

9.90
Tuote 

1076847.90
Tuote 

34905
Pienikokoinen, edullinen ja help-
pokäyttöinen Canonin ainutlaa-
tuista FINE-tulostuspäätekniikkaa 
hyödyntävä monikäyttölaite 
tuottaa aina laadukkaita kuvia.
Ei sisällä USB-kaapelia.

Tulostaa! Kopioi! Skannaa!

Canon PIXMA MP190
monitoimilaite

Tyrmäävä
tarjoushinta!

Vihdoinkin laajakulmainen 
G-sarjan PowerShot! Nyt 
entistä paremmin käteen 
istuva huippukompakti-
kamera, jonka laadukas 
kuvanvakaajaoptiikka 
yhdessä 14.7 megapikselin 
kuvakennon ja uuden DIGIC 
4 -prosessorin kanssa antaa 
järjestelmäkameratasoisen 
kuvanlaadun järkevässä 
koossa. Muista tämän 
hetken kompaktikameroista 
puuttuva kunnollinen optinen 
etsin kruunaa kokonaisuu-
den. Suomen-, ruotsin- ja 
englanninkieliset valikot!

Canon PowerShot G10
14.7 megapikseliä!

Uusinta
uutta! Myös 6 kk:n osamaksulla, 

vain 7€/kk laskutuslisällä!**

499.90
Tuote 

24509

Canon PIXMA 
iP100 kannettava 
tulostin

299.90
Tuote 
0201

Canon HG20 digi-
videokamera 60GB 
kovalevyllä
Täyden teräväpiirtotark-
kuuden digivideokamera, 
joka tallentaa 60GB 
kovalevylle tai SDHC-
muistikortille. Monipuo-
liset äänensäädöt ja 
mikrofoniliitäntä suoraan 
kamerassa.60GB:n 
kiintolevylle voi 
tallentaa jopa 22 
tuntia huippulaatuista 
teräväpiirtovideokuvaa 
1920 x 1080 kuvapisteen 
tarkkuudella. Liittäminen 
teräväpiirtotelevisioon, 
videokuvan lataaminen 
verkkoon ja kopiointi 
DVD- tai Blu-ray-levylle 
on helppoa.

799.90
Tuote 

34299

Myös 6 kk:n osamaksulla, 
vain 7€/kk laskutuslisällä!**

2.90
Tuote 

20206

11/2008

PIXMA iP100 
-tulostimella saat 
laadukkaita asiakir-
joja ja kuvia, missä 
tahansa oletkin. 
Kannettava laite on 
kätevä ja nopea 
käyttää. USB- ja 
infrapunaliitäntä, 
Mukana akku.
Bluetooth 
myös 
optiona.

34.90



Canon EOS 50D järjes-
telmäkamera, runko

1129.90
Tuote 
4722

EOS 50D on yhdistelmä nopeita ja laadukkaita ominaisuuksia. 15,1 
megapikselin CMOS-kenno ja DIGIC 4-prosessori tarjoavat suuren 
ISO-herkkyyden, monipuoliset kuvausmahdollisuudet ja tinkimät-
tömän kuvanlaadun. EOS 50D soveltuu hyvin urheilu ja luonto-
kuvaukseen, sillä se tallentaa jatkuvalla kuvauksella 90 JPEG-kuvaa 
6,3 kuvaa/s nopeudella UDMA-muistikortille. Kuva lisävarusteilla.

Canon EOS 5D Mark II digi-
järjestelmäkamera, runko

2398.90
Tuote 

11328

Ensimmäinen digijärjestelmäkamera, jossa täysikokoisen kennon lisäksi myös täyden FullHD-
tarkkuuden (1080p) videokuvaa! Tottakai voit videokuvauksen lomassa ottaa sarjan yksittäiskuvia, 
jonka jälkeen videokuvaus jatkuu ilman eri käskyä. Ja edeltäjänsä lailla 5D Mark II asettaa riman 
korkealle kuvanlaadun suhteen - 21 megapikselin kuvat antavat mahdollisuuden rajata alkuperäistä 
kuvaa mielin määrin ja silti vedostaa niitä julistekokoon. Kennon herkkyyttä voidaan nostaa aina 
ISO 25600 saakka, jolloin valovoimaisella objektiivilla voidaan ottaa käsivaralta kuvia lähestulkoon 
pimeässä. Kuva lisävarusteilla.

Myös 6 kk:n osamaksulla, 
vain 7€/kk laskutuslisällä! **

Tamron AF 18-
200mm f/3.5-6.3 
XR Di II

159.90
Tuote 

16897

Laajalla polttovälillä 
varustettu objektiivi, tällä 
onnistuu sekä maisema- 
että henkilökuvaus. 
Objektiivin rakenne on 
15 linssiä 13 ryhmässä. 
Lähin tarkennusetäisyys: 
45cm. Suodinkierteen 
halkaisija: 62mm. Tuote 
16897 (Canonille) tai 
4021 (Nikonille).

Digitaalinen valokuvakehys! 
Tämä on helpoin tapa tarkastella 
tulostuslaatuisia digitaalikuvia 
ilman tietokonetta. Vaihtaa kuvaa 
automaattisesti tai pitää yhtä 
kuvaa koko ajan esillä. Pöytäte-
lina tai seinäkiinnitys.

49.90
Tuote 
1385

Uudella 12.2 megapik-
selin CMOS-kennolla 
varustettu Canon EOS 
450D tarjoaa huippu-
luokan kuvanlaadun, 
erinomaisen käytettä-
vyyden ja täydellisen 
vastineen rahoille! Jopa 
3,5 kuvaa sekunnissa, 
3.0”:n LCD-näyttö, 
jossa elävä etsinkuva ja 
tietenkin suomenkieliset 
valikot!  Tähän hintaan 
vain su 23.11. asti!

589.90
Tuote 

30262

Canon EOS 450D 
+ EF-S 18-55 IS 
KIT digijärkkäri

tai 98.32/kk
(6kk aidosti koroton osamaksu)

Todellinen vuosi-
korko 0%!

Osamaksun 1. erä mak-
settava Visa- tai Master-

Card-luottokortilla!

6/2008

Viewpia Digital Photo 
Frame 7” digikuvakehys

erikoishintaan 
23.11.08 asti!

erikoishintaan 
23.11.08 asti!

Tyrmäävä
tarjoushinta!

Ennakkotilaa!

8/2008

Hoyan uudessa HD-suodinsarjassa käytetään 
lujitettua lasia, joka kestää neljä kertaa paremmin 
iskuja, kolhuja ja naarmuja kuin tavalliset suotimet. 
Lisäksi suodin on käsitelty vettä ja likaa hylkivällä 
ja naarmuuntumista estävällä pinnoitteella.

34.90
Tuote 

15640

Hoya HD 58mm 
Protector



Transcend 8GB 
SDHC muistikortti

Erittäin suorituskykyinen 
muistikortti alhaisella 
virrankulutuksella. 

Erittäin nopea Class 
6-luokan SDHC-
kortti, jolla esim. 
EOS 450D -kamerasi 
pystyy tallentamaan 
raakakuvia yli 
10MB/s nopeudella. 
Sopii SDHC-
yhteensopiviin 
kameroihin. 

14.90
Tuote 

19473

12.90
Tuote 

25404

Transcend 2GB 
CompactFlash 133X198.90

Tuote
7895

Kun istahdat kuk-
kakoristereunaisen, 
takasivulta kuvioidun 
ja pehmeälinjaisen 
näytön ääreen, olosi 
ei voi olla muuta kuin 
vapautunut. SyncMaster 
2233BW on nopea 
22” laajakuvanäyttö, 
jossa on erittäin korkea 
dynaaminen kontrasti ja 
upea kuvanlaatu. Se on 
täydellinen näyttö sekä 
PC:hen että Maciin. 
Näytön monet toiminnot 
lisäävät työniloa ja sen 
säätöjä voi halutessaan 
muuttaa. Seinäkiinnike 
sisältyy vakiovarus-
teena.

Samsung SyncMaster 
2233BW 22” LCD-näyttö

Erittäin nopea Class 
6-luokan SDHC-
kortti, jolla esim. 
EOS 450D -kamerasi 
pystyy tallentamaan 
raakakuvia yli 
10MB/s nopeudella. 
Sopii SDHC-
yhteensopiviin 
kameroihin. 

Transcend 4GB 
SDHC muistikortti

6.90
Tuote 
0120

Canon PGI-5BK 
musta patruuna

Musta patruuna 
Canonin tulosti-
miin! Kapasiteetti 
jopa 820 sivua. 
Sopii mm. PIXMA 
iP3500, iP4200, 
iP4300, iP4500, 
iP5200, iP5200R, 
IX4000, 
MP500, MP520, 
MP600, MP610, 
MP600R, 
MP800, MP970, 
MX700 ja 
MX850.16.90

Tuote 
0529

Sony Handycam HC51E
digivideokamera

189.90
Tuote

30662

Helppoa, edullista 
ja hauskaa! Sonyn 
800k pikselin 
digivideokamera. 
Handycam®-
laatuista video-
kuvaa ja erittäin 
tehokas 40x Carl 
Zeiss® -objektiivi. 
Helppokäyttöinen 
2.5 tuuman LCD-
kosketusnäyttö ja 
pitkä akunkesto 
pitkäkestoiseen 
kuvaukseen. 
Videoiden 
tallennus edulliselle 
DV-nauhalle. DV 
(i.LINK) -yhteys 
takaa helpon 
videoiden editoinnin 
tietokoneessa. 
Tarkista saatavuus 
netistä!

Tyrmäävä
tarjoushinta!

Tyrmäävä
tarjoushinta!

Samsung CLP-315
A4-värilaser
16 sivua/min

178.90
Tuote 

33415

CLP-315 on todella 
hiljainen värilaser. Se 
on niin pieni (388 x 313 
x 243 mm) ja kompakti, 
että se mahtuu helposti 
työpöydälle. Silti se on 
nopea tulostaen jopa 
16 A4-sivua minuutissa 
mustavalkoisena ja jopa 
4 A4-sivua minuutissa 
väreissä. Paperikasetin 
150 arkkia riittävät 
pitkään. PC/Mac.

Myös 6 kk:n osamaksulla, 
vain 7€/kk laskutuslisällä!**



Kuvien geotaggaa-
minen ei ole koskaan 
ollut näin helppoa! 
Liitä Geomet’r-GPS 
-vastaanotin 
Nikonin remote 
sync -terminaaliin. 
Valmista! Kamera 
tallentaa GPS-
paikannustiedon 
valokuviisi. 

Geomet’r GNC-35 
GPS-taggeri Nikon

129.90
Tuote 

12572

Uskomaton 
all-in-one 
pikalaturi! Tällä 
lataat nopeasti 
digikameroiden, 
digivideokameroi-
den, kännyköiden 
ja PDA-laitteiden 
akut sekä AA/
AAA-paristoakut. 
Mukana seitsemän 
adapteriliitintä 
ja viisi adapte-
rimodulia, kaksi 
AA-akkuparistoa. 

Lenmar Mach1 
Fusion-USB laturi

19.90
Tuote 
1053

D-Link DKT-400 WLAN 
300Mbps BUNDLE

Uusimman 802.11n WLAN tekniikan täyden hyödyntämisen mahdollistava 
paketti! Paketissa 300Mbps DIR-615 WLAN-tukiasema/reititin sekä DWA-140 
USB-WLAN-sovitin.

D-Link Wireless N -tuotteet tukevat uusinta 802.11n (draft) -teknologiaa joka 
mahdollistaa huikeat siirtonopeudet ja erittäin laajan kantaman. Siirtonopeus 
jopa 300Mbps. Asennus ja tietoturva-asetusten käyttöönotto on todella 
helppoa suomenkielisellä opastavalla asennusohjelmalla. D-Linkin suomen-
kielinen puhelintuki auttaa ja neuvoo arkisin klo 9-21

69.90
Tuote 

26708

Uusin tulokas on 
edeltäjäänsä kevyempi 
ja lyhyempi. Tästä 
huolimatta jalusta 
on säilyttänyt hyvän 
käytettävyyden 
sekä tukevuuden. 
Uudistuksiin kuuluu 
myös ergonomisemmat 
pikalukot

Manfrotto 190XB 
kamerajalusta + 
804RC2 
kamerapää

149.90
Tuote 

12244

Pienikokoinen HP LaserJet 
P1005 -tulostin sopii kätevästi 
toimistoon kuin toimistoon. 
Laitteen tulostusnopeus on 
jopa 14 s/min (A4). Pikaläm-
penemistekniikan ansiosta 
ensimmäinen sivu tulostuu 
virransäästötilasta aloitettaessa 
kaksi kertaa nopeammin 
kuin tulostimissa, joista tämä 
tekniikka puuttuu. Mukana 
ei tule USB-kaapelia. Tähän 
hintaan vain su 23.11. asti! 59.90

Tuote 
30478

HP LaserJet 
P1005 tulostin

Tyrmäävä
tarjoushinta!

SanDisk 16GB microSDHC

69.90
Tuote 

31947

Enemmän kuvia, videoita, musiikkia, 
karttoja ja muuta dataa matkapuhelimeen. 
Yhteensopiva kaikkien SDHC-muistikorttia 
käyttävien matkapuhelinten kanssa.

SanDisk 8GB 
Mobile Ultra
microSDHC

29.90
Tuote 

18259

Huippunopea microSDHC-
kortti, jolla tiedonsiirto 
kortilta tietokoneelle ja 
päinvastoin sujuu mukana 
tulevan lukijan kanssa 
silmänräpäyksessä. Sopii 
loistavasti vaikkapa Nokian 
microSDHC-muistikorttia 
käyttäviin puhelimiin.

SanDisk 8GB Mobile Ultra
MemoryStick Micro M2

Huippunopea M2-muistikortti, jolla tiedonsiirto 
kortilta tietokoneelle ja päinvastoin sujuu mukana 
tulevan lukijan kanssa silmänräpäyksessä.

47.90
Tuote 

16637



Sinä olet tähti! 
Kytke iKaraoke 
iPod-soittimeen 
ja laula mukana 
suosikkikappaleis-
sasi!

Griffin iKaraoke - 
karaoke iPodille!

34.90
Tuote 

20954

iTrip Auto muuttaa kan-
nettavan iPod-soittimesi 
FM-lähettimeksi, jonka 
avulla voit kuunnella 
musiikkiasi suoraan 
autoradion kautta! 

Griffin iTrip Auto 
with SmartScan 
iPod

79.90
Tuote 

25234

Apple 
Nike+iPod 
Sport Kit 
muuttaa 
Apple iPod 
nanon 
henkilö-
kohtaiseksi 
kuntoval-
mentajaksi.

Apple Nike+iPod 
Sport Kit

28.90
Tuote 

28244

alk.158.90

iPod 
nano

Neopree-
nistä 
valmistettu 
ranne-
kiinnike 
iPod nano 
-soittimelle.

Belkin iPod nano 
Dual Fit Sports 
Armband Plus

Uusi iPod nano! 
Uusi kurvikkaampi 
design, uusia 
ominaisuuksia. 
iPod nano 
rokkaa paremmin 
kuin koskaan 
aikaisemmin! Uusi 
Genius-ominaisuus 
muuttaa iPod 
nanon henkilökoh-
taiseksi, älykkääksi 
DJ:ksi. 

19.90
Tuote 

34694

Tiedäthän, että monet 
hyvät asiat tulevat pienessä 
paketissa. Mutta kun jokin 
on pituudeltaan 4,1 cm ja 
painoltaan noin 15 grammaa 
ja mahduttaa sisäänsä 
jopa 240 kappaletta, sanat 
”hyvä” ja ”pieni” ovat turhan 
vaatimattomia. Varsinkin, 
kun voit kuunnella musiikkia 
yhtäjaksoisesti jopa 12 
tuntia. Itse asiassa iPod 
shuffle voi hyvinkin olla 
kaikkien aikojen suurin 
saavutus pienuudessa.

28.90
Tuote
5371

Sennheiser CX 300 
nappikuulokkeet

Valtuutettu 
jälleenmyyjä

Valtuutettu 
jälleenmyyjä

Valtuutettu 
jälleenmyyjä

Valtuutettu 
jälleenmyyjä

Valtuutettu 
jälleenmyyjä

FI 2 lines

100K

40K

PMS 429 + 100K

PMS 429 + PMS 485

WhiteiPod shuffle
+ nimi laserkai-
verrettuna 14.90 
euroa, tuote 2097

alk.49.90

Erityisesti liikkuvalle ihmiselle suunnatut Sennheiser CX 300 
kuulokkeet ovat kevyet ja miellyttävät Hifi-luokan nappikuulokkeet 
tukevalla bassoäänellä. Sopivat erinomaisesti esim. musiikin 
kuunteluun tai pelaamiseen. Mikrobitti 8/2008 toimituksen valinta!

43.90



Logitech X-230
2.1 kaiuttimet

43.90
Tuote

10600

Paranna äänentoistoa! Logitechin 
X-230-kaiutinjärjestelmän paranne-
tuissa kaksoissatelliiteissa käytetty 
FDD2-tekniikka eliminoi perinteisiä 
kaksoiskaiutinmalleja kiusaavan 
vasteen epätasaisuuden

Elgato EyeTV for DTT on pieni-
kokonen perusdigisovitin USB-liitäntään. 
Mukana tulevan EyeTV 3 - softan avulla voit nauhoittaa 
ohjelmia Macisi kiintolevylle, ja editoida niitä. Paketti sisältää 
EyeTV DTT:n, USB-kaapelin ja pöytäantennin. 

Elgato EyeTV Hybrid

124.90
Tuote 

25179

EyeTV Hybrid tarjoaa täysiverisen 
hybridivirittimen pienessä koossa Maceille. 

Sen avulla onnistuu vapaiden kanavien 
katsominen. Tukee myös HDTV-lähetyksiä 

(MPEG-2 ja H.264/AVC).

48.90
Tuote 

35812

Elgato EyeTV for DTT

Apple MacBook 13” 
2.0GHz alumiini

Apple MacBook Pro 
15” 2.4GHz alumiini

1198.90
Tuote 
8343

1798.90
Tuote 

15217

Myös 6 kk:n osamaksulla, 
vain 7€/kk laskutuslisällä!**

Uusi MacBook on valmistettu yhdestä 
alumiinikappaleesta ja se on ohuempi, 
kevyempi ja tehokkaampi kuin koskaan 
aikaisemmin. Ja se on upea kaikissa 
ympäristöissä. NVIDIA tarjoaa kehitty-
neimmät MacBookissa koskaan nähdyt 
grafiikkaominaisuudet 3D-peleihin, joista 
voit nauttia kirkkaalla huippuohuella 
LED-taustavalaistulla näytöllä. Voit 
osoittaa koskettamalla mitä tahansa 
kohtaa uudessa lasisessa Multi-Touch-
ohjauslevyssä – sen suuri, tasainen pinta 
toimii myös painikkeena. Uusi MacBook 
on todellakin kannettavien uusi sukupolvi.

Valtuutettu 
jälleenmyyjä

Valtuutettu 
jälleenmyyjä

Valtuutettu 
jälleenmyyjä

Valtuutettu 
jälleenmyyjä

Valtuutettu 
jälleenmyyjä

FI 2 lines

100K

40K

PMS 429 + 100K

PMS 429 + PMS 485

White

Uusi 15 tuuman MacBook Pro on 
valmistettu yhdestä alumiinikappaleesta 
ja se on ohuempi, tehokkaampi ja vuosia 
edellä aikaansa. Upea huippuohut 
LED-taustavalaistu näyttö tarjoaa täyden 
kirkkauden välittömästi. NVIDIA GeForce 
9400M- ja NVIDIA 9600M GT -näytönoh-
jaimet tarjoavat täydellisen yhdistelmän 
tehoa ja tehokkuutta jokapäiväisiin 
tehtäviin sekä 3D-peleihin ja
grafiikkaintensiivisiin ohjelmiin kuten 
Aperture ja Motion. Kokonaan uudella 
lasisella Multi-Touch ohjauslevyllä 
voidaan osoittaa koskettamalla minne 
tahansa, joten sinulla on enemmän 
säätövaraa ja enemmän tilaa uusille 
eleille. Se ei ole ainoastaan seuraavan 
sukupolven MacBook Pro, se on 
seuraavan sukupolven kannettava.

**) Verkkokauppa.comin osamaksu on aina koroton. Kuitenkin kahdella tähdellä mer-
kityissä osamaksutuotteissa on 7 euroa/kk laskutuslisä, jolloin todellinen vuosikorko 
esim. 1500 euron ostokselle 6 kk:n maksuajalla on 14.3% ja luottohinta on 1542 euroa. 
Osamaksu edellyttää aina, että ensimmäinen erä maksetaan Suomessa myönnetyllä 
Visa- tai MasterCard-luottokortilla oston yhteydessä.

Myös 6 kk:n osamaksulla, 
vain 7€/kk laskutuslisällä!**



Sony Battery Pack 
PSP Slim & Lite 
-akku
Vakioakun 
kokoinen akku 
joka tarjoaa 
saman verran 
peliaikaa kuin 
alkuperäinenkin. 

Sony PSP Slim & Lite PSP-
3000 + FIFA 09 paketti

Fifa 09-paketti! Mallinumeroa PSP-3000 kantavassa uudessa 
Sony PSP:ssä on sisäänrakennettu mikrofoni, kirkkaampi näyttö 
ja Skype vakiona. Mukana vauhdikas EA:n FIFA 09 jalkapallopeli. 206.90

Tuote
2876339.90

Tuote 
10564

Sony Ericsson 
XPERIA X1 älypuhelin

tai 131.65/kk
(6kk aidosti koroton osamaksu)

789.90

XPERIA™ X1 tarjoaa sinulle viihteen ja viestinnän 
ominaisuudet samassa paketissa. Valitse haluamasi 
kokemus koskettamalla yksinkertaisesti XPERIA™-
paneeliliittymää. QWERTY-näppäimistö tekee kirjoitta-
misesta nopeaa ja helppoa. Windows Mobile® -käyt-
töjärjestelmän ansiosta voit nauttia suosikkiviihteestäsi 
ja työskennellä tehokkaasti tien päällä. XPERIA™ X1 
tarjoaa ensiluokkaisen mobiilikokemuksen. Arc slider 
-rakenne, 3 tuuman WVGA-laajakuvanäyttö ja upea 
metallirunko: XPERIA™ X1 määrittää ensiluokkaisuu-
den käsitteen uudelleen. Tuote 11729 (musta) tai 14033 
(hopea). Tarkista saatavuus netistä!

Sony Ericsson C905 puhelin

tai 98.32/kk
(6kk aidosti koroton osamaksu)589.90

Sony Ericsson C905 sisältää kaikki onnistuneiden kuvien ottamiseen tarvittavat toiminnot. Kontrastitoiminto 
tasapainottaa valo- ja värikontrastit. Kasvontunnistus helpottaa kasvojen tarkentamista. Käynnistä kamera 
kuvaustilapainikkeella, ota kuvat ja jaa ne ystävien kanssa. C905 tukee kuva- ja videobloggaamista. C905 on 
enemmän kuin puhelin: sen aGPS-toiminto toimii oppaanasi. Google Maps™ opastaa sinut aina perille. Tuote 
33643 (night black) tai 5682 (ice silver, kuvassa).

9.90

Todellinen vuosikorko 0%!
1. erä maksettava Visa- tai 
MasterCard-luottokortilla!

8.1 mega-
pikselin 

kamerapuhelin!

+ kaupanpäälle 
kuljetus!

+ kaupanpäälle 
kuljetus!



Aiptek 
PocketDV 
AHD Z600
terävä-
piirtodigi-
videoka-
mera
Pienikokoinen ja edullinen 1080p 
teräväpiirtokamera! Tarkkuus 
1080p tai 720p 60 kuvaa/s-nope-
udella. 3X optinen zoom-linssi. 
AVCHD Codec H.264 -tallennus. 
Ottaa lisäksi jopa 8 megapikselin 
still-kuvia. 3”:n LCD-näyttö. 
Mikrofoniliitäntä. Elektroninen 
kuvanvakain. Tunti 1080p videota 
vaatii vain 4GB muistia. SD/SDHC/
MMC-muistikorttipaikka.

199.90
Tuote

34901

Samsung U600 EVO

149.90

Tässä Evolution-mallissa on värähtelevät Haptic näppäimet ja 
parannettu käyttöliittymä! Liukuvakuorinen Ultra Edition 10.9 
(U600) on vain 10,9 mm ohut, mutta silti erittäin tehokas. Tuote 
21187 (violetti), 7849 (musta-kulta, kuvassa), 35430 (pinkki), 
3548 (punainen), 3560 (sininen) tai 35431 (sinivihreä). 

Valmistaudu 
viileämpiin säihin 
tällä tyylikkäällä, 
kudotulla 
kännykkä-/kame-
rapussukalla. 

Golla Cable 
Turqoise 
kudottu 
kännykkä-
pussi

9.90
Tuote 

26495

Nyt 6 kk aidosti 
korotonta maksuaikaa 
Tuohi MasterCardilla!

Osta nyt, maksa 6 kk tasaerissä takaisin, ilman korkoja ja kuluja uusille 
Tuohi MasterCard-sopimuksille, kampanja-aikana 20.11. - 30.11.2008. 
TUOHI MasterCard -tililuoton muusta käytöstä maksat korot ja kulut 
sopimusehtojen mukaisesti. Luoton myöntäjä on Nordea Rahoitus Suomi 
Oy. Suosittelemme TUOHI MasterCard-korttia Verkkokauppa.comin oman 
osamaksun ensimmäisen maksuerän maksamiseen.

Nokia N85 
Navigation

Valjasta käyttöösi virtaviiivaisen muotoilun sisällä piilevä teho. Ikuista 
muistot 5 megapikselin kameralla ja katsele eläviä ja luonnollisia 
värejä häikäisevän tarkalta OLED-näytöltä. Kokeile esiasennettuja 
pelejä ja aktivoi yksi niistä ilmaiseksi. Verkosta löydät lisää pelejä, joita 
voit kokeilla ennen ostoa. 

Assisted GPS -toiminto näyttää sijaintisi, internet-yhteyden avulla 
valitset määränpääsi ja Nokia Kartat opastaa sinut perille. Multimedia-
tietokoneesi sisältää myös ääniohjatun navigoinnin koekäytön. 

549.90
Tuote 

17397

Myös 6 kk:n osamaksulla, 
vain 7€/kk laskutuslisällä!**



Nokia N96 Navigation
multimediatietokone

Erinomaista mobiiliviihdettä omassa taskussasi! Nokia 
N96 on video- ja tv-viihteen edelläkävijä. 3G/HSDPA. 
DVB-H-lähetysten tuki. 16GB sisäistä flash-muistia 
sekä muistikorttipaikka. Tarkka 2.8 tuuman QVGA-
näyttö. Sling Player- ja PocketCinema yhteensopiva. 

Todellinen
vuosikorko 0%!

699.90
Tuote

31765 tai 116.65/kk
(6kk aidosti koroton osamaksu)

Helppo käyttää kotiverkossa - kiitos 
DLNA-tuen! Kts. www.dlna.org.

Aiptek PocketCinema V10 
miniprojektori

Uskomattoman pienikokoisessa V10-miniprojektorissa on 3M:n kehittämä 
vallankumouksellinen projektoritekniikka. Projektorilla voidaan heijastaa 

jopa 50-tuumaista kuvaa (127cm). Projektori soveltuu loistavasti matkakäyttöön 
pienen kokonsa ansiosta. 1GB sisäinen muisti ja 3-in-1 muistikortinlukija. AV-sisään-

tulon kautta materiaali voidaan toistaa esim. iPodilta, digivideokamerasta, pelikonsolista 
tai vaikkapa Nokian multimediakännykästä!

299.90
Tuote

18830

429.90

Nokia Musiikkikauppa
Mitä sinä haluat kuulla?

www.nokia.fi /musiikkikauppa

Tutustu Nokia Musiikkikauppaan 
ja lataa viikon biisi ilmaiseksi.

Osta Anna Abreun uusi 
albumi “Now” Nokia 
Musiikkikaupasta.
Hinta 10 €.

©
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00
8 
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Nauti mielimusastasi 
missä vaan. 
Voit käyttää Nokia 
Musiikkikaupan sivuja 
tietokoneella* tai yhteen-
sopivalla puhelimella.

* Käyttöjärjestelmäsi tulee olla 
Windows XP tai Windows Vista.

Kytke vaikkapa kännykkään! Kuvassa oikeassa koossa! 
Koko vain 125x55x23mm!



Tilaa Nokia E51 
puhelimeen tyylikäs 
laserkaiverrus + uusi 
takakansi (White Steel, 
sopii hyvin kaiken 
värisiin E51 puhelimiin). 
Normaalisti teemme 
kaiverrukset puhelinten 
omiin takakansiin. 
Tämän tuotteen mukana 
toimitamme kuitenkin myös 
uuden takakannen johon 
teemme kaiverruksen.

Nokia E51 laser-
kaiverrus + uusi 
takakansi

19.90
Tuote 
4136

Tilaa Nokia E71 puheli-
meen tyylikäs laserkai-
verrus + uusi takakansi 
(Grey Steel, sopii hyvin 
myös White Steel 
väriseen puhelimeen). 
Normaalisti teemme 
kaiverrukset puhelinten 
omiin takakansiin. Tämän 
tuotteen mukana toimi-
tamme kuitenkin myös 
uuden takakannen johon 
teemme kaiverruksen.

Nokia E71 laser-
kaiverrus + uusi 
takakansi

19.90
Tuote 
4381

Nokia N79
multimedia-
tietokone
Värikäs ja voimakas. Nokia N79 sovittaa 
intuitiivisesti näyttösi väriteeman värikuo-
ren sävyihin ja kääntää näytön puhelimen 
asennon mukaan. Pidä musiikkisi 
mukana 4Gt:n microSD-muistikortin ja yli 
vuorokauden pituisen musiikin toistoajan 
avulla. Vietä aikaa verkkoyhteisöissä ja 
luo nopea yhteys ystäviisi, syötteisiin ja 
suosikkiverkkosivustoihisi. Ikuista kasvoja 
ja paikkoja 5 megapikselin Carl Zeiss 
-linssillä ja geotagging-ominaisuudella 
varustetulla kameralla. Löydä ja jaa 
todelliset värisi ja merkitse löytösi kartalle 
A-GPS-toiminnon ja Nokia Kartat -sovel-
luksen avulla. Tuote 15825  (harmaa, 
kuvassa) tai 6604 (valkoinen).

tai 71.65/kk
(6kk aidosti koroton osamaksu)

429.90

Nokia 7610 
Supernova
Nokia 7610 Supernova on loistelias 
ja viihdyttävä liukukansipuhelin, 
jossa on kaunis peilipinta sekä 
vaihdettavat Xpress-onTM-
värikuoret. Teemat ja väritykset 
voidaan sovittaa jokapäiviseen 
tyyliin sopiviksi.  3.2 megapikselin 
kamera. Tuote 17835 (gun metal/
steel blue, kuvassa), 20641 
(valkoinen/lila/sininen) ja 20381 
(punainen/musta). 

229.90
Myös 6 kk:n osamaksulla, 

vain 7€/kk laskutuslisällä!**

Nokia E71 2GB 
Navigation

tai 74.82/kk
(6kk aidosti koroton osamaksu)

448.90

Nokia E71 -malli on yhdistelmä 
Nokian laitteille tunnusomaista laatua 
ja viimeistelyä. Helmenvalkoisena ja 
teräksenharmaana saatavan laitteen 
ruostumatonta teräspintaa on tehostettu 
etsauksilla. Viileän tyylikästä metallipintaa 
täydentää kirkas värinäyttö, jossa laitteen 
helppokäyttöinen käyttöliittymä pääsee 
oikeuksiinsa. Suunnittelussa on kiinnitetty 
erityistä huomiota ergonomiaan: kapeassa 
laitteessa on erikoismuotoiltu näppäimistö, 
jota on vaivaton käyttää sekä yhdellä että 
kummallakin kädellä. Tuote 4472 (harmaa 
teräs, kuvassa) tai 4740 (valkoinen teräs)

+ kaupanpäälle kotiin-
kuljetus, laserkaiverrus 

ja aidosti koroton 
osamaksu!

Todellinen
vuosikorko 0%!

Todellinen
vuosikorko 0%!



Tilaa tuote netin 
kautta nouto-

valmiiksi Helsingin, 
Pirkkalan tai Oulun 

myymälään!

Emporia Life Plus
senioripuhelin
Ikäihmisen senioripuhelin! Emporia Life Plus 
on tutkitusti todellisiin ikäihmisten tarpeisiin 
suunniteltu ja toteutettu selkeä ja helppokäyt-
töinen GSM-puhelin, jossa on mm. riittävän 
isot näppäimet sekä isolla näytöllä kookkaat 
selkeälukuiset numerot ja tekstit.

Puhelin on suunniteltu sekä seniorikansa-
laisille että erikoistilanteissa tai -varusteissa 
puhelinta käyttäville, joten puhelimen 
hätäpainike saattaa nousta käyttäjälle 
arvoon arvaamattomaan.

229.90
Tuote
8702

Kaikkiin postitilauk-
siin lahja-
paketointi 
5 eurolla!
Hinta per tuote. Lisää lahjapake-
tointikoodi 27539 tilaukseen. 

Tilaa kätevästi noutoon!

239.90

Hifi-stereokuulokkeet 
kirkkaan puhtaalla 
äänellä ja matalilla 
bassoilla. Leatherette 
-korvapehmusteet 
mukavan istuvuuden 
takaamiseksi. Kuulok-
keet voidaan taittaa 
kasaan kun niitä ei 
käytetä.

Koss UR10 sulje-
tut kuulokkeet

9.90
Tuote 

20489

Tämä kortti käy suo-
raan MicroSD/Trans-
flash -muistikorttia 
käyttäviin puhelimiin. 
Kortin kirjoitus- ja 
lukunopeus on erittäin 
korkea, joten se sopii 
myös vaativampien 
laitteiden tallennus-
mediaksi. Sopii esim. 
Nokia N95 tai E71. 
Mukana SecureDigi-
tal-adapteri.

7.90
Tuote 
2680

Transcend 2GB 
microSD-muisti-
kortti

Tukeva ja paikallaanpysyvä teline navigaattorille, 
kämmentietokoneelle tai vaikka iPhonelle. Imukup-
piteline matkapuhelimille.

29.90
Tuote 

11671

Arkon SM212 De-
luxe Dash Mount + 
imukuppi
puhelin



HP 2133 8.9”/1.2GHz 
2GB/120GB/WLAN Vista, 
XP tai Linux kannettava
Upea 8.9”:n WSVGA-näytöllä varustettu Vista-minikannettava! HP 2133 on pieni kooltaan, 
mutta erittäin käytännöllinen ja ominaisuuksiltaan monipuolinen laite. Alumiininen runko, 
2GB keskusmuistia, 120GB kovalevy, WLAN 802.11b/g ja bluetooth. Windows XP, Vista 
Home Basic, Vista Business tai Linux -käyttöjärjestelmä. Suosittelemme BandRich Band-
Luxe C100 HSDPA ExpressCard/USB 3G/HSDPA-modeemia tälle kannettavalle. Alkaen 
hinta koskee Linux-mallia.

alk. 349.90
Tuote 
8484

Mini-
kannettava 
alumiini-
rungolla!

Kustomoi HP 2133 vaikkapa 
mattamustan värikseksi, 
vitivalkoiseksi tai pinkiksi.

+ kustomointi 
29.90 euroa, 
tuote 24408

LG X110 10.2”/Atom 
N270 1GB/160GB/3G/
Windows XP Home

539.90
Tuote

23171

LG:n kevyt ja kompakti 
minikannettava LED-
taustavalaistulla kiiltäväpin-
taisella 10.2”:n näytöllä, Intel 
Atom 1.6GHz:n suorittimella, 1GB 
keskusmuistilla, 160GB:n kovalevyllä 
ja integroidulla 3G-modeemilla (langaton 
laajakaista!). Paino vain 1.2kg! Käyttöjärjestelmä 
Windows XP Home. Akun kesto jopa 3.5 tuntia!

Tyylikäs suojalaukku 7” ja 9” Asus EEE tai HP 
2133-kannettaville. Materiaali pehmeää neopree-
nia. Koko 23.5x17x3.7cm.

14.90
Tuote 

34565

Tucano Easy Folder 
7-9”

Myös 6 kk:n osa-
maksulla, vain 7€/kk 

laskutuslisällä! **

LG W2452T-PF 
24” LCD-näyttö
Huikea 24”:n näyttö! LG on 
näyttänyt kyntensä designin ja 
värityksen valintojen suhteen 
silmiähivelevillä lopputuloksilla. 
Huikea 10000:1 kontrasti takaa 
terävät tummat ja vaaleat sävyt.

239.90
Tuote

17952

Myös 6 kk:n osamaksulla, 
vain 7€/kk laskutuslisällä! **

Valitsemalla Windows nautit 
aidon Windowsin laajasta laite- ja  
ohjelmistoyhteensopivuudesta.



Tyylikäs ja tehokas alumiinirunkoinen 15,4” kannettava tietokone. Intel Core 2 Duo T5800 -proses-
sori, iso 320GB kovalevy ja tehokas nVidia GeForce 9200 256MB -näytönohjainpiiri. Lisäksi 1,3 
megapikselin webbikamera, HDMI & VGA-liitännät, WLAN ja Bluetooth. Windows Vista Premium 
-käyttöjärjestelmä. Kahden vuoden takuu!

Samsung X360 13.3” 
ultrakevyt business-
kannettava

99.90

alk. 1694.90

Upea ultrakevyt, pianomusta kannettava tyylitietoiselle! Kevyttäkin kevyempi 
vain 1,27 kg:n kone alumiini-magnesiumkuoressa. Täynnä uusinta tekniikkaa, 
kuten Intel Core 2 Duo SU9300 ULV 1,2GHz tai 1,4GHz suoritin ja mahtavan 
kirkas LED-näyttö, 120GB (HDD) tai 128GB (SSD) kovalevy. Akunkesto jopa 
10 tuntia! Mahtavan kirkas LED-näyttö. Sisäänrakennettu WLAN, HDMI-
liitäntä, muistikortinlukija, 3x USB, 34 mm Express Card -korttipaikka ja 
VGA-ulostuloa. Lisäksi Intel GMA X4500 -näytönohjainpiiri, muistikortinlukija 
ja 1,3 megapikselin webbikamera. Kahden vuoden takuu. Windows Vista 
Home Premium -käyttöjärjestelmä. 

777.90
Tuote 

23316

Myös 6 kk:n osamaksulla, 
vain 7€/kk laskutuslisällä!**

69.90

Samsung suosittelee Windows Vista® Home Premium 
-käyttöjärjestelmää henkilökohtaiseen tietojenkäsittelyyn.

Odotettu Samsungin 
lippulaiva! LED-näyttö!

Jopa 10h käyttöaika!

Samsung R510 15.4” T5800/4GB/
GF9200/320GB/Vista Premium

698.90
Tuote 

23450

Samsung R510 15.4” 
T3200/4GB/250GB/Vista Premium
Tyylikäs, alumiinirunkoinen 15.4”:n kannettava tietokone. Tehokas nVIDIA GeForce 
9200 256MB -näytönohjainpiiri. Lisäksi 1.3 megapikselin webbikamera, WLAN ja 
Bluetooth. Windows Vista Home Premium -käyttöjärjestelmä. Kahden vuoden takuu!

Tehoa ja tyyliä!

Edullisempi
peruskone!

**) Verkkokauppa.comin osamaksu on aina koroton. 
Kuitenkin kahdella tähdellä merkityissä osamaksutuot-
teissa on 7 euroa/kk laskutuslisä, jolloin todellinen vuo-
sikorko esim. 1500 euron ostokselle 6 kk:n maksuajalla 
on 14.3% ja luottohinta on 1542 euroa. Osamaksu 
edellyttää aina, että ensimmäinen erä maksetaan Suo-
messa myönnetyllä Visa- tai MasterCard-luottokortilla 
oston yhteydessä.



Erinomaisella viimeistelyllä ja tyylikkäällä designilla 
maustettu suojalaukku, mitoitettu tarkasti Applen 
MacBook Air:n mukaan.

Tucano Second 
Skin for MacBook 
Air

23.90
Tuote 

17878

Apple MacBook Air

alk.1498.90
tai 283.15/kk
(6kk aidosti koroton osamaksu)

MacBook Air on tavattoman 
ohut, tavattoman kannettava ja 
tavattoman erilainen kuin mikään 
muu. Mutta sentit ja kilot eivät katoa 
yhdessä yössä. Se on totuttujen 
käytäntöjen uudelleensuunnittelun 
tulos. Monien langattomien innovaati-
oiden tulos. Ja urauurtavan suunnittelun 
tulos. MacBook Airin myötä kannettaville 
tietokoneille on syntynyt uusi standardi.

MacBook Air on lähes yhtä ohut kuin etusor-
mesi. Käytännössä jokainen yksityiskohta, 
joka voidaan optimoida, on optimoitu. Silti 
siinä on 13.3 tuuman LED-laajakuvanäyttö, 
täysimittainen näppäimistö ja suuri 
monen sormen ohjausta tukeva 
ohjauslevy. Se on verraton kannet-
tava ilman pienien kannettavien 
näyttöön ja näppäimistöön 
liittyviä kompromisseja.

Valtuutettu 
jälleenmyyjä

Valtuutettu 
jälleenmyyjä

Valtuutettu 
jälleenmyyjä

Valtuutettu 
jälleenmyyjä

Valtuutettu 
jälleenmyyjä

FI 2 lines

100K

40K

PMS 429 + 100K

PMS 429 + PMS 485

White

Hanki kerralla kunnollinen 
kannettava! Lenovo ThinkPad 
X301 on huippukevyt (1,46kg) ja 
todella ohut (19mm) ja kuitenkin 
kattavin liitännöin ja sisäisellä DVD-RW 
-asemalla varustettu Windows Vista 
Business kannettava. Voit myös hankkia 
laitteeseen sisäisen 3G-kortin ja lisäakulla 
saat käyttöajaksi jopa 10 tuntia. 

Tässä tyylikkäässä matkakumppanissa 
vakiona Intel Core 2 Duo 9400S -suoritin, 
LED-näyttö, 2GB keskusmuistia, jopa 
128GB SSD-levy (flash), WLAN, Blue-
tooth, kolme USB-, VGA- ja DisplayPort 
-liitännät, tappi- ja levyhiiri ja legendaa-
rinen ThinkPad-näppäimistö.

alk. 2699.90

Ultrakevyt
ammattilaiselle!
3G-modeemilla!

Vain 1.46Kg!

Lenovo Thinkpad 
X301 13.3” 
SSD ultra-
kevyt 
business-
kannettava

Pieni ja kompakti USB- ja ExressCard-väylään 
sopiva modeemi, joka tukee HSDPA/WCDMA/3G 
2100/GSM/GPRS/EDGE -teknologioita. 

BandRich Band-
Luxe C199S 3G 
USB/ExpressCard

Tuote 
3493399.90

PCI Express Mini Card - GSM, CDMA, GPRS, 
EDGE, HSDPA, CDMA 2000 1X EV-DO Rev. A, 
WCDMA, HSUPA, HSPA - 7.2 Mbit/s.

Lenovo ThinkPad 
HSPA/3G -mo-
deemi Lenovon 3G 
Ready -kan-
nettaviin

69.90
Tuote 

10022



Uuden sukupolven tarkkuusalusta! Pelaajan 
valinta pelaamiseen, pelaajien pelaajille kehittämä 
varmasti pelittävä pelihiirimatto!

Extinctor Sharp 
Exel hiirimatto

12.90
Tuote 

14768

Bluetooth-yhteys 
tietokoneelle! 
MyFoneKit Bluetooth 
Dongle on tyylikäs, 
superpieni ja ulkoinen 
USB-liitäntäinen 
Bluetooth-sovitin lähes 
kaikille tietokoneille ja 
bluetooth-puhelimille!  
Fyysinen koko 20 X 12 
X 4.6 mm.

MyFoneKit Tiny 
Bluetooth Dongle

9.90
Tuote 

33213

Acer Aspire One Blue
8.9”/1GB/160GB/3G/Win XP

499.90
Tuote 
1007

Pienikokoinen safiirinsininen 
kannettava tietokone sisää-
rakennetulla 3G-modeemilla! 
Valitse tästä edullinen 
kannettava tietokone 
8.9”:n LCD-näytöllä, 1GB 
muistilla, 160GB kovalevyllä 
ja WLAN:illa. Uudenlaisen 
suunnittelun ansiosta Aspire 
one -malliston paino ja koko 
on onnistuttu tekemään niin 
pieneksi kuin mahdollista. 
Kooltaan laite on vain 24 
x 17 cm ja paino alle 1 kg. 
Aspire one on sekä kompakti 
kooltaan että monipuolinen 
liitännöiltään. Käyttöjärjestel-
mänä Windows XP Home.

Myös 6 kk:n osamaksulla, 
vain 7€/kk laskutuslisällä!**

Acer Extensa 5220 15.4” CM560 
1GB/160GB/Vista 
Home Basic
Acer on tehnyt sen jälleen! Edullinen peruskannettava, 
joka tarjoaa erinomaisen vastineen euroillesi. Tällä 
kannettavalla surffaat netissä, katselet elokuvia, kirjoitat 
romaaneja tai editoit digikuviasi. Tehoa ja muistikapa-
siteettia on vallan riittävästi! Käyttöjärjestelmänä vakaa 
Windows Vista Basic. Office 2007 koekäyttöoikeus! 
Tietenkin edullistakin edullisempaan Extensa hintaan ja 
myös osamaksulla.

364.90
Tuote 

11340

Myös 6 kk:n osamaksulla, 
vain 7€/kk laskutuslisällä!**

Tyylikkäästi kuvioidussa Festival -repussa riittää 
tilaa max. 15.4” kannettavalle sekä oheis-
tarvikkeille. Päällinen, vuori ja sisäpehmuste 
100% polyesteriä. Ulkomitat 300x490x160mm, 
sisämitat 360x255x30mm.

Golla Festival 
Brown

48.90
Tuote 
7738

Erittäin pieni ja kompakti USB-väylään sopiva 
modeemi, joka tukee HSDPA/WCDMA/3G 2100/
GSM/GPRS/EDGE -teknologioita.

88.90
Tuote 
2134

BandRich Band-
Luxe C120 HSDPA 
USB-modeemi

Käytä kätevää Logitech 
Premium Stereo 
Headsetiä verkkojutte-
luun ja PC-puheluihin, 
verkkopelaamiseen, 
videokeskusteluihin ja 
musiikin kuunteluun.

Logitech Premium 
Stereo Headset

24.90
Tuote 

15721



Vesitiiviistä neopreenistä valmistettu suojalaukku 
15.4”:n kannettaville tietokoneille, kuten HP:lle, 
Applelle, LG:lle tai Acerille.

19.90
Tuote 

17729

Casetek 15.4” 
pouch black

HP Pavilion dv2899 
MTV Special Edition 14.1”

3GB/250GB/Vista

14.1”:n kiiltävällä laajakuvanäytöllä varusteltu kannettava tietokone 
MusicTV-teemalla! Sisältä löytyy Intel Core 2 Duo T8100 -proses-
sori, 3 gigatavua muistia, 250GB kovalevy, tallentava DVD-asema 
LightScribe-ominaisuudella sekä Windows Vista Home Premium 
-käyttöjärjestelmä. Design-kuva kannessa. Myös webbikamera, 
muistikortinlukija, HP kaukosäädin, bluetooth sekä WLAN. Rajoi-
tettu MTV Special Edition erä, jossa mukana  myös laukku. Paino 
2.5Kg.

kaupanpäälle
laukku!699.90

Tuote 
5838

tai 116.65/kk
(6kk aidosti koroton osamaksu)

Persoonalli-
sempi kan-

nettava!

Kätevää - ota digi-tv mukaan matkalle tai mökille! Tämän USB-
liitäntäisen digisovittimen avulla katselet ja tallennat vaivatta 
DVB-T -antenniverkon digilähetyksiä suoraan Windows XP- tai 
Vista-tietokoneelta. Antenni ja kaukosäädin mukana!

19.90
Tuote 
6545

Onpas 
edullinen!

Fuj:tech DTV PRO 
USB  digi-tv

Suuntauksettomat 
kaiuttimet - tämä 
innovatiivinen 
kaiutintekniikka 
tuottaa upean 
äänen kaikkialla 
huoneessa. 
Kaiuttimet saavat 
virran USB-portin 
kautta, kömpelöille 
verkkolaitteille ei 
ole tarvetta.

67.90
Tuote 

35417

Logitech Z5 
stereo-

kaiuttimet

Sekä ostettu muisti että tietokone johon muisti 
asennetaan on tuotava tarvittaessa Verkkokauppa.
comin asennuspalveluun.

Muistin asennus ja 
testaus

19.90
Tuote 
9020

Sony HDR-CX11 
MemoryStick Full HD 
teräväpiirtokamera

769.90
Tuote

33871

Kompakti, tyylikäs HDR-CX11E on Full HD-tarkkuuksinen 
Handycam, jossa Carl Zeiss Vario-Sonnar T -objektiivi, 
ClearVid CMOS -tunnistin, x.v.Colour, kasvontunnistus 
ja Smile Shutter. 5.1-kanavainen Dolby Surround 
äänitys.  Kymmenen megapikselin stillkuva- tai Full 
HD-videotallennus. Tallentaa jopa 5h 55 min täydellä 
1920x1080-teräväpiirtotarkkuudella (16GB:n Memory 
Stick -muistikortille, lisävaruste).

tai 135.32/kk
(6kk aidosti koroton osamaksu)

Parhaimmat HP:n 
tarjoukset vain HP:n 
Gold-kumppaneilta!



Euroword European 
Dictionary sana-
kirjaohjelmisto

27.90
Tuote 

14244

Uskomattoman kattava sanasto joka sisältää 19 euroop-
palaista kieltä! Käännä suoraan mistä tahansa kielestä 
toiseen. Yli 10 miljoonaa käännöstä! Englanninkielinen 
ääntämistoiminto syntetisoi englanninkieliset sanat 
niin että kuulet niiden oikean ääntämistavan suoraan 
kaiuttimista. Mukana tanskan, hollannin, englannin, 
viron, suomen, ranskan, saksan, unkarin, italian, latvian, 
liettuan, norjan, puolan, portugalin, venäjän, slovakian, 
espanjan, ruotsin ja turkin kielet.

Compaq Presario C797 
15.4”/3GB/160GB + 
HP F4180 monitoimilaite

Oiva kannettavan ja 
tulostimen bundle!

548.90
Tuote 

33563

tai 91.48/kk
(6kk aidosti koroton osamaksu)

Pieni ja edullinen kotitoimisto 15.4”:n 
kannettavalla ja mustesuihkutulostimella! 

Koneesta löytyy Intel Celeron 560 -suoritin, 3GB 
keskusmuistia, 160GB kiintolevy ja Intel GMA X3100 

-näytönohjain. Käyttöjärjestelmänä toimii Windows Vista 
Home Premium. Tulostimella hoituu niin tavalliset A4-tulosteet 

kuin valokuvienkin tulostus. Mukana ei tule USB-kaapelia.

Todellinen 
vuosi-

korko 0%!

Kustomoituna 
49.90 eurolla, 
tuote 25630

HP Pavilion dv5-1035
RM-70/15.4”/4GB/250GB
Vista Home Premium

699.90
Tuote 

22045

tai 116.65/kk
(6kk aidosti koroton osamaksu)

Uudella tyylikkäällä Pavilion-rungolla 
varustettu 15.4”:n kannettava tietokone! 
Sisällä AMD Athlon X2 Dual-Core 
prosessori RM-70, 4GB keskusmuistia, 
250GB kovalevy ja ATI Radeon HD3450 
näytönohjain. Taustavalaistu logo 
kannessa, kovalevyn pikasammuttava 
accelerometre-teknologia ja uusi e-sata-
liitäntä. Mukana myös kaukosäädin. 
Käyttöjärjestelmänä Windows Vista 
Home Premium.

+ kustomointi 
49.90 euroa, 
tuote 25630

USB-liitäntäinen bluetooth-
sovitin lähes kaikille 
tietokoneille ja bluetooth-
puhelimille! Lisäksi tämä 
dongle toimii myös SD/
MMC-muistikortin lukijana. 14.90

Tuote 
14002

Prodige Bluetooth 
Dongle + muisti-
kortinlukija 

Järeä 
kovakantinen 
suojalaukku 
joka suojaa 
kannettavaa 
tietokonettasi 
kolhuilta ja 
ilmoilta. 

Otterbox Laptop 
Case 15”

139.90
Tuote 

34378 22.90

+ kaupan-
päälle 

kuljetus!



Home & 
Studentin 
Attach 
versio 
voidaan 
myydä 
vain uuden 
tietokoneen 
mukaan. Sen 
saa asentaa 
kolmeen kotiko-
neeseen.

Office Home & Stu-
dent 2007 Attach

83.90
Tuote 

33680

789.90
Tuote 

26645

HP Pavilion dv4-1080 14”
P7350/3GB/250GB/3G
Vista Home Premium 14”:n näytöllä varustettu kannettava 

tietokone kotiin! Uudelleen muotoiltu 
Pavilion-runko, jonka kannessa taustava-
laistu logo. Sisältä löytyy mm. Intel Core 2 
Duo P7350 -suoritin, 3GB keskusmuistia, 
250GB kiintolevy sekä nVidia GeForce 
Go 9200M -näytönohjain omalla 256MB 
muistilla! Lisäksi se on varustettu langat-
tomilla 802.11a/g/n, Bluetooth sekä 3G 
-yhteyksillä. Käyttöjärjestelmänä Windows 
Vista Home Premium.

tai 131.65/kk
(6kk aidosti koroton osamaksu)

Yhteensopiva HP Deskjet D1560, HP Deskjet D2360, 
HP Deskjet F2280, HP Deskjet F4180, HP Officejet 
4355, HP Officejet 5610, HP Officejet 5615, HP Officejet 
J3680

HP nro 22
XL 3-väripatruuna

22.90
Tuote 

12984
Logitech VX 
Nano Cordless
Yksinkertaista elämää tien 
päällä. Kevyesti mukana kulkeva 
Logitech® VX Nano Cordless 
Laser Mouse for Notebooks on 
aina käyttövalmiina, kiitos nano-
vastaanottimen, maailman pienim-
män USB-vastaanottimen. Liitä 
se kannettavan USB-porttiin, eikä 
siitä tarvitse sen jälkeen murehtia. 
Logitechin nopean vierityspyörän 
avulla kiidät pitkienkin asiakirjojen 
läpi nopeasti. Tai voit vaihtaa 
tarkkaan vieritykseen napsautus 
napsautukselta käydessäsi läpi 
luetteloita tai katsellessasi diakuvia 
tai laskentataulukoita. Litteä hiiri 
sujahtaa kätevästi kannettavan 
salkkuun. 

65.90
Tuote 

22592



Prodige FlatX 
Ultra-Flat näppäimistö 
Fin/Swe Uusi upea FlatX näppäimistö on sekä 

ulkonäöltään että kooltaan erinomaisesti 
sopiva useimpiin markkinoilla oleviin pöy-
täkoneisiin ja kannettaviin. Kannettavista 
tietokoneista tutulla tekniikalla toteutettu 
äärimmäisen ohut, normaalilla 104 
näppäinasettelulla varustettu näppäimistö 
joka on tyylikäs lisä TFT-näytön rinnalle. 
MikroBitti-lehti: ”Ulkoisesti Prodige on 
toimiva, konstailematon ja perinteinen. 
Sopii niin virkamiehen pöydälle kuin teinin 
pelikoneen eteen”18.90

Tuote 
16770

Virtalähde kannettaville tietokoneille, matkapuhe-
limille ja mp3-soittimille. Loistava ratkaisu kadon-
neen virtalähteen korvaajaksi tai vaikka näppäräksi 
matkalaturiksi! Esim. HP, Acer, Compaq, Dell, jne.

68.90
Tuote 
0335

SilverShield 120W 
universaali laturi

Vesitiiviistä neopreenistä valmis-
tettu tarvikelaukku tietokoneille, 
kuten HP:lle, Applelle tai Acerille. 
Neopreeni on kestävä materiaali 
joka ei myöskään naarmuta 
tuotteen pintaa. Tarvikelaukkuun 
pakkaat esim. virtalähteen, kaa-
pelit ja hiiren. Koko 34x9x4cm. 
2 vuoden takuu!

9.90
Tuote 

17765

Casetek Accessory 
POUCH black

Acer Extensa 5620Z 
15.4”/T2390/2GB/160GB/
Vista Home Premium

499.90
Tuote 

19951

Voiko tällä kannettavalla surffailla netissä, pyörittää multimediaohjelmistoja, käsitellä valokuvia, tehdä koulutöitä, katsella 
elokuvia ja pelata kepeitä pelejä? Kyllä vain, aivan mainiosti! Suuri muistikapasiteetti, tehokas prosessori ja ominaisuuksia 
pursuava Windows Vista Home Premium -käyttöjärjestelmä takaa todella miellyttävän käytön, niin kotona kuin tien päällä. 
Todella selkeä CrystalBrite-näyttö toistaa värit kylläisinä ja kuvan tarkkana. Microsoft Office 2007:n koekäyttöversio 
mukana – kokeile nyt Office toimisto-ohjelmistoa ilmaiseksi ja päivitä se täydeksi versioksi MLK-käyttöoikeuslisenssillä.

Myös 6 kk:n osamaksulla, 
vain 7€/kk laskutuslisällä!**

Acer TravelMate 5520-7A4G16Mi 
15.4” TK57/4GB/160GB/Vista 
Home Premium

549.90
Tuote 

19953

Tästä kannettavasta löytyy kaikki ne ominaisuudet joita hintatietoinen käyttäjä 
vaatii. Tehokas 64-bittinen prosessori, 4 gigaa muistia, iso 160GB kovalevy, 
langattomat WLAN ja Bluetooth -yhteydet sekä näytönohjain joka soveltuu myös 
kevyeen pelaamiseen. Nämä valtavat resurssit valjastat käyttöösi Windows Vista 
Home Premium -käyttöjärjestelmällä. Nyt lyömättömään tarjoushintaan! Valitsemalla Windows Vistan teet 

liiketoimintasi kannalta järkevän ratkaisun, 
joka kantaa pitkälle tulevaisuuteen. 
Uudistettu käyttöliittymä, helppokäyttöinen 
haku, tehokas tietoturva ja langattomiin 
ominaisuuksiin tehdyt parannukset 
auttavat sinua työskentelemään 
tehokkaasti ajasta ja paikasta riippumatta.



299.90
Tuote 

34910

Tämä ensiluokkainen, 
analogisen ja digitaalisen 
valokuvauksen harrastajille tarkoitettu monitoimi-
laite tulostaa upeita valokuvia. Harmaa muste mahdollistaa hienot 
mustavalkokuvat ja filmisovittimet skannauksen sekä 35 mm:n filmeistä 
että dioista. Ethernet- ja Wi-Fi-liitäntöjen avulla voit jakaa tulostimen 
olemassa olevassa verkossa. Ei sisällä USB-kaapelia

Canon PIXMA MP980
monitoimilaiteXerox Business 

500 arkkia A4

Vertaa hintaa! Tästä edullinen tulostuspaperi! Sopii 
lähes kaikille laser- ja mustesuihkutulostimille. 
Erinomainen valinta vaikkapa Canonin, Samsungin 
tai HP:n tulostimen omistajalle. 

2.90
Tuote 

15882

Acer P241WBD 
24”:n näyttö

249.90
Tuote 

24388

Myös 6 kk:n osamaksulla, 
vain 7€/kk laskutuslisällä!**

Acer P241WBD on tyylikkään musta 24” 
LCD-näyttö aidolla 1920 x 1200 WUXGA-
resoluutiolla. Korkea 3000:1 kontrastisuhde, ripeä 
5 ms vasteaika ja sekä VGA-, että DVI-liitännät 
takaavat käytettävyyden pitkälle tulevaisuuteen. 
Ja mikä parasta - hinta ei päätä huimaa! Kolmen 
vuoden takuu.  50 kpl rajoitettu erä per myymälä/
varasto, yhteensä 200 kpl. 

Acer Veriton 
M261 Celeron 

430/1GB/160GB/
DVDRW/Linux

199.90
Tuote 

30686Acer Veriton 
M261 on 
todella 
edullinen 
perusrunko, 
johon voit 
kätevästi lisätä 
haluamiasi 
komponentteja. 
1GB keskus-
muistia, 160GB 
kovalevy ja 
polttava DVD-
asema. Tukee 
myös Intelin 
Core 2 Duo 
(FSB 533/800) 
-prosessoreja. 
Toimitetaan 
ilman näyttöä 
Linux-käyttöjär-
jestelmällä.

Laadukasta ääntä kompaktissa koossa. Paketti sisältää kaksi satelliittikaiu-
tinta (4W) ja yhden subwooferin (9W).

19.90
Tuote 
5597

Logitech S-220 2.1 
minikaiutinsarja

Logitech G9 Laser 
Gaming Mouse 

laserpelihiiri

66.90
Tuote 
0479

Uuden aikakauden pelihiiri, jonka kokoa voit muuttaa helposti vaih-
tokuoren avulla. Sopii niin iso- kuin pienikätisille pelaajille! Tarkkuus 
200- 3200 dpi. Paino säädettävissä. Kolmen vuoden takuu.



19.90

Tilava ja käytän-
nöllinen 15.4”:n 
kannettavan laukku! 
AS-MAX Anti-Shock 
järjestelmä takaa 
maksimaalisen suoja-
uksen kannettavalle. 
Matkalaukun kahvalle 
läpivienti. Sopii mm. 
Apple MacBook 
Prolle tai lähes mille 
tahansa muulle 
15.4” -kannettavalle. 
Sisätilan mitat: 37.5 x 
28 x 4.5cm.

Sulavalinjainen kantolaukku mitoitettu MacBookille 
tai LG:n 13.3”:n kannettaville! Laukku tarjoaa 
ensiluokkaisen suojan ja erikoismateriaalit estävät 
laitteiston naarmuuntumisen. Tyylikästä designia 
Milanosta! Koko 35x25x4cm. 

39.90
Tuote 

18115

44.90
Tuote 

14287

Tucano Work-Out 
for Apple 13.3”

Tucano Giorno
Work 15.4”

Laptop Hideaway on tehty suojaamaan kannetta-
vaasi lattialla esim. sohvan, sängyn, pöydän yms. 
vierellä. Se suojaa kannettavaasi samalla pitäen 
sen helposti ulottuvillasi. Säilytyslaukkuun mahtuu 
kannettavan lisäksi tarvikkeet ja tärkeät paperit.

29.90
Tuote 

26632

Belkin Laptop 
Hideaway 15.4”

Tästä vaikka HP:n 15.4” kannettavalle laukku, joka 
tarjoaa ensiluokkaisen suojan ja erikoismateriaalit 
estävät laitteiston naarmuuntumisen. 

Tucano Work-Out 
for PC XL 15.4”

Design 
Milanosta!

46.90
Tuote 

17655

Reppu selässä on helpompi kulkea ihmisruuh-
kassa, ja kädetkin pysyvät vapaina. Keveä ja 
kestävä ulkopinta tarjoaa hyvän suojan.

Logitech Kinetik 
15.4” reppu

49.90
Tuote 

19052

Belkinin korkealaatuinen 15” kannettavalle 
suunniteltu laukku, jossa käytetään laadukasta 
ballistista nylonia. 

Belkin Stone 
Street 15” laukku

24.90
Tuote 

26926

Tangent Quattro Internet-radio

Kuuntele radio-ohjelmia kaikkialta maailmasta. Olettakaamme, että asut Australiassa ja kuuntelet 
radioasemaa, joka sijaitsee Armeniassa. Saattaisit harkita vaihtoa asemalle, joka sijaitsee Amerikassa, 
mutta päätätkin kuunnella omaa suosikkiasemaasi, joka sijaitsee Itävallassa. Kaikki tämä toteutuu 
muutamassa sekunnissa. Kuuntelet internetradiota ja mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Tuote 
35943 (musta), 35945 (punainen) tai 35947 (pähkinänvärinen). Rajoitettu erikoiserä!

199.90

Rajoitettu
erikoiserä!
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Yksinker-
tainen ja 
tyylikkäästi 
viimeistelty 
ulkoinen 
kotelo 3.5” 
SATA I/II 
-kovalevyille. 

59.90
Tuote 
0198

Icy Dock MB-
664US-1S 3.5” 

SATA-kotelo

Uuden sukupolven tarkkuusalusta! Pelaajan 
valinta pelaamiseen, pelaajien pelaajille kehittämä 
varmasti pelittävä pelihiirimatto! Tekstiilipinnoitettu.

Extinctor Sharp 
hiirimatto

19.90
Tuote 

14778

Microsoft 
Wireless 
Notebook Optical 
Mouse 3000

Helppo langaton hiiri mukaan! Uusin optinen teknologia 
ja sopii hyvin sekä oikea- että vasenkätisille. Paristojen 
kesto jopa puoli vuotta! Pakettiin kuuluu myös irroitettava 
radiolähetin, joka painetaan hiiren pohjaan kiinni ja se 
kulkee kätevästi matkassa mukana hukkumatta! Tämä 
reissuhiiri on todella kätevä jokaiseen kannettavaan!

19.90
Tuote 
0239

www.microsoft.fi/moneyback

Microsoft 
Arc Mouse
Mikä innovaatio! Kokoontaitet-
tava langaton laserhiiri erityi-
sesti kannettaville tietokoneille! 
Minikoinen USB-lähetin. Sopii 
sekä oikea- että vasenkätisille.

46.90
Tuote 
6801

Explorer Mini 
Mouse on varustettu 
Microsoftin uudella 
huipputarkalla 
BlueTrack -tek-
nologialla, jonka 
ansiosta se toimii 
pinnoilla, joilla et 
uskonut hiiren ikinä 
toimivan - matolla, 
graniitilla, puupin-
noilla jne. 49.90

Tuote 
31416

Microsoft  
BlueTrack Explorer 
Mini Mouse 

Microsoft Digital Media Pro 
Keyboard PS2/USB 

19.90
Tuote 
2259

Tyylikäs arkipäivän muka-
vuutta lisäävä näppäimistö. 
Uutuudesta löytyvät mm. 
pikavalintanäppäimet ja 
kiinteä kokonaan uusi 
Zoom Slider, joka säätää 
esimerkiksi kuvakkeiden 
koon nopeasti Resurs-
sienhallinnassa. Zoom 
Sliderin avulla on todella 
helppo katsoa kuvia, 
karttoja, dokumentteja ja 
Web- sivuja irroittamatta 
kättäsi näppäimistöstä. 
Näppäimistössä oleva 
Irrotettava rannetuki 
varmistaa mukavan 
työskentelemisen.



Tarkkaile kotiasi 
tai toimistoasi 
Logitech Indoor 
Video Security 
Master Systemin 
avulla! Innovatii-
vista HomePlug 
-teknologiaa 
(sähköverkkoa) 
hyödyntävä 
tyylikäs ja 
huomaamaton 
kamera, jonka 
asennus hoituu 
15 minuutissa. 
Ei muuta kuin 
kamera ja 
tietokone kiinni 
sähköverkkoon! 
Paketissa 
mukana yksi 
kamera, 
ohjelmisto ja 
USB-vastaanotin 
tietokoneelle. 
Saatavilla myös 
ulkokamerapa-
ketti, kts. tuote 
23922.

Logitech Indoor Video Security 
Master System

289.90
Tuote 

31649

Käytä IR-valaisinta yhdessä Axis-kameroiden tai 
muiden yökuvaustilalla varustettujan valvontaka-
meroiden kanssa saadakseksi selviä kuvia myös 
hämärässä tai täysin pimeässä.

479.90
Tuote 
2991

Axis IR Illuminator  
valaisin

Panasonic BL-C160 on videovalvontakamera ulkotiloi-
hin. Ominaisuuksina mm. MPEG-4- ja JPEG-formaatit, 
Ethernet-verkkoliitäntä, katselu ja hallinta selaimella, 
näkyvyys vaakasuunnassa 58°, tarkkuus 640x480, 
valkoiset LED-valot, valaistustarve LEDien valaistus-
alueen ulkopuolella 3-10.000 lx, focus 0,3m alkaen, 
liiketunnistus kuvan sisällöstä, UPnP-tuki, viewnetcam.
com-nimipalvelu dynaamisen ip-osoitteen käyttäjille, 
uutena myös verkkokamera.fi-nimipalvelu. Pakkaus 
sisältää virtalähteen ja Ethernet-virta-injektorin. 

Panasonic BL-C160 
verkkovalvonta-
kamera

Mobotixin kolmen megapikselin verkkovalvonta-
kamera Q22M-Sec-D11 kuvaa kerralla koko tilan, 
sillä esimerkiksi kattoon asennettuna kamera 
näkee koko huoneen 360 astetta. 

Mobotix Q22M-
Secure-D11 360’ 
valvontakamera

758.90
Tuote 
0484

355.90
Tuote 
2757

VIU on aivan uudenlainen internetkamera. Se ei tarvitse mitään johtoja 
lähettäessään livekuvaa verkkoon. VIU on silti aito palvelinkamera, johon 
otetaan yhteys internet-selaimella, eikä makseta mistään 3G-videopuheluista.

VIU on helppo ja nopea ottaa käyttöön - laitat SIM-kortin paikoilleen ja painat 
virtanäppäintä. VIU:un kannattaa ottaa kiinteähintainen 3G-liittymä, jolloin voit 
käyttää sitä niin paljon kuin haluat ilman mitään määrämaksuja.

699.90
Tuote 

35824
Kytke yhteen USB-porttiin jopa neljä USB 1.1/2.0 
laitetta tällä passiivisella USB-hubilla! Tukee jopa 
480Mbps siirtonopeuksia.

Fuj:tech UH26 
passiivinen USB-

hubi, 4 porttia

9.90
Tuote 

18776

Inewit VIU 3.5G
IP-kamera



Codegen 
M-610 
400W 
kotelo
Tyylin riemuvoitto! 
Rakenna oma 
tietokone tähän 
Codegenin 
koteloon 400W:n 
virtalähteellä. 
Paikat neljälle 
5.25”, yhdelle 5.25” 
optiselle asemalle 
sekä yhdelle 3.5” 
laitteelle, lisäksi 
6 sisäistä 3.5”:n 
kovalevypaikkaa. 
Etulevyssä myös 
kaksi USB-porttia 
luukun takana. 
Virtalähteessä 
20+4pin liitin. 
Fyysinen koko 
472 x 440mm x 
195mm (pituus x 
leveys x korkeus). 
Mukana täydellinen 
ruuvi/mutterisarja, 
virtakaapeli sekä 
Verkkokauppa.
comin suomenk. 
kotelon asennus-
opas.

49.90
Tuote 

15109

CE/PFC-hyväksytty, 
supertehokas ja 
laadukas ATX-
virtalähde. Koko 
150x140x86mm. 
Hiljainen lämpöti-
lasäädetty tuuletin, 
suosittelemme, 
sopii lähes kaikille 
prosessoreille ja 
lähes kaikille ATX-
koteloille. Sisältää 
P4-lisävirtaliittimen

Codegen Quiet 400W 
ATX-virtalähde 

33.90
Tuote 
7161

Muovirasiassa lajitelma 
erilaisia kiinnikkeitä 
tietokoneen asentajalle. 

Spiral WAS-66 
asennuspakkaus

2.90
Tuote 

10231

Creative ZEN X-Fi 8GB soitin
ZEN X-Fi on Creativen äänentoiston asiantuntijoiden suunnittelema ja se tarjoaa puhtaan äänen musiikin 
kuunteluun. Sen tyylikkään ja kiiltävän kotelon sisälle on lisätty Xtreme Fidelity -teknologia, joka palauttaa 
kristallinkirkkauden MP3-musiikkiisi ja nostaa sen uudelle tasolle. Soittimen mukana toimitetaan huip-
pulaatuiset tulppakuulokkeet, jotta saisit siitä kaiken irti. Tekniikan maailma 19/2008: ”Suurella näytöllä, 
reippaalla muistilla ja runsailla ominaisuuksilla varustettu Creativen mediasoitin näyttää ja tuntuu heti 
kättelyssä hyvältä... Windows-koneeseen tukeutuvalle X-Fi on houkutteleva mediasoitin.”

134.90
Tuote 
7698

Inewit VIU 3.5G
IP-kamera

Leica M8.2 
digitaalinen 
mittaetsin-
kamera

4995.90

Yli 50 vuotta valokuvauksen historiaa 
istuu saumattomasti yhteen uuden 
digitaalisen Leica M8.2 -kameran 
kanssa. Käytettävyydeltään mutkatto-
man yksinkertainen ja toiminnaltaan 
äärimmäisen luotettava runko on 
yhteensopiva kaikkien vuoden 
1954 jälkeen julkaistujen Leica 
M-objektiivien kanssa. Kokeiltavana 
Oulun myymälässä. Tuote 13899 
(hopea) tai 13312 (musta).



Tripla Extra 
tarjouksia 

to-su!

USB-kasvihuone
Pienikokoinen, 
aitoja kasveja 
kasvattava 
USB-kasvihuone. 
Tietokoneesi 
seuraa kasvien 
kasvua ja antaa 
ohjeita mm. 
kastelun suhteen. 
Pakkaus sisältää 
keinomaa-ainesta 
ja kehäkukan 
siemeniä!

28.90
Tuote 
68229.90

Tuote
24161

Miniature Copter - radio-
ohjattava helikopteri

Huikea lähes oikean helikopterin tunnelma ja tarkkuus.  Täydellinen kontrolli, voit ohjata kopteria ylös, alas, oikealle 
ja vasemmalle. Mukana IR kauko-ohjain trimmerillä. Lentoaika n. 3-4 min. Ohjaimeen menee kuusi AA-kokoista 
Alkaline-paristoa (ei mukana). 

Miniature Battle Copter 
- 2 kpl radio-ohjattavaa
taistelukopteria

19.90
Tuote
2079

Ällistyttävä lähes oikean taisteluhelikopterin tunnelma ja tarkkuus! 
Täydellinen kontrolli, voit ohjata kopteria ylös, alas, oikealle ja vasemmalle, 
lisäksi voit ampua alas helikopterin  infrapunatykillä. Mukana kaksi kopteria 
ja kaksi IR kauko-ohjainta trimmerillä. Lentoaika n. 3-4 min. Ohjaimeen 
menee kuusi AA-kokoista Alkaline-paristoa (ei mukana). 

Infrapunatykillä!

Pleo - robottidinosaurus 
tekoälyllä
Pleo on lajiltaan camarasaurus ja se on 
varustettu yhteensä 13 anturilla, jotka 
tarjoavat mahdollisuuden nähdä, kuulla sekä 
tuntea. Se voi ilmaista tunteita kuten pelkoa, 
iloa, ärtymystä ja se reagoi tunteillaan ihmisen 
ollessa sen kanssa vuorovaikutuksessa. Mikäli 
roikotat Pleoa hännästä, se suuttuu. Silittäessä 
sitä päästä se rauhoittuu ja menee ehkäpä 
makuulleen nukkumaan. Pleo on toisin sanoen paljon 
enemmän kuin robotti!

Pleo sisältää viimeisintä robottiteknologiaa ja se perustuu 
monimutkaiseen ohjelmistoon joka yhdistää perustarpeet ja 
vaistot (kuten tarve ruokaan, uneen, leikkimiseen ja tutkimi-
seen) ulkoisiin ärsykkeisiin (kuten ääni, valo, kosketus ja värit).

349.90
Tuote
7920

Irroita nallen pää 
niin alta paljastuu 
USB-väyläinen 
Flash-muisti. 
Maks. 1 kpl per 
asiakas.

Evil Teddy 512MB
USB-muisti

Myynti alkaa su 
23.11. klo 12.00. 

Rajoitettu erä. 1.90
Tuote 

20360

Jopa 1000 
kertaa uudelleen 
ladattava, valmiiksi 
ladattu Lieberman-
nin AA-akkuparisto 
2500mAh:n 
teholla! Lieber-
mann on heti 
käyttövalmis, voit 
ottaa akut heti 
käyttöösi. 

4.90
Tuote 

13092

Liebermann 
PreCharged 
2 kpl AA-
akkua



Tripla Extra 
tarjouksia 

to-su!

Philips LivingColors 
lampulla voit valaista 
huoneesi aivan 
uudella tavalla. 
Valitse itsellesi sopiva 
väri loputtomista 
värivaihtoehdoista 
mielialan ja 
tunnelman mukaan. 
Mukana tulee 
kaukosäädin, jolla 
värimaailmaa ja 
kirkkautta voi hallita.
Tuote 28476 
(läpinäkyvä) tai 5530 
(musta).

Philips LivingColors moniväri-
valaisin

Herätyskellolamp-
puradio! Wake-up 
Light herättää 
sinut luonnollisella 
tavalla – hiljalleen 
lisääntyvällä valolla. 
Tästä lähtien herää-
minen on miellyttävä 
kokemus. Laitteeseen 
sopii energian-
säästölamppu, ja 
lampun muotoilu on 
suunniteltu sopimaan 
jokaiseen makuuhuo-
neeseen. Nyt voit itse 
valita milloin aurinko 
nousee! Wake-up 
Lightin avulla 
heräät luonnollisen 
virkeänä ja pääset 
aloittamaan päiväsi 
täynnä energiaa! 
Kliiniset tutkimukset 
ovat osoittaneet että 
auringonnousun 
jäljittelyllä on todis-
tettavasti positiivisia 
terveysvaikutuksia ja 
on lisännyt monien 
ihmisten hyvinvointia.
Tarkista saatavuus 
netistä!

129.90
Tuote 

24144

Fuj:tech LED-spottivalaisin sisältää 18 kirkasta 
valkoista LED-valoa. LED-valojen lämmöntuotto ja 
virrankulutus on alhaista ja niillä on erittäin korkea 
elinikä (jopa 100,000 tuntia).

Fujlight E14 
LED-spottivalo

3.90
Tuote 

32973 139.90

Herätyskellolamppuradio! Herää luonnollisella tavalla 
auringonnousun aikaan, ainoana poikkeuksena että nyt 
voit itse valita milloin aurinko nousee! Wake-up Lightin 
avulla heräät luonnollisen virkeänä ja pääset aloittamaan 
päiväsi täynnä energiaa! Kliiniset tutkimukset ovat osoit-
taneet että auringonnousun jäljittelyllä on todistettavasti 
positiivisia terveysvaikutuksia ja on lisännyt monien 
ihmisten hyvinvointia. Tarkista saatavuus netistä!

Philips HD 3463-01 
Wake-up Light

98.90
Tuote

35268

Tästä lahja joka yllättää 
saajansa! Tuttu Verkko-
kauppa.comin maskotti 
sisäänrakennetulla 
FM-radiolla. Kanavien 
ja äänenvoimakkuuden 
säätö tapahtuu painele-
malla maskotin jalkoja ja 
käsiä. Ei sisällä paristoja 
(2xAA). Maskotin korkeus 
n. 30cm. 

Verkkopoika 
maskottiradio

2.90
Tuote 

25090

Philips HF 3475-01 
Wake-up Light, 
herätyskellolamppu 
FM-radiolla 9.90

Tuote 
14043

Sanyo Eneloop
2 x AAA-akku 

800mAh ladattu

Sanyo Eneloop
2 x AA-akku 

2000mAh ladattu

8.90
Tuote 

15749

5.90
Tuote 

32349

Sanyo Eneloop 
C-adapteri, 2 kpl 

Adapterin avulla voit 
käyttää Eneloop AA-
kokoisia akkuja, C/R14-
akkuja/paristoja käyttävissä 
laitteissa.

Uusi malli!

Uusi malli!



Seinään tai 
pöydälle asen-

nettava tyylikäs peili, 
jossa animoidut sääsymbolit 

sekä muut säähän liittyvät tiedot. 
Mukana langaton sensori.

Hama EWS-800
sääasema

Kätevänkokoinen 
sääasema selkeällä 
näytöllä. Mittaa sisä- ja 
ulkolämpötilan, ilman-
paineen ja sisältää 
myös herätyskellon. 
Langaton anturi. 

67.90
Tuote 
9208

89.90
Tuote 

22843

Oregon Scientific 
MR238 peili sää-
asemalla

Oregon 
Scientific 
WMR100 
sääasema
WMR100 sisältää kasan ominaisuuk-
sia perinteisten ilmanlämpötilan ja 
ilmanpaineen mittaamisen lisäksi. 
Näiden lisäksi se mittaa tuulen 
voimakkuutta ja suuntaa, tuulen 
hyytävyyttä, ilmankosteutta, sateen 
määrää sekä kastepisteen. WMR100 
pystyy näyttämään ilmanpaineen ja 
sateen määrän vuorokauden aikana 
pylväsdiagrammina.

WMR100 voidaan liittää tietoko-
neeseen USB-väylän kautta, jolloin 
viimeisimmät säätiedot voidaan 
tallentaa koneelle. WMR100 sisältää 
radio-ohjatun kellon ja se voidaan 
asettaa hälyttämään kun tietyt 
sääkriteerit täyttyvät.

166.90
Tuote 

20500

Garmin Forerunner 50
+ juoksusensori ja ANT USB-tikku

Garmin Forerunner 50 on edullinen sulavalinjainen urheiluinstrumentti! Voit 
hyödyntää tätä monipuolista urheiluinstrumenttia pyöräilyssä tai sekalajeissa 

kun liität siihen lisävarusteena saatavan nopeus-/poljinkierrosanturin. Kun 
harjoitus on tehty, Garminin innovatiivinen langaton ANT™ -teknolo-

gia lähettää harjoitustiedot tietokoneellesi (kantama n. 10 m). Et 
siis tarvitse mitään erillisiä kaapeleita tai liitäntöjä. Kaikki tieto 

on valmista analysoitavaksi, luokiteltavaksi ja jaettavaksi jopa 
Garminin uuteen Connect™ internet palveluun. Laitteeseen 
on saatavana sykevyö lisävarusteeksi.

249.90
Tuote 

12191

FRWD W600 
urheilutietokone
FRWD W-sarja on maailman 
edistyksellisin urheilusuorituk-
sen tallentava urheilutietokone 
rannenäytöllä, GPS-paikanta-
misella ja sykemittarilla sekä 
Traxmeet-urheilumaailma- 
yhteensopivuudella.

Kun harjoittelet, FRWD-
tallennin tallentaa suorituksesi 
yksityiskohdat reitteineen, kor-
keusprofiileineen, nopeuksineen 
ja sykkeineen. Samanaikaisesti 
FRWD-rannenäyttö näyttää 
suorituksesi reaaliaikaiset tiedot. 
Rannenäyttö kertoo nopeuden, 
matkan ja sykkeen lisäksi myös 
sen, kuinka kuntosi kehittyy harjoi-
tuksessa ja milloin on sopiva hetki 
lopettaa harjoittelu.

FRWD-
urheilutieto-
koneet alk. 
139 euroa.

99.90
Tuote 

31961

22.90



Tukeva ja paikallaanpysyvä teline navigaattorille, 
kämmentietokoneelle tai vaikka iPhonelle. Imukup-
piteline Garmin-laitteille. 

Arkon GN112 
Friction Dash 
Mount Garmin

24.90
Tuote 

11556

Laadukas 
kuulokemikrofoni 
PlayStation 2 tai 
3:een. Sävytetty 
sopimaan PS3:n 
mustaan väriin.

24.90
Tuote 

22165

Logitech Vantage 
USB Headset 
PS2/PS3

Varma seinäteline yleisimmille 23-37”:n LCD- ja 
plasmatelevisioille. Maks. kantavuus 75kg.

MediaLounge 
PLB-6 seinäteline 
23-37”

59.90
Tuote 
9913

Tyylikäs harmaa, 
kovakantinen, 
CD-lompakko 
24:lle CD/DVD/
BluRay-levylle 
(ilman kansia). 
Säilytystaskut 
erikoispehmeää 
materiaalia. Koko 
16 x 16 x 4.5 cm. 
Maks. 1 kpl per 
asiakas.

Ikon DVD/BluRay-
Wallet Grey for 24

0.50
Tuote 
4150

Myynti alkaa ke 
19.11. klo 9.00. 
Rajoitettu erä.

Samsung 8X Slim 
External tray-type 
DVD-Writer

59.90
Tuote

35360

Helppo tapa polttaa tietoa, musiikkia tai elokuvia DVD- ja 
CD-levyille. Liitetään USB 2.0-liitäntään. Ei vaadi erillistä 
virtalähdettä. Mukana tulee myös Neron ohjelmisto, USB-
kaapeli, asennusopas ja kantolaukku. 

Wattson virran-
kulutusmittari

Paljonko koko talosi vie sähköä?  Paljonko 
se maksaa?  Miten sähköä kuluu eri päivinä? 
Paljonko sähköä kuluu juuri nyt?  Wattson vastaa 
näihin kysymyksiin langattomasti.

149.90
Tuote 

33672

Sigmatel Slim 
GPS-vastaanotin

29.90
Tuote 
3202

Paketissa 
viisi standar-
dia muovista 
koteloa 
kolmelle 
DVD/CD/
HD-DVD/
Blu-ray-
levylle. 

Liebermann 5 kpl 
tripla-CD-koteloa

2.80
Tuote 
1616

Tällä 16 cm pitkällä varrella ja 
monipuolisilla säätömahdolli-
suuksilla pystyt asentamaan 
GPS navigaattorisi paljon 
monipuolisemmin.

Celly FLEXGPS 
teline GPS-na-
vigaattoreille

Tällä 16 cm pitkällä 
varrella ja monipuolisilla 
säätömahdollisuuksilla 
pystyt asentamaan TomTom 
GPS-navigaattorisi paljon 
monipuolisemmin. Sopii 
esim. TomTom ONE - New 
Edition ja TomTom One 3rd 
Edition. 

Celly FLEXTOM 
teline TomTomille

Tällä 16 cm pitkällä varrella ja monipuolisilla 
säätömahdollisuuksilla pystyt asentamaan Applen 
iPhonen paljon monipuolisemmin autoon ja 
nauttimaan ominaisuuksista liikenneturvallisesti.

Celly FLEXIPHONE 
teline iPhonelle

22.90
Tuote 

31835

22.90
Tuote 
7866 22.90

Tuote 
10078

GPS-paikannin tietokonee-
seen tai kännykkään! 
Sigmatelissa on tarkka 
bluetooth GPS-piiri 
InsSiRF III. Uusimmalla 
tekniikalla 
saavutetaan 
herkkyys, joka 
vaikeissakin 
olosuhteissa 
pitää 
yhteyden 
sateliitteihin, 
kuten kaupunki-
liikenteessä 
tai asuntoautoissa.



378.90

129.90

Kierrätä vanha elektroniikka 
veloituksetta! Kaikkien Verkkokauppa.comin myymälöiden huoltopisteet toimivat myös vanhan 

sähköelektroniikkaromun (SER) vastaanottopisteinä. Tuo meille vanha televisiosi, 
digiboksisi tai vaikkapa jääkaappi veloituksetta kierrätykseen. Me pidämme 
huolen, että haitalliset raaka-aineet tulee oikein käsiteltyä, luontoa säästäen.

Virallinen 
SER-

palautus-
piste!

19.90
Tuote

25042

Helppo, vaivaton ja turvallinen tapa 
jakaa nettiyhteytesi langattomasti! 
Asenna tämä langaton tukiasema 
esim. ADSL- tai kaapelimodeemiisi ja 
pääset surffailemaan langattomasti! 
Käyttää yleistä 802.11g standardia, 
jonka nopeus jopa 54 Mbps, 2.4GHz:n 
taajuudella. Toimii myös 4-porttisena 
kytkimenä. Sisäänrakennettu 
palomuuri. Toimii loistavasti myös 
PlayStation 3:n tai DLNA-laitteiden 
kanssa! Saatavana valkoisena (tuote 
25042) tai mustana (14403).

Netwjork 54Mbps WLAN-
tukiasema Super-

suosittu!

4Digi Wii 8-in-1
Sport Pack

Tee Wiillä pelaamisesta entistäkin hauskempaa! 
Tämän paketin avulla teet Wiin peliohjaimesta 
tennis-, golf- tai baseball-mailan tai muutat 
sen ohjausratiksi!  Mukana myös rannehihna, 
suojakuori ja ohjainalusta Wiin peliohjaimelle.

14.90
Tuote 

18292

Toisen maailmansodan hengessä - aito radio-ohjattava tankki joka toimii lähes kuten oikea esikuvansakin! Tuotetta 
ei luovuteta alle 18-vuotiaille. 100 kpl erä per myymälä ja postimyynti (yht. 400 kpl). 1 kpl per asiakas.

1.90
Tuote 

12253

Battle Tank 
radio-ohjattava

tankki 
Myynti alkaa su 
23.11. klo 12.00. 

Rajoitettu erä.

Nyt kuntoon Wii Fit-pelipaketilla. Kuntoile hauskalla tavalla 
omassa olohuoneessa! Wii Fit on virtuaalinen personal trainer, 
joka auttaa pitämään koko perheen kunnossa päivittäisillä 
harjoitteilla. Opit tekemään liikkeet oikein, ja samalla kunto 
nousee! Vaatii Nintendo Wii-pelikonsolin.

99.90
Tuote 

31976

Wii Fit + tasa-
painolauta

Tukeva ja paikallaanpysyvä teline navigaattorille, 
kämmentietokoneelle tai vaikka iPhonelle. Imukup-
piteline TomTom ONE-laitteille.

Arkon GN112
Friction Dash 
Mount TomTom

24.90
Tuote 

11573

Tukeva ja paikallaanpysyvä teline navigaattorille, 
kämmentietokoneelle tai vaikka iPhonelle. 

29.90
Tuote 

21994

Arkon CM012 
Universal Friction 
Dash Mount



TomTom ONE Europe 22
GPS-navigaattori

Tästä lähtee - Suomen 
suosituimman navigaattorin uusi 
versio, uusilla Euroopan kartoilla. 
Laitteessa TomTomin karttatakuu 
- mukana on aina uusin kartta! 
Tarkka 4.3”:n näyttö. Lisäksi 
TomTomissa ainutlaatuinen Map 
Share -karttojenjakopalvelu. 
Lisäksi QuickGPSFix on 
TomTomin ainutlaatuinen 
tapa määrittää tarkka sijaintisi 
nopeammin. Saatavilla myös 
Europe 22 Traffic-versio TMC-
ruuhkatiedoilla.

Garmin 
Colorado 300
Garmin Colorado 300 
on käsi-GPS-laitteiden 
huippumalli. Sen hoikka 
ja metallimaisen jämäkkä 
ulkomuoto on vakuut-
tava. Laitteessa on mm. 
sisäinen äärimmäisen 
herkkä GPS-vastaanotin, 
sähkökompassi, ilman-
painemittari, korkeus-
mittari, lämpötilamittari, 
kuvan katseluohjelma ja 
pohjakarttana sisäinen 
maailman karttakuva 
korkeusprofiililla.

378.90
Tuote 

18457 178.90
Tuote 

15281

129.90
Tuote

11949

Suomen suosituimman 
navigaattorin uusin 
V4-versio, uusilla kartoilla ja 
3.5”:n näytöllä. TomTomin 
karttatakuu varmistaa, 
että mukana on aina uusin 
kartta! Ainutlaatuinen Map 
Share karttojenjakopalvelu 
ja QuickGPSFix-toiminto 
auttavat määrittämään 
sijainnin entistä nopeammin, 
tarkemmin ja luotettavammin. 
Tähän hintaan vain to-su 
20-23.11.!

TomTom One 
V4 Nordic 3.5”

Casetek GPS Pouch Grey

Vesitiiviistä neopreenistä valmistettu suojalaukku kompakteille 
digikameroille tai GPS-laitteille, kuten esim. Canonin IXUS-sarjalle, 
TomTom- tai HakkapeliittaGPS-navigaattorille

9.90
Tuote 

17700

MyLOGGER GPS-tallennin

MyLOGGER on erittäin pienikokoinen (tulitikkuaskia pienempi) reitit 
tallentava herkkätoiminen GPS-tallennin (SiRF Star III-low power). 
MyLOGGERIN tallennuksia analysoidaan ilmaiseksi www.traxmeet.com 
urheilumaailmassa, suoritukset tallentuvat automaattisesti Google kartaston 
päälle, ja siellä reitit voidaan toistaa joko maantie- tai satelliittikarttojen 
päällä. Traxmeetissä voidaan myös katsella ja toistaa anonyymisti muiden 
käyttäjien sinne siirtämiä suorituksia. 48.90

Tuote
35554



Tulostaa!
Kopioi!

Skannaa!

HP Color LaserJet 
CP1215 värilaser

Tämä pienikokoinen tulostin tulostaa niin 
asiakirjat kuin yksityiskohtaiset valokuvat-
kin, jopa 8 värisivun minuuttinopeudella. 
CP1215 sopii loistavasti kotikäyttöön 
tai pienyrityksille. Mukana ei tule USB-
kaapelia. Rajoitettu erä. Tähän hintaan 
vain su 23.11. klo 18.00 asti!

119.90
Tuote 
3174

Pirkkalan myymälä

Helsingin myymälä

Avoinna ark. 9-21, 
la 10-18 ja su 12-18

Demotunnit 
sunnuntaina 
23.11. 
klo 10-12!

Tutustu rauhassa! Tule tutustumaan kerrankin rauhassa 
tuotteisiimme Helsingin, Pirkkalan tai Oulun myymä-
läämme sunnuntaina 23.11. klo 10-12 demotuntien 
merkeissä! Tällöin emme myy mitään, vaan kassat 
aukeavat sunnuntaina vasta klo 12.00. Mukana 
valmistajien esittelijöitä ja tuotedemoja!

Demotuntien 
kävijöille raksa-
kypärä ilmaiseksi!

0.00
Tuote 
9829

CE EN397 ja ANSI Z89.1 hyväksytty 
rakennuskypärä. 250 kpl erä per 
myymälä. Yksi kypärä per kävijä.

Demotunneissa mukana mm.

Demotuntien music by 

HP Deskjet F4180
monitoimilaite

39.90
Tuote 

25481

Nopea ja edullinen monitoimilaite! 
Täyttää kaikki kodin pienet tulostus- 

ja skannaustarpeet. Tarkkuus jopa 
4800x1200dpi ja tulostusnopeus jopa 

20 sivua/minuutissa. Huom! Mukana ei 
tule USB-kaapelia. Tähän hintaan vain 

su 23.11. klo 18.00 asti!Tulostaa!
Kopioi!

Skannaa!

DVD/DivX -soittimien kuningas! DVD-004 on erittäin 
tasokas DVD/DivX-soitin jossa laadukas HDMI-skaalain 
ja USB-liitäntä. USB-liitännän kautta voit toistaa MP3/
MPEG4(DivX, XViD)/JPEG-tiedostoja suoraan muisti-
tikulta tai muistikortilta muistikortinlukijan välityksellä! 
Tähän hintaan vain su 23.11. klo 18.00 asti!

ProCaster DVD-004 HDMI 
DVD/DivX-soitin

29.90
Tuote
5167

Valtuutettu 
jälleenmyyjä

Valtuutettu 
jälleenmyyjä

Valtuutettu 
jälleenmyyjä

Valtuutettu 
jälleenmyyjä

Valtuutettu 
jälleenmyyjä

FI 2 lines

100K

40K

PMS 429 + 100K

PMS 429 + PMS 485

White

Oulun myymälä

Tarjoustuotteita rajoitetut 
erät. Tarkista tuotteen 
päivän saatavuus netistä!


