
Tilaajalahjat

Tuotteisiin, joihin on merkitty pisteet, 
voitte valita alla olevasta listasta tilaajalahjan

1 piste

•  Juhla Mokka kahvipaketteja 3 kpl
•  
•  Fazer Jaffa leivoskeksi appeliini 300 g

2 pistettä

• K-ryhmän tai S-ryhmän lahjakortti, arvo 20€

• Pentik Laituri froteepyyhe valkoinen 40x60cm

• Teema muki 3 dl

• Sääasema langaton
Digitaalinen ja langaton sääasema, jossa
ilmapuntari. Mittausalue sisälämpötilalle
-10c - +60c, ulkolämpötilalle -40c - +70c ja
kosteudelle 20% - 95%. Esteetön kantama
noin 60 metriä. Vastaanotin 2x AAA-paristot,
lähetin 2x AAA-paristot (paristot eivät sisälly
pakkaukseen)

5 pistettä

• Pentik Como torkkupeitto harmaa 130 x 170 cm
Pehmeät torkkupeitot luovat kauniin tunnelman kotiin ja
mökille. Puuvillainen Como-torkkupeitto sopii moneen
sisustukseen. Peitto on 130x170cm ja sen voi pestä
varovaisella ohjelmalla koneessa 30 asteessa.

• Sähkösavustin 1100W 
Putkimallinen sähkösavustin.
• Teho 1100 W/230 V
• Johdon pituus 1,8 m
• Koko ø 25,5 cm
• Syvyys 45 cm
• Valmistettu ruostumattomasta teräksestä

10 pistettä

• Sarpaneva pata 3L
Sarpaneva-pata on muotoiluklassikko. Pata on emaloitu
sisäpuolelta ja se kypsentää ruoan tasaisesti ja ruskistustulos on hyvä. 
Pataan ei myöskään tartu makuja ruokaaineista, joten samaa pataa voi 
käyttää niin lihan kuin
kalankin valmistamiseen

12 pistettä

• Sony vastamelukuulokkeet WH-1000XM3 
Edeltäjäänsä paremmat langattomat Sony WH-1000XM3 -around-earkuu-
lokkeet ovat ohuet, kevyet ja pitävät taustamelun pois korvistasi
tehokkaasti. Vain 10 minuutin latauksella saat 5 tuntia langatonta
kuunteluaikaa.

15 pistettä

• iRobot Roomba 675 robotti-imuri
Roomba 675 -robottipölynimurin voit ajastaa jopa 7 päiväksi kerrallaan tai 
käynnistää suoraan painikkeesta. Wi-Fi-yhteyden ja iRobot HOME -sovel-
luksen avulla ajastuksen voi asettaa mistä ja milloin tahansa.

Laitteen iAdapt-navigointijärjestelmä oppii liikkumaan kodissasi tunnistaen 
mm. eniten imurointia kaipaavat paikat sekä välttäen portaikot ymv. Laite 
imuroi kolmivaiheisesti, siinä on 2 monipintaharjaa sekä reunaharja.

Litiumioniakku; latausaika 2 h, imurointiaika yhdellä latauksella 90 min
Pölysäiliön tilavuus 0,6 l
Suurin kynnyskorkeus 2 cm
Mukana Home Base® -latausasema johtoineen
2 vuoden takuu.

22 pistettä

• Samsung 50” TU7175 4K UHD Smart TV UE50TU7175
50” Samsung TU7175 4K UHD Smart TV on varustettu 
Crystal UHD -teknologialla, aidolla 4K-resoluutiolla, elävillä väreillä,
syvillä mustilla sävyillä ja terävällä kontrastilla. Ominaisuuksiin
lukeutuu myös Tizen TV.

• Dyson V8 Absolute -johdoton imuri
Käyttöaika – normaali teho (28 AW): 40 min
Käyttöaika – täysi teho (115 AW): 7 min
Tehokas 21.6 V li-ion akku
Led-merkkivalo ilmaisee akun varauksen
Ilmavirta – normaali teho: 9 l/s
Ilmavirta– täysi teho: 14,5 l/s
Pölysäiliön tilavuus: 0,54 l
Erittäin kevyt, paino ainoastaan 2,61 kg
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