Οδηγός IKEA Home Smart
Έξυπνα στόρια

Για μία καλύτερη
και απλούστερη
ζωή στο σπίτι

Το οικοσύστημα IKEA Home smart αποτελείται από μία ευρεία
γκάμα συνδεδεμένων προϊόντων και υπηρεσιών που σας
επιτρέπουν να ελέγχετε και να αυτοματοποιείτε κάτι που
διαφορετικά το κάνετε χειροκίνητα. Έξυπνη επίπλωση του
σπιτιού!
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Ο έξυπνος τρόπος για μία καλύτερη ζωή στο
σπίτι
Στην ΙΚΕΑ πάντα προσπαθούμε να βρούμε έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Τώρα με το
IKEA Home smart έχετε ένα σπίτι όπου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε νέες
τεχνολογίες για να ελέγξετε και να αυτοματοποιήσετε λειτουργίες – όπως να
ανάψετε και να ρυθμίσετε τον φωτισμό, να ανεβάσετε ή να κατεβάσετε τα στόρια,
να ανάψετε τον ανεμιστήρα, να παίξετε μουσική – που διαφορετικά θα το κάνατε
χειροκίνητα. Κι επειδή η ζωή στο σπίτι είναι το πάθος μας, ακόμα και οι λύσεις
τεχνολογίας που έχουμε σχεδιάσει σας βοηθούν να δημιουργήσετε μία καλύτερη
καθημερινότητα, με έναν βιώσιμο, απλό και έξυπνο τρόπο.

μουσική ακούγεται από τα ηχεία. Κι
όλα αυτά χωρίς να σηκωθείτε από το
κρεβάτι! Μπορεί να ακούγεται μαγικό,
αλλά με το οικοσύστημα IKEA Home
smart γρήγορα κι εύκολα μπορεί να
γίνει η νέα σας πραγματικότητα.

Φανταστείτε να ξυπνάτε κάθε μέρα
πιο ήρεμα και άνετα. Αυτόματα να
ανάβει ένα απαλό φως, να
ανεβαίνουν τα στόρια για να μπει
το φως της ημέρας στο δωμάτιο
ενώ παράλληλα η αγαπημένη σας
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Ξεκινώντας
Σκεφτείτε μία ολόκληρη σύνθεση ή ξεκινήστε με λίγα
κομμάτια. Για να έχετε την πλήρη εμπειρία ενός έξυπνου
σπιτιού, επιλέξτε το διασυνδεδεμένο οικοσύστημά μας για
όλες τις περιστάσεις και τις αισθήσεις, αλλά μπορείτε και
να ξεκινήσετε από μικρότερη κλίμακα και να επιλέξετε να
ελέγχετε μόνο μεμονωμένα προϊόντα μέσα στο σπίτι.
Οικοσύστημα

Μεμονωμένα προϊόντα

Επιλέξτε την πύλη δικτύου και την
εφαρμογή TRÅDFRI για να
δημιουργήσετε ένα διασυνδεδεμένο
οικοσύστημα ώστε να μπορείτε να
ελέγχετε φώτα, ήχο κι άλλα προϊόντα
στο σπίτι.

Επιλέξτε το τηλεχειριστήριο
TRÅDFRI και έξυπνες πηγές
φωτισμού για να έχετε επιπλέον
λειτουργίες κι έλεγχο με ελάχιστη
απαιτούμενη εγκατάσταση.

Η πύλη δικτύου TRÅDFRI και το IKEA
Home smart είναι τα πιο σημαντικά
εργαλεία για να δημιουργήσετε ένα
έξυπνο οικοσύστημα στο σπίτι σας.
Χρησιμοποιώντας τα, μπορείτε
εύκολα και γρήγορα να
δημιουργήσετε ένα οικοσύστημα
έξυπνων λειτουργιών και να τις
ελέγχετε όπως σας αρέσει. Με αυτά ως
βάση μπορείτε να ξεκινήσετε με όσα
συνδεδεμένα προϊόντα επιθυμείτε και
να προσθέσετε μέχρι και 50 μονάδες
στην πύλη δικτύου όταν είστε έτοιμοι
να επεκτείνετε το σύστημα.

Αν προτιμάτε μία σύνθεση με
μεμονωμένα προϊόντα που δεν είναι
διασυνδεδεμένα και δεν είναι
συνδεδεμένα στο διαδίκτυο, μπορείτε
να επιλέξετε το τηλεχειριστήριο
TRÅDFRI κι έξυπνες πηγές φωτισμού.
Με το τηλεχειριστήριο μπορείτε να
ανάψετε, να σβήσετε, να ρυθμίσετε
την ένταση και να αλλάξετε το χρώμα
μέχρι και σε 10 πήγες φωτισμού, ώστε
όλες να έχουν την ίδια λειτουργία.
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Προϊόντα στο οικοσύστημα IKEA Home smart

Έξυπνα στόρια
Έξυπνος φωτισμός
Πηγές φωτισμού που μπορείτε να ανάψετε
και να σβήσετε, να ρυθμίσετε και να
αλλάξετε χρώμα και θερμοκρασία φωτός
όπου κι αν είστε μες στο σπίτι. Επιλέξτε
ανάμεσα σε λαμπτήρες LED, σποτ LED και
πάνελ φωτισμού.

Στόρια που μπορείτε να ελέγχετε από
το κρεβάτι ή έχετε ρυθμίσει να
ανεβαίνουν ή να κατεβαίνουν σε
συγκεκριμένες ώρες. Υπάρχουν
διαθέσιμα στόρια πλήρους ή μερικής
συσκότισης.

Έξυπνα ηχεία
Ακούστε μουσική, ραδιόφωνο και
podcasts
από
τις
υπηρεσίες
μουσικής.
Συμπληρώστε
την
διακόσμηση του σπιτιού σας με
ράφι/ηχείο
κι
επιτραπέζια
φωτιστικά με ηχεία.

Έξυπνη ενέργεια
Μία έξυπνη ασύρματη πρίζα σας
επιτρέπει να συνδέσετε το παλιό σας
φωτιστικό, τα φωτάκια του
χριστουγεννιάτικου δέντρου,
ανεμιστήρες κι άλλες μικροσυσκευές στο
οικοσύστημα IKEA home smart. Την
ελέγχετε από οπουδήποτε μες στο σπίτι ή
τη ρυθμίζετε με χρονοδιακόπτη.
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4 τρόποι να ελέγξετε το IKEA Home smart
Ελέγξτε ήχο και φως κι αλλάξτε την ατμόσφαιρα με το πάτημα
ενός κουμπιού, μία κίνηση, ένα κλικ στην εφαρμογή ή απλά με
τη φωνή σας. Όποια κι αν είναι η προτίμησή σας, έχουμε κάτι
για εσάς.
Τηλεχειριστήρια
Ελέγξτε τα προϊόντα σας IKEA Home smart με ένα
τηλεχειριστήριο, ασύρματο ροοστάτη, κουμπί συντόμευσης ή
τηλεχειριστήριο ήχου. Απλό και κατανοητό για όλους, ακόμα
και για τα μέλη της οικογένειας που προτιμούν μία συσκευή
ελέγχου ή απλώς θέλουν να αφήσουν για λίγο στην άκρη το
κινητό τους.

Αυτοματισμός
Ο αυτοματοποιημένος έλεγχος κάνει το σπίτι πιο ασφαλές κι
άνετο τόσο για τους μικρούς όσο και για τους μεγάλους.
Χρησιμοποιήστε έναν αισθητήρα που ανάβει τα φώτα με κάθε
κίνηση κατά τη διάρκεια της νύχτας ή έναν χρονοδιακόπτη με
καθορισμένες ώρες για το έξυπνο σύστημά σας, για να
υποστηρίξει την καθημερινή σας ρουτίνα όταν ξυπνάτε και
πριν πέσετε για ύπνο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε
τις «Συνθέσεις» στην εφαρμογή, για να αυτοματοποιήσετε
διάφορες συσκευές την ίδια ώρα, δημιουργώντας σε μια
στιγμή την ιδανική ατμόσφαιρα.

Η εφαρμογή
Με την εφαρμογή IKEA Home smart στο τηλέφωνό σας, έχετε
πάντα όλο τον έλεγχο και πρόσβαση στο έξυπνο οικοσύστημά
σας.

Φωνή
Ελέγξτε τα έξυπνα προϊόντα σας με τη φωνή σας, ακόμα κι όταν
τα χέρια σας είναι απασχολημένα με κάτι άλλο. Λειτουργεί με
Apple HomeKit, Amazon Alexa και Google Home.
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Ιδανική ατμόσφαιρα όλες τις ώρες της ημέρας
Η ιδέα πίσω από το IKEA Home smart είναι να κάνει τη ζωή
στο σπίτι πιο εύκολη και πιο άνετη, από τη στιγμή που
ξυπνάτε το πρωί μέχρι την ώρα που χαλαρώνετε το βράδυ.
Μπορείτε να επιλέξετε τις λειτουργίες που είναι πιο
σημαντικές για σας, να επεκτείνετε το σύστημα όπως σας
αρέσει και να δημιουργήσετε την ιδανική ατμόσφαιρα στο
σπίτι σας, όλες τις ώρες της ημέρας. Αυτό είναι ένα έξυπνο
σπίτι!

Προσαρμόστε τον
φωτισμό σε όλες τις
δραστηριότητες

Η σωστή σύνθεση τη
σωστή στιγμή, κάθε
στιγμή

Πολλά συμβαίνουν σε ένα σπίτι και ο
φωτισμός επηρεάζει τον τρόπο που
απολαμβάνουμε έναν χώρο. Είναι τόσο
όμορφο και πρακτικό να μπορείτε να
προσαρμόζετε τον φωτισμό σε
διάφορες δραστηριότητες – από
μαγείρεμα, μελέτη, καθάρισμα έως και
χαλαρές βραδιές και πάρτι ή λίγη ώρα
μπροστά στην τηλεόραση. Μπορείτε να
αλλάξετε τη φωτεινότητα και το χρώμα,
να ανάψετε και να σβήσετε και να
αλλάξετε τη θερμοκρασία του φωτός
από ψυχρό σε θερμό.

Χρησιμοποιώντας τις «Συνθέσεις» στην
εφαρμογή IKEA Home smart, μπορείτε
να ομαδοποιήσετε διαφορετικές
ενέργειες σε διάφορες συσκευές. Για
παράδειγμα, θερμά φώτα με
κατεβασμένα τα στόρια και χαλαρωτική
μουσική για την ώρα του δείπνου. Ή
μία σύνθεση για γυμναστική με έντονο
φωτισμό και χορευτική μουσική.
Μπορείτε επίσης να προσθέσετε την
αγαπημένη σας σύνθεση σε ένα κουμπί
συντόμευσης για γρήγορη πρόσβαση.
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Απολαύστε το φως της ημέρας
και αποφύγετε αδιάκριτα
βλέμματα
Είναι ευχάριστο και υγιεινό να ξυπνάτε με το φως
της ημέρας. Το βράδυ μπορεί να θέλετε να
ηρεμήσετε χωρίς αδιάκριτα βλέμματα. Ρυθμίστε τα
στόρια ώστε να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν σε
συγκεκριμένη ώρα ή ελέγξτε τα με ένα
τηλεχειριστήριο από την άνεση του κρεβατιού σας.

Ακούστε μουσική, ιστορίες
και ενδιαφέρουσες
συζητήσεις
Η μουσική φτιάχνει τη διάθεση για τα πάντα, από τα
ήσυχα πρωινά και την καθημερινή καθαριότητα
μέχρι τα πάρτι και τα ρομαντικά δείπνα. Επίσης,
ακούγοντας τα αγαπημένα σας podcasts και ηχητικά
βιβλία, μπορείτε πάντα να αποκτήσετε νέες και
ενδιαφέρουσες προοπτικές. Πιέστε ένα κουμπί και
γεμίστε ολόκληρο το σπίτι με ήχους, τα ίδια
τραγούδια, συζητήσεις και ιστορίες σε όλο το σπίτι,
ή ένα στο υπνοδωμάτιο κι άλλο στο καθιστικό αν
έτσι προτιμάτε.
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επίσης υποστηρίζουν τα
λεγόμενα πλεγματοειδή δίκτυα
(mesh networks), που σημαίνει
ότι μοιράζονται μεταξύ τους το
σήμα και βελτιώνουν τη
σταθερότητα της σύνδεσης σε
όλο το σπίτι.

Τα προϊόντα στο IKEA Home smart
χρησιμοποιούν το λογισμικό
ZigBee 3.0, κατάλληλο για
ασύρματο έλεγχο που είναι
αποδοτικό, αξιόπιστο κι έχει
εύκολη εγκατάσταση. Τα προϊόντα

Συμβατό με

Όταν βλέπετε αυτό το σύμβολο
σε ένα προϊόν, ξέρετε ότι είναι
συμβατό με την εφαρμογή IKEA
Home smart και την πύλη
δικτύου TRÅDFRI για να
ελέγχετε τα έξυπνα προϊόντα
σας σε όλο το σπίτι.
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Τι σημαίνουν τα σύμβολα;
Όλα μας τα προϊόντα IKEA Home smart είναι ασύρματα. Αυτά
τα σύμβολα θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε τον τρόπο
λειτουργίας τους.

Ασύρματο

Δυνατότητα
ασύρματης
ρύθμισης*
Αυτές οι πηγές
φωτισμού
μπορούν
να
ρυθμιστούν
ασύρματα.

Λευκό φάσμα

Αυτές οι πηγές φωτισμού
μπορούν να ρυθμιστούν
να αλλάξουν από θερμό
σε ψυχρό λευκό φως σε
μόλις τρία βήματα.

Λευκό και
χρωματικό
φάσμα

Θερμό λευκό

Θερμή λάμψη

Αυτές οι πηγές
φωτισμούς δίνουν ένα
θερμό λευκό φως που
αντιστοιχεί στο χρώμα
ενός παραδοσιακού
λαμπτήρα
πυρακτώσεως.

Αυτές οι πηγές φωτισμού
δίνουν ένα θερμό και
διακοσμητικό φως.

Εφαρμογή IKEA

Λειτουργεί με
IKEA Home smart

Home smart

Κατεβάστε την εφαρμογή
IKEA Home Smart από το
Google play ή το App store
για να συνδέσετε το
έξυπνο προϊόν φωτισμού
ΙΚΕΑ με την πύλη δικτύου
TRÅDFRI. Λειτουργεί με
Android (KitKat 4.4 ή
νεότερο) ή iOS 9 και
νεότερο.

Αυτές οι πηγές
φωτισμού
μπορούν να
ρυθμιστούν να
αλλάξουν χρώμα
και από θερμό σε
ψυχρό λευκό φως.

Αυτά τα προϊόντα
μπορούν να
χρησιμοποιηθούν με την
εφαρμογή IKEA Home
smart και την πύλη δικτύου
TRÅDFRI.

Η πύλη δικτύου TRÅDFRI και η εφαρμογή IKEA Home smart έχουν τη
δυνατότητα να ενεργοποιήσουν φωνητικές εντολές στα προϊόντα IKEA Home
smart μέσω Apple HomeKit ή Google Home.

Zigbee είναι το
πρωτόκολλο που
χρησιμοποιείται για τα
προϊόντα IKEA Home
smart.
* Τα προϊόντα της γκάμας του Έξυπνου Φωτισμού της ΙΚΕΑ δεν ρυθμίζεται η έντασή τους από ενσύρματους ροοστάτες ή όταν
χρησιμοποιούνται σε φωτιστικά με ενσωματωμένους ροοστάτες.
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Με το τηλεχειριστήριο ή την εφαρμογή IKEA Home smart
μπορείτε να ελέγχετε κάθε στόρι ξεχωριστά ή να
ομαδοποιήσετε περισσότερα στόρια. Αλλά όταν προσθέσετε
την πύλη δικτύου TRÅDFRI στο οικιακό δίκτυο WiFi και
κατεβάσετε και την εφαρμογή IKEA Home smart, τότε
αρχίζει η μαγεία: η πύλη επικοινωνεί με τα συνδεδεμένα
έξυπνα στόρια. Με την εφαρμογή θα μπορείτε να
προγραμματίσετε πότε τα στόρια ανεβαίνουν/κατεβαίνουν,
απλώς με ένα άγγιγμα στην οθόνη του κινητού σας.
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Ηλεκτρικά στόρια FYRTUR
πλήρους συσκότισης
Χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο που περιλαμβάνεται
μπορείτε να ρυθμίσετε τα στόρια σας από την άνεση του
κρεβατιού σας. Το ύφασμα πλήρους συσκότισης εμποδίζει
το φως, ιδανικό για υπνοδωμάτια.
Διαθέσιμα σε διάφορα μεγέθη από 60 cm έως 140 cm.
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Ηλεκτρικά στόρια KADRILJ
Χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο που περιλαμβάνεται,
μπορείτε να ρυθμίσετε τα στόρια σας χωρίς να σηκωθείτε
από το γραφείο σας. Το διάφανο ύφασμα ελαττώνει τις
αντανακλάσεις του φωτός στην οθόνη σας.
Διαθέσιμο σε διάφορα μεγέθη από 60 cm έως 140 cm.
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Τα στόρια συνοδεύονται από
επαναφορτιζόμενη μπαταρία, επομένως δεν
χρειάζεται να τα συνδέσετε στην κύρια παροχή
ρεύματος. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με
το τηλεχειριστήριο που περιλαμβάνεται ή με
την εφαρμογή ΙΚΕΑ Home smart (διαθέσιμη για
εγκατάσταση σε iOS ή Android) μέσω της πύλης
δικτύου TRÅDFRI (πωλείται χωριστά).
Περισσότερα στόρια μπορούν να
λειτουργήσουν με ένα τηλεχειριστήριο (αφού
αντιστοιχιστεί) ή μέσω της εφαρμογής IKEA
Home smart. Αν η μπαταρία εξαντληθεί και
χρειάζεται να κατεβάσετε το στόρι, μπορείτε
προσεκτικά να το κατεβάσετε χειροκίνητα.

Ο αναμεταδότης
σήματος Zigbee είναι
απαραίτητος για την
λειτουργία του στοριού
(διαφορετικά δεν
λειτουργεί). Διευκολύνει
την επικοινωνία του
σήματος μεταξύ του
στοριού και του
τηλεχειριστηρίου. Είναι
απαραίτητος
προκειμένου να
λειτουργήσει σωστά η
ασύρματη λειτουργία.
Το πακέτο περιέχει 1 τηλεχειριστήριο, 1 επαναφορτιζόμενη μπαταρία, 1
φορτιστή μπαταρίας και 1 αναμεταδότη σήματος
Κάθε στόρι έχει ήδη αντιστοιχιστεί. Για να αντιστοιχίσετε επιπλέον στόρια,
κρατήστε το τηλεχειριστήριο κοντά στο καπάκι της μπαταρίας του στοριού ενώ
ταυτόχρονα πατάτε και κρατάτε πατημένο το μικρό κουμπί στο
τηλεχειριστήριο (δίπλα στην μπαταρία στο εσωτερικό του τηλεχειριστηρίου).
Πατήστε και κρατήστε για 10 δευτερόλεπτα.
Το τηλεχειριστήριο μπορεί να ελέγξει τα στόρια από 10 μέτρα απόσταση.
Χρησιμοποιώντας την πύλη δικτύου TRÅDFRI και την εφαρμογή IKEA Home
smart μπορείτε να ελέγχετε τα στόρια σας από οπουδήποτε εφόσον έχετε
σύνδεση στο διαδίκτυο.
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Ρυθμίστε τις συνθέσεις σύμφωνα με τις
ανάγκες σας

Σχεδιάζετε μία βραδιά σινεμά ή ένα αξέχαστο πάρτι γενεθλίων; Μήπως ένα δείπνο υπό το
φως των κεριών; Δεν θα τα κάνετε όλα μόνοι σας, βασιστείτε και στο Έξυπνο Σπίτι σας! Η
εφαρμογή IKEA Home smart προγραμματίζει πως θα «συμπεριφερθούν» τα στόρια και ο
φωτισμός. Όταν είναι η ώρα να περάσετε χρόνο παρέα, το μόνο που χρειάζεται είναι μία
εντολή κι η μαγεία ξεκινάει!
Πλεονεκτήματα:
Δυνατότητα ελεύθερου προγραμματισμού των στοριών
Ενεργοποίηση προγραμμάτων με ένα κουμπί ή με φωνητική εντολή.
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Προγραμματίστε τα στόρια
όπως θέλετε
Για να συμβαδίσετε με τους ρυθμούς της ημέρας αλλά και να
αποκοιμηθείτε το βράδυ, απλώς επιλέξτε τις κατάλληλες ώρες
στην εφαρμογή. Έτσι θα είστε σίγουροι ότι τα στόρια θα
ανέβουν και θα κατέβουν στις ορισμένες ώρες και θα
σηκωθείτε πιο εύκολα και θα αποκοιμηθείτε πιο γρήγορα.
Επιπλέον, μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία τους ανάλογα
τις καιρικές συνθήκες! Ακόμα κι αν ξεχάσετε να τα κλείσετε,
το Έξυπνο Σπίτι σας θα το θυμηθεί.
Πλεονεκτήματα:
• Προγραμματισμός των στοριών
ανάλογα την ώρα της ημέρας
• Προγραμματισμός των
στοριών ανάλογα τις καιρικές
συνθήκες
• Δυνατότητα ξεχωριστού
προγράμματος για τον καιρό των
διακοπών
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Έξυπνα στόρια

Όλα τα προϊόντα
FYRTUR

FYRTUR

60x195 cm,
ασύρματο/λειτουργία μπαταρίας

ασύρματο/λειτουργία μπαταρίας

ασύρματο/λειτουργία μπαταρίας

159€
Ύφασμα: 100% πολυεστέρας
(100% ανακυκλωμένος)

Ύφασμα: 100% πολυεστέρας
(100% ανακυκλωμένος)

Ράγες: Αλουμίνιο. Σχεδιαστής:
David Wahl. Π100×Μ195cm. Γκρι

Ράγες: Αλουμίνιο. Σχεδιαστής:
David Wahl. Π100×Μ195cm. Γκρι

504.082.09

304.081.73

149€
Ύφασμα: 100% πολυεστέρας
(100% ανακυκλωμένος)
Ράγες: Αλουμίνιο. Σχεδιαστής:
David Wahl. Π120×Μ195cm. Γκρι
804.081.99

στόρι

συσκότισης,

πλήρους

FYRTUR στόρι πλήρους

FYRTUR στόρι πλήρους
συσκότισης,

80x195

cm,

συσκότισης,100x195 cm,
169€

FYRTUR στόρι πλήρους

FYRTUR στόρι πλήρους

συσκότισης,120x195 cm,

συσκότισης, 140x195 cm,

ασύρματο/λειτουργία μπαταρίας

ασύρματο/λειτουργία μπαταρίας

189€

209€

Ύφασμα: 100% πολυεστέρας
(100% ανακυκλωμένος)

Ύφασμα: 100% πολυεστέρας
(100% ανακυκλωμένος)

Ράγες: Αλουμίνιο.
Σχεδιαστής: David
Wahl.
Π120×Μ195cm. Γκρι

Ράγες: Αλουμίνιο. Σχεδιαστής:
David Wahl. Π100×Μ195cm. Γκρι
704.081.90

604.081.81
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Έξυπνα στόρια

Όλα τα προϊόντα
KADRILJ

KADRILJ στόρι, 80x195 cm,
ασύρματο/λειτουργία μπαταρίας

KADRILJ στόρι, 100x195 cm,
ασύρματο/λειτουργία μπαταρίας

149€

159€

Ύφασμα: 83% πολυεστέρας
(100% ανακυκλωμένος) και 17%
nylon. Ράγες: Αλουμίνιο.
Σχεδιαστής:David Wahl.
Π120×Μ195cm. Γκρι

Ύφασμα: 83% πολυεστέρας
(100% ανακυκλωμένος) και 17%
nylon. Ράγες: Αλουμίνιο.
Σχεδιαστής: David Wahl.
Π100×Μ195cm. Γκρι

Ύφασμα: 83% πολυεστέρας (100%
ανακυκλωμένος) και 17% nylon.
Ράγες: Αλουμίνιο. Σχεδιαστής:
David Wahl. Π100×Μ195cm. Γκρι

504.081.53

304.081.54

104.081.50

KADRILJ στόρι, 60x195 cm,
ασύρματο/λειτουργία μπαταρίας
139€

KADRILJ στόρι, 120x195 cm,
ασύρματο/λειτουργία μπαταρίας

KADRILJ στόρι, 140x195 cm,
ασύρματο/λειτουργία μπαταρίας

179€

199€

Ύφασμα: 83% πολυεστέρας
(100% ανακυκλωμένος) και 17%
nylon. Ράγες: Αλουμίνιο.

Ύφασμα: 83% πολυεστέρας
(100% ανακυκλωμένος) και 17%
nylon. Ράγες: Αλουμίνιο.
Σχεδιαστής: David Wahl.
Π100×Μ195cm. Γκρι

Σχεδιαστής: David Wahl.
Π120×Μ195cm. Γκρι

704.081.52

904.081.51

17

Εφαρμογή IKEA Home smart
Κατεβάστε την εφαρμογή IKEA Home smart
από το Google Play ή το App store για να
συνδέσετε το προϊόν έξυπνου
φωτισμού/στόρι IKEA στην πύλη δικτύου
TRÅDFRI. Λειτουργεί με Android (KitKat 4.4 ή
παραπάνω) ή iOS 9 και παραπάνω.

