Οδηγός IKEA Home Smart
Έξυπνα ηχεία

Όλα τα προϊόντα (εμφανίζονται εδώ) ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στο
κατάστημα. Επικοινωνήστε με το προσωπικό ή ανατρέξτε στο www.IKEA.com για
περισσότερες πληροφορίες. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες προϊόντος, ανατρέξτε
στην ετικέτα της τιμής και στο Διαδίκτυο. Όλες οι μονάδες απαιτούν συναρμολόγηση.

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.

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
μουσική ακούγεται από τα ηχεία. Κι
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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.
Μεμονωμένα προϊόντα

Οικοσύστημα

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

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.

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.

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.
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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 σας.
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, Google Home και Amazon Alexa.
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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.

7

Οικοσύστημα IKEA Home smart

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*

Θερμό λευκό

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

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

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

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.

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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Θερμή λάμψη

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

Έξυπνα ηχεία
SYMFONISK

Απελευθερώστε τον ήχο του σπιτιού σας

Ο ήχος έχει την ικανότητα να αλλάζει δραστικά την
ατμόσφαιρα του σπιτιού. Έτσι, μπορείτε να μετατρέψετε μία
γκρίζα μέρα σε μία καταπληκτική μέρα, μόνο με το πάτημα
ενός κουμπιού.
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Τι ρόλο παίζει η μουσική στη ζωή σας; Μήπως ανήκετε στο
74% εκείνων που πιστεύουν ότι η μουσική ελαττώνει το
στρες; Ή μήπως ανήκετε σε εκείνους που πιστεύουν ότι
κάποια τραγούδια συμβάλλουν περισσότερο στη
δημιουργικότητα από ότι μία κούπα καφέ; Υπάρχουν πολλές
μελέτες που αποδεικνύουν ότι η μουσική κάνει τους
ανθρώπους να αισθάνονται καλά και σε συνεργασία με τη
Sonos, έχουμε εξελίξει περισσότερο τη σειρά SYMFONISK –
ηχεία WiFi που κάνουν τον ήχο μέρος του εσωτερικού σας
χώρου.

Ηχεία που δημιουργούν ατμόσφαιρα σε
κάθε χώρο του σπιτιού σας.

Επιλέξτε ανάμεσα σε διάφορες
προσόψεις, κρεμάστε το στον τοίχο ή
τοποθετήστε το στο δάπεδο. Επίσης
μπορείτε να συνδέσετε την κορνίζα με
ηχείο WiFi SYMFONISK στην ίδια γραμμή
με το πάνελ φωτισμού FLOALT και να
δημιουργήσετε μία ευχάριστη
ατμόσφαιρα όπου το φως συναντάει τον
ήχο. Κι έπειτα, απολαύστε φανταστική
ποιότητα ήχου.

Τα ηχεία SYMFONISK είναι μία
συνεργασία της ΙΚΕΑ και της
Sonos, έτσι ώστε να είναι συμβατά
και με άλλα προϊόντα της Sonos.
Η κορνίζα με ηχείο WiFi
SYMFONISK ενσωματώνει τον ήχο
στην διακόσμησή σας και
προσθέτει μία πινελιά στιλ και
ομοιομορφίας στο σπίτι σας.
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Μπορείτε να ακούτε μουσική,
podcasts και ραδιόφωνο μέσω
του WiFi χωρίς διακοπή από
τηλεφωνήματα ή ειδοποιήσεις.
Η μουσική παίζει ακόμα κι όταν
το τηλέφωνο ή το τάμπλετ σας
δεν είναι κοντά σας.

Γιατί WiFi;
Θέλετε να γεμίσετε
ολόκληρο το σπίτι σας με
μουσική; Η καλύτερη λύση
για σας είναι μέσω του
WiFi. Ακούστε μουσική
μέσω του διαδικτύου, αντί
για το τηλέφωνο ή το
τάμπλετ σας. Έτσι δεν
χάνετε στιγμή τον ρυθμό.
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Σειρά SYMFONISK
Μπορείτε να ελέγχετε το κάθε ηχείο ξεχωριστά, έτσι ώστε να
ακούγεται μουσική στο ένα δωμάτιο ενώ τα παιδιά ακούνε ένα
audiobook στο άλλο, ή να ακούγεται η ίδια μουσική σ’ ολόκληρο
το σπίτι.
Τα ηχεία SYMFONISK συνδυάζονται με όλα τα ηχεία Sonos. Με το
τηλεχειριστήριο SYMFONISK μπορείτε να επιλέγετε play/pause
και να αυξομειώνετε την ένταση του ήχου. Για να το
χρησιμοποιήσετε χρειάζεστε την πύλη δικτύου TRÅDFRI.
Τα ηχεία WiFi ελέγχονται μέσω της εφαρμογής Sonos. Κατεβάστε
την εφαρμογή, ακολουθήστε τις οδηγίες κι είστε έτοιμοι για
μουσική.
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Smart Speakers

Μουσική από ράφι;
Είναι δυνατόν να έχετε
υψηλής ποιότητας ήχο
ενώ παράλληλα
εξοικονομείτε χώρο; Η
ΙΚΕΑ και η Sonos
απαντούν με μια φωνή,
ναι. Και η απόδειξη
είναι το ευέλικτο ράφιηχείο WiFi SYMFONISK.

Δείτε όλα τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά
Υπάρχουν πολλά καλά που μπορούμε να πούμε για το
SYMFONISK. Φυσικά είναι ο πλούσιος και ζωντανός ήχος.
Είναι και η συνδεσιμότητα με το WiFi, που σας δίνει τη
δυνατότητα να ακούτε χωρίς διακοπές όσο κι αν χτυπάει
το τηλέφωνό σας.
Επίσης είναι το γεγονός ότι
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
δυο ίδια ηχεία αν θέλετε
στερεοφωνικό ήχο και ότι
μπορείτε να συνδέσετε
όσα ηχεία θέλετε για να
δημιουργήσετε ένα σύστημα
πολλών χώρων
(SYMFONISK ή SONOS,
συνεργάζονται μεταξύ τους).
Κάθε ηχείο ελέγχεται ξεχωριστά – ιδανικό αν θέλετε να
ακούτε διαφορετικούς ήχους σε κάθε δωμάτιο αλλά το
ίδιο εύκολο να ακούσετε τον ίδιο ήχο παντού.
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Έξυπνα Ηχεία

Το κομψό και διακριτικό ράφι-ηχείο WiFi SYMFONISK γεμίζει
τον χώρο με μουσική. Είναι ένα ευέλικτο κομμάτι επίπλωσης
που μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο σαν να αιωρείται, να
μπει σε μία βιβλιοθήκη ή να ενσωματωθεί σε ένα έπιπλο και
να «κρυφτεί».

Ενιαίος ήχος.
Χρησιμοποιήστε το ως μεμονωμένο ηχείο σε ένα δωμάτιο ή
αντιστοιχίστε το εύκολα με όποια άλλα ηχεία Sonos υπάρχουν
στο σπίτι σας για να παίζει η ίδια μουσική σε περισσότερα
δωμάτια. Επίσης μπορείτε να συνδέσετε στερεοφωνικά 2
ράφια/ηχεία, προσφέροντας ήχο παρόμοιο με εκείνο μιας
συναυλίας: ακούτε τον ήχο της κιθάρας από την αριστερή
πλευρά της σκηνής και του πιάνου από τη δεξιά πλευρά της
σκηνής. Συνδέστε δυο ράφια/ηχεία σε ένα soundbar της Sonos
για να τα χρησιμοποιείτε ως πίσω ηχεία για μία εμπειρία
οικιακού σινεμά.
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SYMFONISK επιτραπέζιο φωτιστικό με ηχείο
WiFi
Ο ήχος και το φως παίζουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία
της κατάλληλης ατμόσφαιρας στο σπίτι. Το επιτραπέζιο
φωτιστικό WiFi SYMFONISK προσφέρει και τα δυο: απαλό
φωτισμό και πλούσιο, γεμάτο ήχο, όλα σε ένα προϊόν.
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Ρίξτε φως στον ήχο!

Επιλέξτε τους ήχους σας
Χρησιμοποιήστε το ως
μεμονωμένο ηχείο σε ένα
δωμάτιο ή αντιστοιχίστε το
εύκολα με όποια άλλα ηχεία
Sonos υπάρχουν στο σπίτι
σας για να παίζει η ίδια
μουσική σε περισσότερα
δωμάτια. Επίσης μπορείτε να
συνδέσετε στερεοφωνικά δυο
επιτραπέζια φωτιστικά/ηχεία
για αριστερό και δεξί ήχο ή να
τα συνδέσετε σε ένα soundbar
Sonos για να τα
χρησιμοποιείτε ως πίσω ηχεία
σε μία περίσταση οικιακού
σινεμά.
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Δεν θέλουν όλοι τις hi-tech
συσκευές τους σε κοινή θέα.
Το επιτραπέζιο
φωτιστικό/ηχείο
ενσωματώνεται στο σπίτι,
εξοικονομεί χώρο και είναι
πολύ διακριτικό (εκτός αν
ανεβάσετε την ένταση).
Επιπλέον, με τις δυο
λειτουργίες σε ένα έχετε ένα
λιγότερο καλώδιο να κρύψετε
και μία λιγότερη πρίζα να
βρείτε. Το επιτραπέζιο
φωτιστικό/ηχείο είναι
διαθέσιμο σε λευκό και
μαύρο.

Έξυπνα ηχεία

Απλός, ενιαίος έλεγχος
Ελέγξτε τη μουσική και τους ήχους που σας αρέσουν όπως
εσείς επιθυμείτε: το επιτραπέζιο φωτιστικό/ηχείο με WiFi
SYMFONISK το κάνει εύκολο.
Πατήστε play, pause, παραλείψτε τραγούδια ή ρυθμίστε την
ένταση του ήχου μέσω της εφαρμογής Sonos, απευθείας σε
μουσικές υπηρεσίες όπως το Spotify ή το Tidal, ή με το AirPlay
2 σε μία iOS συσκευή, ή χρησιμοποιώντας τα κουμπιά πάνω
στο ίδιο το ηχείο. Μπορείτε επίσης να ελέγχετε το
επιτραπέζιο φωτιστικό/ηχείο με τη φωνή σας. Αντιστοιχίστε
το με συσκευή συμβατή με το Google Home, ή όποια άλλο
προϊόν Sonos που δέχεται φωνητικές εντολές, όπως το Sonos
One ή Beam. Όπως κι αν επιλέξετε να ελέγξετε τη μουσική
σας, όλα ταιριάζουν μεταξύ τους!
18

19

Έξυπνα Ηχεία

ευρύτερα στερεοφωνική εμπειρία.

Δημιουργώντας ένα
στερεοφωνικό ζευγάρι

Σε αυτή τη διαμόρφωση, το ένα
ηχείο αποτελεί το αριστερό κανάλι
και το άλλο το δεξιό κανάλι.

Μπορείτε να ομαδοποιήσετε δυο
όμοια ηχεία SYMFONISK στο ίδιο
δωμάτιο για να δημιουργήσετε μία

Για την
καλύτερη
στερεοφωνική
εμπειρία ήχου,
προτείνουμε
να
τοποθετήσετε
δυο ηχεία
SYMFONISK με
ενδιάμεση
απόσταση
περίπου
2.5 ως 3 m.
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Σύστημα home theatre
Μπορείτε εύκολα να αντιστοιχίσετε
δύο ηχεία, όπως δύο επιτραπέζια
φωτιστικά/ηχεία SYMFONISK, με ένα
προϊόν Sonos home theatre για να
λειτουργούν ως πλευρικά κανάλια
και να σας παρέχουν μια
στερεοφωνική εμπειρία ήχου.

Για να
επιλέξετε το
Sonos home
theatre,
επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα
της Sonos.
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Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία που
θέλετε να προσθέσετε είναι τα
ίδια, δε μπορείτε να συνδυάσετε
ένα επιτραπέζιο φωτιστικό/ηχείο
SYMFONISK με ένα ράφι ηχείο
SYMFONISK.

Έξυπνα Ηχεία

Ήχος που ενσωματώνεται
Στην Sonos είναι ειδικοί για την
εμπειρία του ήχου και στην ΙΚΕΑ
έχουμε γνώση εις βάθος για την
επίπλωση του σπιτιού και τη ζωή στο
σπίτι. Είναι πραγματικά ένας πολύ
καλός συνδυασμός να βοηθαμε
περισσότερους ανθρώπους να
απολαμβάνουν μουσική από το δίκτυο
ή από το ραδιόφωνο χωρίς τα ηχεία
που καταλαμβάνουν χώρο.
Προκαλούμε ο ένας τον άλλο
προκειμένου να βρούμε νέες λύσεις:
όπως ο συνδυασμός κορνίζας και
ηχείου WiFi – κανένας μας δε θα
μπορούσε να το δημιουργήσει αυτό
από μόνος του.
Ήχος από τη Sonos
“Ο ήχος είναι απαραίτητος για τη
δημιουργία της αίσθησης του σπιτιού.
Όπως η μουσική της αγαπημένης σας
ταινίας
δημιουργεί μία
ατμόσφαιρα,
όπου η ζωή
παίζει τον
πρωταγωνιστικό
ρόλο.”
Tad Toulis, Sonos
σχεδιαστής
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Μπορέσαμε να διατηρήσουμε το
λεπτό προφίλ της κορνίζας ενώ
παράλληλα κρύψαμε την ακουστική
της δύναμη πίσω της. Μαζί με τον
κυματοδηγό, μπορούμε να
παράγουμε δυνατό ήχο από ένα
λεπτό ηχείο.”
Όπως
τα
υπόλοιπα
ηχεία
SYMFONISK, η κορνίζα είναι συμβατή
με τα ηχεία Sonos και γίνεται μέρος
ενός μεγαλύτερου ηχοσυστήματος.

Έξυπνα Ηχεία

Συντονίστε τον
χώρο σας με το
Trueplay
Κάθε δωμάτιο είναι διαφορετικό. Με την
ρύθμιση Trueplay, μπορείτε να
τοποθετήσετε τα Sonos ηχεία σας όπου
θέλετε. Το Trueplay αναλύει το μέγεθος
του δωματίου, τη διαρρύθμιση, τη
διακόσμηση, την τοποθέτηση των ηχείων
και όποιους άλλους παράγοντες μπορεί
να επηρεάσουν την ηχητική ποιότητα.
Έπειτα κυριολεκτικά προσαρμόζει πώς
ακούγεται κάθε woofer και tweeter στο
ίδιο δωμάτιο (λειτουργεί σε κινητές
συσκευές με iOS 8 ή πιο πρόσφατο*.

*iPhone, iPad ή iPod Touch χρειάζονται για να
ρυθμιστεί το Trueplay

Τηλεχειριστήριο
Ακούστε την κατάλληλη μουσική για κάθε
περίσταση, από την κουζίνα, το
υπνοδωμάτιο κι όπου είστε μες στο
σπίτι. Με το τηλεχειριστήριο SYMFONISK
ελέγχετε τα ηχεία SYMFONISK και άλλα
ηχεία Sonos από παντού μες στο σπίτι.
Ρυθμίστε κι ελέγξτε ένα ηχείο, ή μία
ομάδα ηχείων, σε όποιο δωμάτιο κι αν
είστε. Το τηλεχειριστήριο επικοινωνεί με
τα ηχεία σας μέσω της πύλης δικτύου
TRÅDFRI, την καρδιά του έξυπνου
σπιτιού σας.

Η ετικέτα Works with Sonos
πιστοποιεί τα προϊόντα που
συνδέονται με το Sonos Home Sound
System.
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Κατεβάστε την εφαρμογή Sonos
για να ρυθμίσετε τα ηχεία
SYMFONISK και να αρχίσετε να
παίζετε μουσική από όλες τις
συσκευές – κινητά, τάμπλετ και
υπολογιστές. Όταν σας
επισκέπτονται φίλοι μπορούν κι
αυτοί να κατεβάσουν την
εφαρμογή και να γίνουν DJ.
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Κρεμάστε το ράφι/ηχείο με
WiFi SYMFONISK σε μία
ράγα κουζίνας KUNGSFORS,
εξοικονομώντας πολύτιμο
χώρο στον πάγκο σας. Τα
άγκιστρα του ηχείου
SYMFONISK έχουν
επένδυση από μαλακό
υλικό για να ελαττώνεται ο
μεταλλικός ήχος όταν τα
κρεμάτε στη ράγα.

Είναι εύκολο να αλλάξετε το
πάνελ στην κορνίζα/ηχείο
SYMFONISK και μπορείτε με
την ίδια ευκολία να
εναλλάσσετε διαφορετικά
πάνελ όποτε επιθυμείτε.
Διαμορφώστε σύμφωνα με
το προσωπικό σας γούστο
την κορνίζα/ηχείο WiFi
SYMFONISK αλλάζοντας το
πάνελ.
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Όλα τα προϊόντα

SYMFONISK WiFi
ράφι/ηχείο.
Μαύρο 803.575.57

119€

Λευκό

119€

604.352.07

Τοποθετήστε το ηχείο
οριζόντια ή κάθετα ή στον
τοίχο ως πρακτικό ράφι.
Αξιοποιείτε ιδανικά τον
χώρο σας ενώ παράλληλα
πλούσιος ήχος γεμίζει
ολόκληρο το δωμάτιο.

Έξυπνα Ηχεία

SYMFONISK Επιτραπέζιο
φωτιστικό με ηχείο WiFi,
μαύρο.
Βάση ηχείου
Γυάλινο
καπέλο
Υφασμάτινο
καπέλο

404.872.97

159€

904.947.47

40€

804.947.57

30€

Ηχείο και φωτιστικό σε ένα.
Εξοικονομείτε χώρο στο
κομοδίνο ή σε ένα βοηθητικό
τραπέζι ενώ παράλληλα ένας
πλούσιος ήχος γεμίζει
ολόκληρο το δωμάτιο.

TRÅDFRI πύλη δικτύου.
Λευκό 203.378.07 39.99€

SYMFONISK κορνίζα/ηχείο
WiFi.

Μαζί με την πύλη δικτύου
και την εφαρμογή IKEA
Home smart,
smart with
το TRÅDFRI
gateway and IKEA Home
τηλεχειριστήριο

Μαύρο
Λευκό

SYMFONISK παρέχει
γρήγορο και πρακτικό
έλεγχο των ηχείων
SYMFONISK και άλλων
ηχείων Sonos. Play/pause,
επόμενο/προηγούμενο και
ένταση ήχου με το πάτημα
ενός κουμπιού.

204.873.16
304.873.25

199€
199€

Κορνίζα και ηχείο WiFi σε ένα,
Λευκό
350
004.857.66
ενσωματώνει
τον ήχο σε
οποιοδήποτε σπίτι. Επιλέξτε
προσόψεις που εναλλάσσονται,
κρεμάστε την στον τοίχο ή
τοποθετήστε τη στο δάπεδο και
απολαύστε φανταστικό ήχο.
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SYMFONISK Επιτραπέζιο
φωτιστικό με ηχείο WiFi,
λευκό.

Βάση ηχείου
Γυάλινο
καπέλο
Υφασμάτινο
καπέλο

104.873.07

159€

304.947.50

40€

504.947.54

30€

Ηχείο και φωτιστικό σε
ένα. Εξοικονομείτε χώρο
στο κομοδίνο ή σε ένα
βοηθητικό τραπέζι ενώ
παράλληλα ένας πλούσιος
ήχος γεμίζει ολόκληρο το
δωμάτιο

SYMFONISK
Τηλεχειριστήριο
Λευκό 603.704.80
9,99€
Με αυτό το
τηλεχειριστήριο
ελέγχετε το ηχείο
SYMFONISK και άλλα
ηχεία Sonos από όλο
το σπίτι.
Συμπληρώστε με
πύλη δικτύου
TRÅDFRI, πωλείται
χωριστά.

Έξυπνα Ηχεία

Όλα τα προϊόντα

SYMFONISK
Ρυθμιζόμενος βραχίονας
τοίχου.

SYMFONISK Βραχίονας τοίχου για
ηχείο.
104.381.71
11€
Μαύρο
Λευκό

104.609.30

Μαύρο

11€

Λευκό

Κρεμάστε το ράφι/ηχείο WiFi
SYMFONISK στον τοίχο για να
εξοικονομήσετε χώρο.
Με αυτόν τον βραχίονα τοίχου εύκολα
το τοποθετείτε στον τοίχο ― και με το
επίστρωμα σιλικόνης που
περιλαμβάνεται το χρησιμοποιείτε ως
πρακτικό ράφι. Μέγ. βάρος φορτίου 3
kg (6.5 lbs) ανάλογα τον τοίχο και τα
στηρίγματα.

205.068.24

22€

Βινύλιο

805.071.42

22€

13€

204.940.67

13€

Με αυτόν τον βραχίονα τοίχου
μπορείτε να τοποθετήσετε το
ράφι/ηχείο SYMFONISK σε όλες
τις επίπεδες επιφάνειες τοίχου
στο σπίτι. Ο βραχίονας είναι
ρυθμιζόμενος ώστε να μπορείτε
να κατευθύνετε το ηχείο προς
όποια κατεύθυνση θέλετε και να
γεμίσει ο χώρος με ήχο.

SYMFONISK Πρόσοψη για
κορνίζα/ηχείο.
Πιτσιλιές

605.087.17

Διαμορφώστε την κορνίζα/ηχείο με
WiFi SYMFONISK αλλάζοντας την
πρόσοψη. Επιλέξτε το ίδιο χρώμα για
όλα τα ηχεία σας ή δημιουργήστε τη
δική σας σύνθεση.
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Εφαρμογή IKEA Home smart
Κατεβάστε την εφαρμογή IKEA Home smart
από το Google Play ή το App store για να
συνδέσετε τον έξυπνο φωτισμό IKEA στην
πύλη δικτύου TRÅDFRI. Λειτουργεί με
Android (KitKat 4.4 ή παραπάνω) ή iOS 9
παραπάνω.

