
Όλα τα προϊόντα που παρουσιάζονται εδώ μπορεί να μην είναι διαθέσιμα στο κατάστημα.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το προσωπικό μας ή επισκεφτείτε το www.IKEA.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ταμπελάκι της τιμής. Όλες οι μονάδες
    χρειάζονται συναρμολόγηση.

Μουσική σαν στο σπίτι σας, όπου κι αν είστε.
Τα Bluetooth ηχεία μας έχουν σχεδιαστεί για να ταιριάζουν ιδανικά 
με το εσωτερικό και την επίπλωση του σπιτιού σας και έχουν καθαρό 
και δυνατό ήχο. Τα ENEBY 30 ταιριάζουν στα επίτοιχα ντουλάπια της 
KALLAX, ενώ τα ENEBY 20 δέχονται μπαταρία ώστε να μπορείτε να τα 
τοποθετήσετε όπου δεν έχετε πρίζα στον τοίχο. Με τα φορητά ENEBY 
μπορείτε να ακούσετε μουσική ενώ είστε έξω και τα εντοιχισμένα 
ENEBY ταιριάζουν στις περισσότερες μονάδες επίπλωσης, ενώ χωρούν 
ιδανικά στην εσοχή του γραφείου MICKE.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ENEBY 
Bluetooth Ηχείο

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα 
Bluetooth® είναι σήματα 
κατατεθέντα της 
Bluetooth SIG, Inc. και 
οποιαδήποτε χρήση αυτών 
των σημάτων από την ΙΚΕΑ της 
Σουηδίας AΕ υπόκειται σε άδεια 
χρήσης. Άλλα εμπορικά σήματα 
και εμπορικές ονομασίες είναι 
αυτά των αντίστοιχων κατόχων 
τους.



Γιατί Bluetooth;
Τα Bluetooth ήχεια είναι τέλεια λύση για να μεταφέρετε τη 
μουσική σας μέσα ή έξω από το σπίτι. Συνδέετε το ηχείο με το 
τηλέφωνό σας ή με άλλη Bluetooth συσκευή. Προσθέτοντας 
μπαταρίες στα ηχεία, γίνονται πραγματικά φορητά κι έτσι 
μπορείτε να απολαύσετε τη μουσική σας παντού.
Μπαταρίες
Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για τα Bluetooth ηχεία 
πωλούνται χωριστά. Αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τα 
ηχεία με το καλώδιο που περιλαμβάνεται, μπορείτε πάντα να 
προσθέσετε τις μπαταρίες αργότερα. Οι επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες είναι καλύτερες για το πορτοφόλι σας και για το 
περιβάλλον και μπορείτε εύκολα να τις αντικαταστήσετε όταν 
τελειώσει η διάρκεια ζώης τους.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

Ανακύκλωση
Όλες οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν περιορισμένο 
αριθμό κύκλων φόρτισης. Ίσως είναι ώρα για καινούριες 
μπαταρίες όταν χρειάζεται να φορτίσετε τη συσκευή σας 
συχνότερα. Απλά βεβαιωθείτε ότι ανακυκλώνετε τις παλιές.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

Ισχύς Μικρόφωνο Aux-in
Διάρκεια ζωής 

μπαταρίας*

Συγχρονισμός 
έντασης με συσκευή 

Bluetooth Φόρτιση μέσω USB

ENEBY εντοιχιζόμενο 3 15 ώρες

ENEBY φορητό 3 15 ώρες

ENEBY 20 20 —  8 - 10 ώρες — —

ENEBY 30 42 — — — —

* παίζοντας μουσική στο 50% της έντασης

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ
ENEBY φορητό bluetooth ηχείο 15×7.5 cm. Με αυτό 
το φορητό ηχείο μπορείτε να απολαύσετε τη μουσική 
σας οπουδήποτε στο σπίτι και να την πάρετε μαζί σας 
όπου είστε καθώς τροφοδοτείται από μπαταρίες. Μικρό 
και πρακτικό αλλά μεγάλο στον ήχο! Επαναφορτίζει τις 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες IKEA LADDA 900 μέσα στο 
ηχείο με το LILLHULT usb καλώδιο που περιλαμβάνεται. 
Οι μπαταρίες πωλούνται χωριστά.

Μαύρο  104.013.99 24,99€

ENEBY εντοιχιζόμενο bluetooth ηχείο. Μπορείτε 
να εντοιχίσετε αυτό το ηχείο σε όποιο έπιπλο του 
σπιτιού και να απολαύσετε τη μουσική χωρίς το ηχείο 
να καταλαμβάνει χώρο. Διακριτικό, μικρό και πρακτικό 
στο μέγεθος, αλλά μεγάλο στον ήχο! Επαναφορτίζει τις  
IKEA LADDA 900 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μέσα στο 
ηχείο με το LILLHULT usb καλώδιο που περιλαμβάνεται. 
Οι μπαταρίες πωλούνται χωριστά.

Λευκό 004.007.34 24,99€

LADDA επαναφορτιζόμενη μπαταρία. HR03 AAA 1.2V, 
4-p, 900mAh. Ελαττώστε τα απόβλητα και εξοικονομήστε 
χρήματα, επαναφορτίζοντας τις μπαταρίες σας. 
Φορτίζοντας και ξαναχρησιμοποιώντας τις μπαταρίες 
σας, φροντίζετε το περιβάλλον και έχετε πάντα 
μπαταρίες όταν τις χρειάζεστε.

903.038.80 6,99€

KOPPLA 1-θύρα USB φορτιστής. Αυτός ο φορτιστής USB 
είναι μικρός αλλά φορτίζει γρήγορα. Ιδανικός να έχετε 
μαζί σας όταν είστε έξω. Η σειρά KOPPLA υποστηρίζει τις 
ανάγκες σας σε ηλεκτρισμό και σας δίνει ενέργεια όπου 
τη χρειάζεστε.

Λευκό 404.122.78 6,99€

ENEBY πρόσοψη για ηχείο bluetooth, 20×20 cm. 
Χρωματιστή πρόσοψη για να κανετε το ΕΝΕΒΥ ηχείο με 
bluetooth 20x20 ακόμα πιο διασκεδαστικό. 
Πράσινο 504.899.55 6,99€

Ροζ 104.821.21 6,99€

ENEBY bluetooth ηχείο 30×30 cm. Έχετε καθαρό και 
δυνατό ήχο όπου κι αν το τοποθετήσετε, είτε να στέκεται 
ή αναρτημένο στον τοίχο. Επιλέξτε την πρόσοψη από 
μαλακό ύφασμα ή την μίνιμαλ εκδοχή που αφήνει 
ακάλυπτα τμήματα του ηχείου.

Μαύρο 604.575.67 99€
Λευκό 504.575.77 99€

ENEBY bluetooth ηχείο 20×20 cm. Έχετε καθαρό και 
δυνατό ήχο όπου κι αν το τοποθετήσετε, είτε να στέκεται 
ή αναρτημένο στον τοίχο. Επιλέξτε την πρόσοψη από 
μαλακό ύφασμα ή την μίνιμαλ εκδοχή που αφήνει 
ακάλυπτα τμήματα του ηχείου. Η μπαταρία ΕΝΕΒΥ 
επαναφορτίζεται μέσα στο ηχείο με το καλώδιο που 
περιλαμβάνεται. Η μπαταρία πωλείται χωριστά.

Μαύρο 404.574.98 59,99€
Λευκό 904.575.56 59,99€

ENEBY μπαταρία. Μπορείτε να μεταφέρετε τη μουσική 
όπου είστε εσείς και οι φίλοι σας. Η μπαταρία τροφοδοτεί 
το ENEBY 20x20 cm ηχείο όταν δεν έχετε κοντά σας 
τροφοδοσία ρεύματος.

403.575.35 19,99€

ENEBY βάση ηχείου. Η βάση σας προσφέρει καλή 
εμπειρία ήχου καθώς σηκώνει το ENEBY ηχείο από 
την επιφάνεια και το κρατάει σε κλίση ώστε ο ήχος να 
κατευθύνεται προς το μέρος σας.

Μαύρο 403.575.78 9,99€

ENEBY βραχίονας στήριξης ηχείου. Ο βραχίονας 
στήριξης ΕNEBY σας βοηθάει να ελευθερώσετε πολύτιμο 
χώρο στην επιφάνεια και να έχετε την αγαπημένη σας 
μουσική στο επίπεδο των αυτιών σας. Ο βραχίονας κάνει 
το ηχείο να ξεχωρίζει και το μετατρέπει σε στοιχείο 
διακόσμησης του δωματίου.

603.576.19 2,99€
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