
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.

Ηχεία που δημιουργούν ατμόσφαιρα στο σπίτι, σε κάθε δωμάτιο.
Τα ηχεία SYMFONISK είναι μία συνεργασία μεταξύ της ΙΚΕΑ και της 
Sonos, έτσι ώστε να είναι συμβατό με τα υπόλοιπα προϊόντα της 
Sonos. Μπορείτε να ακούσετε μουσική, podcasts και ραδιόφωνο 
μέσω WiFi χωρίς διακοπές από τηλεφωνήματα ή ειδοποιήσεις. 
Η  μουσική εξακολουθεί να παίζει όταν το τηλέφωνο ή το tablet 
δεν είναι κοντά. Ελέγχετε το κάθε ηχείο ξεχωριστά ώστε να παίζει 
μουσική στο ένα δωμάτιο και ένα ηχογραφημένο βιβλίο σε άλλο 
δωμάτιο, ή δημιουργείτε μία ομάδα ώστε να ακούγεται ο ίδιος ήχος 
σε όλο το σπίτι σας. 

Οδηγός αγοράς

Αναπαραγωγη μουσικής μέσω 
WiFi. Το SYMFONISK είναι τμήμα 
του ασύρματου συστήματος ήχου 
Sonos που μπορεί να γεμίσει όσα 
δωμάτια θέλετε με καταπληκτικό 
ήχο.

SYMFONISK
Ηχείο WiFi
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Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φωτός. Αν θέλετε απλώς 
να ανάβετε και να σβήνετε το φως με το κουμπί στο πλάι του 
επιτραπέζιου φωτιστικού με ηχείο WiFi SYMFONISK, επιλέξτε 
έναν λαμπτήρα RYET. 
Αυτή η σύνθεση 205,99€
SYMFONISK επιτραπέζιο φωτιστικό με ηχείο WiFi, 
μαύρο 103.575.89 1 τεμ. 199€

ή
SYMFONISK επιτραπέζιο φωτιστικό με ηχείο WiFi, 
λευκό 304.351.57 1 τεμ. 199€

Συμπληρώνετε με 

Λαμπτήρα LED RYET E14 806lm 4000K γλόμπος ιριδίζον 
λευκό, 2 τεμ. 504.479.89 1 τεμ. 6,99€

Ηχείο - ράφι. Χρησιμοποιήστε το ράφι SYMFONISK με ηχείο 
WiFi ως ράφι ή ως κομοδίνο στερεώνοντάς το στον τοίχο με 
τον βραχίονα ηχείου SYMFONISK. Ο βραχίονας περιλαμβάνει 
ένα πρακτικό προστατευτικό από σιλικόνη που μειώνει τις 
δονήσεις και διατηρεί ό,τι έχετε τοποθετήσει στο ηχείο/ράφι 
στη θέση του ενώ παίζει μουσική. Μέγ. βάρος φορτίου 3 kg 
ανάλογα τον τύπο του τοίχου και το στήριγμα.
Αυτή η σύνθεση 129€
SYMFONISK ράφι/ηχείο με WiFi, μαύρο 503.575.54 1 τεμ. 119€
SYMFONISK βραχίονας ηχείου τοίχου, μαύρο 104.381.71 1 τεμ. 10€
ή 
SYMFONISK ράφι/ηχείο με WiFi, λευκό 304.352.04 1 τεμ. 119€
SYMFONISK βραχίονας ηχείου τοίχου, λευκό 104.609.30 1 τεμ. 10€

Κρεμάστε το ηχείο σας σε μία ράγα κουζίνας. 
Κρεμάστε το ράφι/ηχείο SYMFONISK με WiFi σε ράγα 
κουζίνας KUNGSFORS, εξοικονομώντας πολύτιμο χώρο 
στον πάγκο. Τα άγκιστρα του ηχείου SYMFONISK έχουν 
ένα μαλακό υλικό  που απορροφά τον ήχο όταν κρεμάτε 
το ηχείο στη ράγα.
Αυτή η σύνθεση 125€
SYMFONISK ράφι/ηχείο με WiFi, μαύρο 503.575.54 1 τεμ. 119€
ή 
SYMFONISK ράφι/ηχείο με WiFi, λευκό 304.352.04 1 τεμ. 119€
Συμπληρώνετε με 
SYMFONISK άγκιστρο ηχείου, μαύρο 504.443.25 1 τεμ. 6€
KUNGSFORS ράγα, 56 cm, ανοξείδωτο ατσάλι 403.349.16 1 τεμ. 6€

Φως ρυθμιζόμενης έντασης με διαφορετικές θερμοκρασίες 
χρωμάτων. Για να αλλάξετε την ένταση ή τη θερμοκρασία 
χρώματος του φωτός στο επιτραπέζιο φωτιστικό με ηχείο 
WiFi, προσθέστε στην αγορά σας ένα λαμπτήρα TRÅDFRI και 
τηλεχειριστήριο, στη λίστα αγορών σας.
Αυτή η σύνθεση 230,98€
SYMFONISK επιτραπέζιο φωτιστικό με ηχείο WiFi, 
μαύρο 103.575.89 1 τεμ. 199€

ή
SYMFONISK επιτραπέζιο φωτιστικό με ηχείο WiFi, 
λευκό 304.351.57 1 τεμ. 199€

Συμπληρώνετε με 
Λαμπτήρα LED TRÅDFRI LED E14 400 lumen συμβατό με 
ασύρματο ροοστάτη
ιριδίζον λευκό/λευκό φάσμα χρωμάτων 704.243.12 1 τεμ. 11,99€
TRÅDFRI τηλεχειριστήριο 104.607.51 1 τεμ. 19,99€

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ



Χρήσιμες πληροφορίες

Όλα τα προϊόντα και οι τιμές

Γιατί WiFi;
Χάρη στο WiFi παίζετε μουσική απευθείας από το δίκτυο 
και όχι από το τηλέφωνο ή το tablet σας, ώστε να μπορείτε 
να απολαμβάνετε μουσική, podcasts και ραδιόφωνο χωρίς 
διακοπές από τηλεφωνήματα ή ειδοποιήσεις.

Apple AirPlay 2
Συμβατό με το AirPlay 2 ώστε να μπορείτε να παίζετε μουσική 
απευθείας από τις συσκευές Apple.

Στερεοφωνικός ήχος
Τόσο το ηχείο του επιτραπέζιου φωτιστικού όσο και τα ηχεία 
του ραφιού προσφέρουν καταπληκτικό μονοφωνικό ήχο. 
Αν θέλετε ήχο μεγαλύτερης λεπτομέρειας, συνδυάστε δυο 
ίδια ηχεία. όπως δυο ράφια/ηχεία με WiFi και ρυθμίστε τα 
ως στερεοφωνικό ζεύγος. Τα ηχεία που έχουν ρυθμιστεί να 
λειτουργούν στερεοφωνικά μπορεί να είναι διαφορετικών 
χρωμάτων.

SYMFONISK επιτραπέζιο φωτιστικό με ηχείο WiFi. 
Ηχείο και φωτιστικό σε ένα, ώστε η τεχνολογία σας να 
ενσωματώνεται στο σπίτι σας. Επίσης σας βοηθάει να 
εξοικονομήσετε χώρο, όπως για παράδειγμα σε ένα 
κομοδίνο ή ένα βοηθητικό τραπέζι, ενώ παράλληλα 
προσφέρει δυνατό ήχο που γεμίζει όλο το δωματίο.
Μαύρο 103.575.89 199€
Λευκό 304.351.57 199€

SYMFONISK ράφι/ηχείο με WiFi. Τοποθετήστε το ηχείο 
οριζόντια ή κάθετα, ή στηρίξτε το στον τοίχο για να το 
χρησιμοποιήσετε ως ένα πρακτικό ράφι. Αξιοποιείτε τον 
χώρο σας στο έπακρο, ενώ παράλληλα ο πλούσιος ήχος του 
γεμίζει ολόκληρο το δωμάτιο.
Μαύρο 503.575.54 119€
Λευκό 304.352.04 119€

SYMFONISK βραχίονας ηχείου τοίχου. Κρεμάστε το ράφι/
ηχείο με WiFi SYMFONISK στον τοίχο για να εξοικονομήσετε 
χώρο στο σπίτι. Με τον βραχίονα τοίχου μπορείτε εύκολα 
να στηρίξετε το ηχείο στον τοίχο και με την προστατευτική 
επιφάνεια σιλικόνης που περιλαμβάνεται μπορείτε να το 
χρησιμοποιήσετε ως πρακτικό ράφι. Μέγ. βάρος φορτίου 3 
kg ανάλογα τον τύπο του τοίχου και το στήριγμα.
Μαύρο 104.381.71 10€
Λευκό 104.609.30 10€

SYMFONISK άγκιστρο ηχείου. Κρεμάστε το ράφι/ηχείο με 
WiFi SYMFONISK στον τοίχο για να εξοικονομήσετε χώρο 
στον πάγκο σας. Με το άγκιστρο ηχείου μπορείτε εύκολα 
να κρεμάσετε το ηχείο σε μία ράγα όπως η KUNGSFORS ή η 
FINTORP – εξοικονομώντας πολύτιμο χώρο στον πάγκο σας.
Μαύρο 504.443.25 6€

SYMFONISK τηλεχειριστήριο. Ορίστε τον κατάλληλο 
ήχο για όλες τις περιπτάσεις από την κουζίνα, το 
υπνοδωμάτιο ή όπου βρίσκεστε μέσα στο σπίτι. Με αυτό 
το τηλεχειριστήριο, ελέγχετε το ηχείο SYMFONISK  και άλλα 
ηχεία της Sonos σε ολόκληρο το σπίτι. Συνδυάστε με την 
πύλη δικτύου TRÅDFRI, πωλείται χωριστά.
Λευκό 603.704.80 9,99€

 

Οι υπηρεσίες μουσικής ποικίλλουν μεταξύ διαφορετικών περιοχών, πληροφορίες για την περιοχή σας μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο Sonos. 
Για τον έλεγχο αυτού του ηχείου με δυνατότητα AirPlay 2, απαιτείται iOS 11.4 ή μεταγενέστερη έκδοση. Η Apple και η AirPlay είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα 
στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.
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Sonos app
Ελέγξτε τα ηχεία SYMFONISK 
με την εφαρμογή Sonos.
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