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SYMFONISK
Βάλτε ήχο και δώστε ένταση 
στην καθημερινή σας ζωή.

Ο ήχος μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή μας 
και την ατμόσφαιρα στο σπίτι μας. Με 
το πάτημα ενός κουμπιού, μπορείτε να 
υποδέχεστε κάθε καινούργια ημέρα.
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Ο ήχος, όπως και το φως, έχουν τη δύναμη να αλλάζουν 
τη διάθεσή μας. Χρειαζόμαστε και τα δύο για να 
δημιουργήσουμε μία όμορφη ατμόσφαιρα στο σπίτι. 
Με αυτό το σκεπτικό, ήταν φυσικό η ΙΚΕΑ να ασχοληθεί 
ενεργά με το κομμάτι του ήχου.

Ηχεία που δημιουργούν όμορφη ατμόσφαιρα σε κάθε 
δωμάτιο 
Τα ηχεία SYMFONISK είναι μια 
συνεργασία της IKEA με τη Sonos και 
συνδέονται εύκολα με άλλα προϊόντα 
Sonos.

Μπορείτε να ακούσετε μουσική, pod-
cast και ραδιόφωνο μέσω WiFi, χωρίς 
διακοπές από τηλεφωνικές κλήσεις ή 
ειδοποιήσεις. 

Η μουσική συνεχίζει να παίζει ακόμα 
και όταν το τηλέφωνο ή το tablet 
σας δεν είναι κοντά. Μπορείτε να 
ρυθμίζετε κάθε ηχείο ξεχωριστά, 
ώστε να μπορείτε να ακούτε μουσική 
σε ένα δωμάτιο, ενώ τα παιδιά 
ακούνε παραμύθια σε ένα άλλο ή να 
ακούτε τον ίδιο ήχο σε όλο το σπίτι.

Γιατί WiFi;
Θέλετε να γεμίσετε όλο το σπίτι με 
μουσική; Με το WiFi σας μπορείτε 
εύκολα! Η μουσική μεταδίδεται 
απευθείας από το δίκτυό σας αντί για 
το τηλέφωνο ή το tablet σας. Έτσι, 
δεν χάνετε ποτέ το ρυθμό! Μπορείτε 
να ακούσετε μουσική, podcast 

και ραδιόφωνο μέσω WiFi χωρίς 
διακοπές από τηλεφωνικές κλήσεις 
και ειδοποιήσεις.

Η μουσική παίζει ακόμα και όταν το 
τηλέφωνο ή το tablet σας δεν είναι 
κοντά.
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Για να επιλέξετε το 
δικό σας προϊόν 
Home Theatre, 
επισκεφτείτε την  
ιστοσελίδα της 
Sonos. 

Σύστημα Ηome Theatre
Μπορείτε εύκολα να συνδυάσετε ένα 
ζεύγος ηχεία, όπως τα επιτραπέζια 
φωτιστικά με WiFi ηχεία SYMFONISK, 
με ένα προϊόν Home Theatre της 
Sonos, ώστε να λειτουργούν ως 
αριστερά και δεξιά κανάλια και στη 
surround εμπειρία ήχου Sonos. 

Βεβαιωθείτε πως τα ηχεία που θέλετε 
να αγοράσετε είναι όμοια - δεν είναι 
δυνατή η σύζευξη ανάμεσα σε ένα 
επιτραπέζιο φωτιστικό SYMFONISK 
και ένα ηχείο SYMFONISK για να 
λειτουργούν ως πολυκάναλα ηχεία.

Λειτουργία στερεοφωνικού ήχου
Μπορείτε να συγχρονίσετε δύο όμοια 
ηχεία SYMFONISK στο ίδιο δωμάτιο 
για να δημιουργήσετε μια έντονη 
εμπειρία στερεοφωνικού ήχου. 

Σε αυτή την περίπτωση, ένα ηχείο 
λειτουργεί σαν αριστερό κανάλι και 
το άλλο σαν δεξί κανάλι μετάδοσης 
ήχου.

Για καλύτερη  
εμπειρία 
στερεοφωνικού 
ήχου, προτείνουμε 
να τοποθετήσετε 
δύο ηχεία 
SYMFONISK σε 
απόσταση μεταξύ 
τους, (περίπου 2,5 - 
3 τρία μέτρα).
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Γιατί ήχος;
Όταν επιστρέφετε στο σπίτι και 
βάζετε μουσική, το κλίμα γίνεται 
αμέσως πιο ζεστό και φιλόξενο. 
Σε μια πρόσφατη έρευνα που 
πραγματοποίησε η IKEA για τη ζωή 
στο σπίτι, (ΙKEA Life at Home), όπου 
συμμετείχαν 22.000 άτομα από όλο 
τον κόσμο, σχεδόν το 60% δήλωσαν 
ότι βάζουν μουσική για να νιώσουν 
άνετα και οικεία.

Η ίδια έρευνα δείχνει ότι οι νέοι 
χρησιμοποιούν συχνά τη μουσική 
για να νιώσουν το υπνοδωμάτιό τους 

σαν το προσωπικό τους καταφύγιο - 
ένα σπίτι μέσα στο σπίτι.

Δεν έχει μόνο η μουσική την 
ικανότητα να αλλάζει τη διάθεση 
μας προς το καλύτερο - ο ήχος σαν 
σύνολο, έχει βαθιά επίδραση στο 
περιβάλλον και τις αισθήσεις μας.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία 
του ήχου, και προσθέτοντας την 
τεχνογνωσία μας στον οικιακό 
εξοπλισμό, η ΙKEA μπορεί να κάνει 
πραγματικά τη διαφορά στην 
καθημερινή ζωή στο σπίτι.

Ήχος από τη 
Sonos
«Ο ήχος μας βοηθάει 
να νιώσουμε 
πραγματικά στο 
σπίτι μας. Όπως
το soundtrack της 
αγαπημένης σας 
ταινίας, έτσι και ο 
ήχος δίνει στη ζωή 
πρωταγωνιστικό 
ρόλο.»

Συντονίστε το δωμάτιό 
σας με Trueplay™
Κάθε δωμάτιο είναι διαφορετικό. 
Με την τεχνολογία συντονισμού 
Trueplay, εσείς επιλέγετε πού θα 
τοποθετήσετε τα ηχεία Sonos σας. 
Το Trueplay αναλύει το μέγεθος του 
δωματίου, τη διάταξη των επίπλων, 
τη διακόσμηση, την τοποθέτηση 
των ηχείων και άλλους ακουστικούς 
παράγοντες που μπορούν να 
επηρεάσουν την ποιότητα του ήχου. 
Στη συνέχεια, προσαρμόζει τον ήχο 
που παράγει κάθε ηχείο woofer και 
tweeter στο δωμάτιο (λειτουργεί 
σε κινητές συσκευές με iOS 8 ή 
μεταγενέστερη έκδοση)*.

*Απαιτείται iPhone, iPad ή iPod Touch για την 
εγκατάσταση του Trueplay

Tad Toulis,  
σχεδιασμός 
προϊόντων Sonos

Το σήμα Works with Sonos πιστοποιεί 
ότι τα προϊόντα συνδέονται εύκολα με το 
Sonos Home Sound System.

Τηλεχειριστήριο ήχου
Υπάρχει ο κατάλληλος ήχος για κάθε 
περίσταση – για την κουζίνα, το 
υπνοδωμάτιο ή οποιοδήποτε μέρος 
του σπιτιού. Με το τηλεχειριστήριο 
ήχου SYMFONISK, μπορείτε να 
ρυθμίζετε το ηχείο SYMFONISK και 
άλλα ηχεία της Sonos σε ολόκληρο 
το σπίτι. Προσαρμόστε και ρυθμίστε 
τις λειτουργίες ενός ή περισσότερων 
ηχείων από οποιοδήποτε μέρος του 
σπιτιού. Το τηλεχειριστήριο ήχου 
συνδέεται με τα ηχεία σας μέσω της 
πύλης δικτύου TRÅDFRI, την καρδιά 
του  «Έξυπνου» σπιτιού σας.
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Κατεβάστε την εφαρμογή Sonos 
και εγκαταστήστε τα ηχεία 
SYMFONISK για streaming από 
όλες τις συσκευές - smartphone, 
tablet και υπολογιστή.


