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SYMFONISK

półka-głośnik WiFi

499,-

Jest dobrze, kiedy brzmi dobrze.

*rekomendowana cena detaliczna

Prawie wszystko w życiu jest lepsze w towarzystwie dźwięku.
Zmywanie, chwile relaksu, nitkowanie zębów, najzwyklejsze
wtorki – wystarczy, że włączysz swoją ulubioną muzykę,
a codzienne czynności zmienią się w coś zupełnie innego.
W IKEA rozumiemy, jak dużą rolę w budowaniu nastroju
odgrywa dźwięk – jest ważny dla atmosfery w domu, na równi
z dywanem, dziełem sztuki czy sofą. To dlatego uznaliśmy,
że doskonały dźwięk, powinien być dostępny dla każdego.
W bliskiej współpracy z ekspertami z dziedziny dźwięku
z firmy Sonos, stworzyliśmy SYMFONISK – świetnie brzmiące
i wyglądające dodatki, które w nowatorski sposób wtapiają się
w wystrój wnętrza i ułatwiają meblowanie dźwiękiem.
„IKEA zawsze szuka pomysłów, które ulepszają domowe życie.
Dzięki integracji technologii w produktach wyposażenia domu,
możemy to robić w jeszcze lepszy sposób”.
- Björn Block, Business Leader dla IKEA Home Smart w IKEA of Sweden

PH164263

© Inter IKEA Systems B.V. 2019

SYMFONISK
półka-głośnik
WiFi, czarny 499,803.575.57
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Sonos and IKEA
W IKEA znamy się na urządzaniu domów, ale produkcja sprzętu
audio to dla nas nowość. Z kolei Sonos świetnie zna się
na systemach dźwięku i technologii, stale poszukując nowych
sposobów wkomponowania ich w domową przestrzeń –
podobnie jak my.
Dlatego pod wieloma względami doskonale do siebie pasujemy.
Łącząc to, co najlepsze w naszych dwóch światach, sprawiamy,
że dźwięk najwyższej jakości staje się przystępny cenowo.
Razem tworzymy produkty, których żadne z nas nie byłoby
w stanie wymyślić samodzielnie.

SYMFONISK

półka-głośnik WiFi

499,-

„Ta współpraca zawsze opierała się na wspólnych dla obu
firm elementach: pasji, wartościach i wiedzy. IKEA i Sonos
dostrzegają znaczenie wspaniałego dźwięku i jego potencjał,
by pozytywnie wpływać na domowe życie”.

*rekomendowana cena detaliczna

- Tad Toulis, wiceprezes Design Sonos
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SYMFONISK
półka-głośnik
WiFi, czarny
499,- 803.575.57
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SYMFONISK

lampa stołowa
z głośnikiem WiFi

799,-

*rekomendowana cena detaliczna

Najlepiej brzmiąca lampa
na świecie.
Lampa stołowa SYMFONISK z głośnikiem WiFi rzuca nowe
światło na dźwięk – i to dosłownie. Oprócz wyjątkowego
połączenia dwóch istotnych elementów budujących nastrój,
dwie funkcje w jednym oznaczają również mniej przewodów
do ukrycia. Jedno gniazdko elektryczne mniej i jeden produkt
do kupienia. A co jest najlepsze w tym wszystkim? Głośnik
lampy stołowej wcale nie jest głośny (chyba, że zwiększysz
natężenie dźwięku). Po prostu wtapia się w otoczenie.
„Od początku wiedzieliśmy, że chcemy rzucić wyzwanie
tradycyjnej estetyce produktów high-tech. Ta lampa-głośnik
po części czerpie inspirację z idei kominka – jednego
elementu wyposażenia wnętrza, który rozprzestrzenia
ciepło, światło, jak również dźwięk”.
- Iina Vuorivirta, projektantka IKEA

Lampa stołowa SYMFONISK z głośnikiem WiFi została stworzona
we współpracy z firmą Sonos; rozprasza miękkie nastrojowe światło
oraz odtwarza dźwięk najwyższej jakości.
© Inter IKEA Systems B.V. 2019

PH164261

SYMFONISK
lampa stołowa
z głośnikiem
WiFi, czarny 799,503.575.92
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Najlepiej brzmiąca półka
na świecie.
Czy można stworzyć dźwięk najwyższej jakości, jednocześnie
oszczędzając miejsce? Jeśli zapytasz IKEA i Sonos, nasza
odpowiedź będzie jednomyślna – tak! Dowodem na to jest
SYMFONISK – wszechstronny głośnik WiFi, który może też
być półką.
„To nie jest zwykły głośnik. Świetnie kamufluje się na regale,
ale równie pięknie wygląda ustawiony na widoku. Zamontuj
go na ścianie, aby stał się stolikiem nocnym lub półką –
możesz też użyć haków, aby zawiesić go na szynie
i zintegrować z zabudową kuchni”.

SYMFONISK

półka-głośnik WiFi

499,-

- Andreas Fredriksson, projektant IKEA

*rekomendowana cena detaliczna

Półka-głośnik WiFi SYMFONISK stworzony w ramach współpracy IKEA
i Sonos ma wymienny tekstylny front. Można go zamontować na ścianie
lub ustawić w pionie lub poziomie.
© Inter IKEA Systems B.V. 2019

PH164255

SYMFONISK
półka-głośnik
WiFi, biały 499,604.352.07
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SYMFONISK

lampa stołowa
z głośnikiem WiFi

799,-

*rekomendowana cena detaliczna

Dobrze wiedzieć
• Zintegrowany ze wszystkimi produktami Sonos.
• Obsługiwany przez aplikację Sonos.
• Obsługuje wszystkie główne subskrypcyjne serwisy
do streamingowego przesyłania muzyki (mogą się
różnić w zależności od regionu).
• Kompatybilny z Airplay 2.
• Przesyła strumieniowo muzykę, podcasty i umożliwia
słuchanie radia przez WiFi bez przerw spowodowanych
rozmowami telefonicznymi lub powiadomieniami.
• Aby uzyskać efekt stereo, użyj dwóch identycznych
głośników
• Utwórz system wielopokojowy, łącząc dwa lub więcej
głośników.
• Każdy głośnik jest sterowany indywidualnie, dzięki czemu
można odtwarzać różne dźwięki w wielu pomieszczeniach
lub jedno brzmienie w całym domu.

PH164256
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SYMFONISK
lampa stołowa
z głośnikiem
WiFi, biały 799,704.351.60
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SYMFONISK

lampa stołowa
z głośnikiem WiFi

799,-

*rekomendowana cena detaliczna

Przedstawiamy Sonos
Sonos jest jedną z wiodących na świecie marek zajmujących się
dźwiękiem. Jako twórca bezprzewodowego domowego systemu
audio działającego w wielu pomieszczeniach, zapewnia ludziom
na całym świecie lepsze doświadczenie podczas słuchania
muzyki, dając im dostęp do treści, które kochają i umożliwiając
im kontrolę nad dźwiękiem, w dowolnie wybrany przez nich
sposób.
• Założona w 2002 roku
• Siedziba główna w Santa Barbara, USA
• Powszechnie znany ze swoich inteligentnych głośników
• Dostępny w ponad 60 krajach
• Platforma obsługuje ponad 100 usług streamingowych

PH164262
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SYMFONISK
lampa stołowa
z głośnikiem
WiFi, biały 799,704.351.60
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Przegląd zdjęć
PH164253
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PH164260
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Przegląd filmów
IKEA. Jaką rolę gra muzyka w Twoim domu?_

© Inter IKEA Systems B.V. 2019

SYMFONISK. Muzyka, która wypływa z wnętrza
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Produkty

PE726115
SYMFONISK głośnik wi-fi 499,S10xG15 cm, W31 cm.
Biały 304.352.04

PE726114
SYMFONISK głośnik wi-fi 499,S10xG15 cm, W31 cm.
Czarny 503.575.54

PE741995
SYMFONISK wspornik głośnika
50,- S8,6xG3,7 cm, W30,2 cm.
Biały 104.609.30

PE726105
SYMFONISK wspornik głośnika
50,- S8,6xG3,7 cm, W30,2 cm.
Czarny 104.381.71

PE735467
SYMFONISK głośnik wi-fi
ze wspornikiem 549,S10xG15 cm, W31 cm.
Biały 093.045.49

PE741622
SYMFONISK haczyk głośnika 30,Czarny 504.443.25

PE748474
SYMFONISK głośnik wi-fi
z haczykiem 529,S10xG15 cm, W31 cm.
Biały 193.045.63

PE748473
SYMFONISK głośnik wi-fi
z haczykiem 529,S10xG15 cm, W31 cm.
Czarny 693.045.70

PE726111
SYMFONISK lampa stołowa
z głośnikiem wi-fi 799,S21,6xG21,6 cm, W40,1 cm.
Biały 304.351.57

PE726106
SYMFONISK lampa stołowa
z głośnikiem wi-fi 799,S21,6xG21,6 cm, W40,1 cm.
Czarny 103.575.89

PE735486
SYMFONISK głośnik wi-fi
ze wspornikiem 549,S10xG15 cm, W31 cm.
Czarny 593.045.56

Zdjęcia produktów i aranżacji wnętrz prezentowanych w materiałach znajdują się
w bazie zdjęć na stronie: http://ikea-pr.k2.pl
login: adres mailowy podany przez Państwa przy nadawaniu dostępu do serwisu
hasło: ikeapr2 (wpisane ręcznie na klawiaturze, przy kopiowaniu hasło nie działa)
W przypadku braku dostępu do serwisu prosimy wysłać e-mail na adres: poczta@small-studio.pl
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Kontakt
Małgorzata Jezierska
Specjalistka ds. PR
malgorzata.jezierska@ikea.com

