
SYMFONISK
Baad in het geluid 
van jouw woning

Geluid kan een verregaande impact hebben 
op de sfeer in huis. Met een simpele druk 
op de knop maak je van een grijze dag een 
buitengewone dag.
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Geluid is een krachtige sfeermaker, net als licht. Beide 
zijn essentieel om thuis de juiste sfeer te scheppen. Ze 
zijn ook uiterst persoonlijk. Iedereen heeft zijn eigen 
unieke voorkeur wat betreft volume, intensiteit, type en 
genre. Net als licht heeft geluid een belangrijke culturele 
en maatschappelijke functie: het brengt mensen samen. 
Daarom vond IKEA het logisch om ook met geluid aan de 
slag te gaan.

Speakers scheppen sfeer in huis, in elke kamer.
De SYMFONISK speakers komen voort 
uit een samenwerking tussen IKEA 
en Sonos. Ze zijn makkelijk te com‑
bineren met andere producten van 
Sonos. 

je kan muziek streamen, naar pod‑
casts of de radio luisteren via wifi 
zonder vervelende onderbrekingen 

door telefoons of meldingen. De muz‑
iek blijft spelen, zelfs als je telefoon of 
tablet niet in de buurt ligt. Je kan elke 
speaker afzonderlijk bedienen: speel 
muziek in de ene kamer en een audio‑
boek voor de kinderen in de andere 
kamer, of speel hetzelfde geluid in 
heel de woning.
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Waarom wifi?
Wil je je hele woning vullen met muz‑
iek? Dan kies je best voor een oploss‑
ing met wifi. Zo streamt de muziek via 
je netwerk in plaats van via je telefoon 
of tablet. Zo mis je geen enkele noot, 
want je kan muziek streamen, naar 
podcasts of de radio luisteren via wifi 

zonder vervelende onderbrekingen 
door telefoons of meldingen. De muz‑
iek blijft spelen, zelfs als je telefoon of 
tablet niet in de buurt ligt.
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Een stereo configureren
Je kan twee identieke SYMFONISK 
speakers in dezelfde kamer groep‑
eren om de ultieme stereo‑ervaring te 

creëren. In deze configuratie dient de 
ene speaker als het linkerkanaal en 
de andere als het rechterkanaal.

Voor de beste 
stereo‑ervaring 
raden we aan 
om de twee 
SYMFONISK 
speakers 
2,5 tot 3 m van 
elkaar te zetten.
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Ga naar de 
Sonos‑website 
om je Sonos‑
thuisbioscoop te 
kiezen.

Thuisbioscoop
Je kan moeiteloos twee speakers, 
bijvoorbeeld twee SYMFONISK 
tafellampspeakers, gebruiken als 
linker‑ en rechterdeel van het sur‑
roundsysteem van een thuisbioscoop 
door ze te koppelen met andere 

Sonos‑producten. Let erop dat je twee 
dezelfde speakers gebruikt. Je kan 
een SYMFONISK tafellampspeaker 
bijvoorbeeld niet koppelen met een 
SYMFONISK boekenkastspeaker als 
surroundsysteem.



6

Geluid dat mooi opgaat in 
je woning
Sonos is een expert in audio‑
ervaringen en bij IKEA hebben we een 
grondige kennis van het leven thuis. 
Dat is een goede combinatie om meer 
mensen te laten genieten van het 
streamen van muziek en radio zonder 
speakers die ruimte innemen.

We dagen elkaar uit en vinden nieuwe 
oplossingen, zoals de fotolijst met 
wifispeaker, die hadden we alleen niet 
kunnen ontwikkelen.

We konden de dunne rand van de 
fotolijst behouden om daarachter 
een dieperliggend audio‑element te 
verstoppen.

Dankzij de waveguide produceert de 
dunne speaker machtige audio.

Deze fotolijst kan je, zoals alle andere 
SYMFONISK speakers, integreren in 
set andere Sonos speakers om een 
groter audiosysteem te vormen.

Geluid door Sonos
“Geluid is een grote 
hulp bij het creëren 
van een huiselijk 
gevoel. Net als de 
soundtrack van je 
lievelingsfilm schept 
geluid een sfeer 
waarbij alles draait 
om het leven.”

Tad Toulis,  
Sonos 
product ontwerp
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Tune je ruimte  
met Trueplay™
Elke ruimte is anders. Met Trueplay 
kan je je Sonos‑speakers om het even 
waar plaatsen. Trueplay analyseert 
de grootte, vorm en inrichting van de 
ruimte, de plaatsing van de speaker(s) 
en andere akoestische factoren die 
een impact kunnen hebben op de 
geluidskwaliteit. Vervolgens past 
Trueplay aan hoe elke lagetonen‑
speaker en hogetonenspeaker in die 
ruimte geluid produceert (werkt op 
mobiele toestellen met iOS 8 of een 
recentere versie)*.

*Je hebt een iPhone, iPad of iPod Touch nodig  
om Trueplay te configureren

De badge ‘Works with Sonos’ is een 
certificering voor producten die naadloos 
kunnen worden aangesloten op het Sonos 
Home Sound System.

Afstandsbediening 
speaker
Zet het juiste deuntje op voor elke 
gelegenheid, in de keuken, de slaap‑
kamer of om het even waar in huis. 
Met de SYMFONISK afstandsbedien‑
ing bedien je de SYMFONISK speaker 
en andere Sonos‑speakers in de hele 
woning. Eén speaker of een groep 
speakers bedienen en regelen, om 
het even waar in je woning.  
De afstandsbediening is gekoppeld 
aan je speakers via de TRÅDFRI  
verbindingshub,  
het hart van je  
slimme woning.
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De Sonos‑app. Voor alle 
bewoners en hun toestellen – 
smartphones, tablets en 
computers. Nu ben je klaar om 
Sonos te configureren en muziek 
te streamen. Komen er vrienden 
op bezoek? Dan kunnen ook zij 
de app downloaden en de dj van 
dienst zijn.


