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Het IKEA Home smart ecosysteem bestaat 
uit een ruim assortiment geconnecteerde 
producten en services waarmee je dingen 
in huis kan bedienen en automatiseren die 
je anders gewoon handmatig doet. Het is 
interieurinrichting op een slimme manier.

Het leven thuis, 
simpeler en beter
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Beeld je in dat je elke dag net iets 
rustiger en comfortabeler wakker kan 
worden. Het gedimde licht springt 
automatisch op en de gordijnen gaan 
vanzelf open om de ochtendzon 
binnen te laten, terwijl je favoriete 

muziek uit de speakers stroomt, 
zonder dat je je bed uit moet. Het 
klinkt misschien als magie, maar met 
een IKEA Home smart ecosysteem 
wordt het snel en makkelijk jouw 
nieuwe realiteit.

Slim voor een beter dagelijks leven thuis

Bij IKEA proberen we altijd slimme oplossingen te vinden voor in huis.  
Met IKEA Home smart haal je nieuwe technologie in huis om dingen te 
bedienen en te automatiseren die je anders handmatig moet doen.  
Zaken zoals het licht aan- en uitdoen, de gordijnen open- en dichtdoen, een 
ventilator aanzetten en muziek spelen. Omdat wij een passie hebben voor 
het leven thuis, zijn onze technologische oplossingen zo ontwikkeld dat ze 
je helpen een beter dagelijks leven te creëren, maar dan op een duurzame, 
simpele en slimme manier.
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Zo begin je eraan

Je kan een volledige oplossing installeren of beginnen met enkele onderdelen. 
Voor een volledige smart-home-ervaring ga je voor ons geïnterconnecteerd 
ecosysteem dat werkt voor alle gelegenheden en zintuigen, maar je kan ook 
klein beginnen en bepaalde afzonderlijke producten in huis besturen.

Ecosysteem
Met de gateway en de TRÅDFRI app 
bouw je een geïnterconneteerd systeem 
waarmee je de verlichting, het geluid en 
andere producten in huis bedient.

Op zich staand
Ga voor de TRÅDFRI afstandsbediening 
en slimme lichtbronnen om te genieten 
van extra functies en bediening met een 
minimale opstelling.

Als je liever een oplossing hebt met 
afzonderlijke producten die niet met 
elkaar en het internet verbonden zijn, 
kunnen de TRÅDFRI afstandsbediening en 
slimme verlichtingsbronnen een uitkomst 
bieden. Met de afstandsbediening kan je 
de verlichting aan- en uitdoen, dimmen en 
de lichtkleur van maximaal 10 lichtbronnen 
veranderen zodat ze op dezelfde manier 
reageren.

De TRÅDFRI gateway en de IKEA Home 
smart zijn de belangrijkste tools voor een 
slim ecosysteem in huis. Met deze tools 
kan je snel en makkelijk een ecosysteem 
van slimme functies creëren en ze naar 
wens bedienen in een intuïtieve flow. Met 
deze basis kan je met zo veel of zo weinig 
geconnecteerde producten beginnen als 
je wil en tot 50 units toevoegen aan de 
verbindingshub wanneer je het systeem 
wil uitbreiden.
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Slimme speakers
Muziek spelen, radio en podcasts 
beluisteren van jouw streamingservices. 
Geef je interieur een boost met een 
boekenplank met speakers en tafellampen 
met speakers.

Slimme rolgordijnen
Rolgordijnen die je vanuit bed kan 
bedienen of kan instellen om op bepaalde 
tijdstippen open en dicht te gaan. Er zijn 
rolgordijnen die verduisteren en andere 
die wat licht doorlaten.

Slimme verlichting
Lichtbronnen die je aan en uit kan 
schakelen, dimmen en waarvan je de 
lichtkleur en -temperatuur kan veranderen 
wanneer je thuis bent. Kies uit de 
verschillende led-lampen, led-spots en 
led-lichtpanelen.

Slimme kracht
Met een draadloos stopcontact kan je je 
favoriete oude lamp,  kerstverlichting, 
ventilators en andere kleine toestellen 
koppelen aan jouw IKEA home-smart-
ecosysteem. Dat ecosysteem kan je 
bedienen van over de hele woning of 
instellen met een timer.

Producten in het IKEA Home smart ecosysteem



5

Stembesturing 
Bedien je slimme producten met je stem. Hiermee kan 
je handenvrij je apparaten bedienen als je met iets bezig 
bent. Compatibel met Amazon Alexa, Google Assistant en 
Apple HomeKit.

De app
Als je de IKEA Home Smart app op je telefoon hebt, heb je altijd 
de volledige toegang tot en controle over jouw Home smart 
ecosysteem.

Automatisering
Automatisch je woning bedienen voelt veiliger en comfortabeler 
aan voor jong en oud. Gebruik een sensor die het licht doet 
branden wanneer hij 's nachts bewegingen detecteert of stel 
een timer in voor jouw slim systeem om je dagelijkse routines te 
ondersteunen zoals opstaan en gaan slapen. Je kan ook ‘Scenes’ 
gebruiken in de app om meerdere apparaten tegelijk automatisch 
te bedienen en in een handomdraai de perfecte sfeer te creëren.

Fysiek bedienen
Bedien je IKEA Home Smart producten met een afstandsbediening, 
draadloze dimmer, shortcutknop of een afstandsbediening voor de 
geluidsinstallatie. Simpel en toegankelijk voor iedereen, ook voor 
gezinsleden die de voorkeur geven aan een fysiek product of hun 
telefoon nu en dan aan de kant willen leggen.

4 manieren om je IKEA Home Smart te bedienen

Bedien geluid en licht, en verander de sfeer met slechts één druk op een 
knop, één beweging, in de app of gewoon met je stem. Wat je ook verkiest, wij 
hebben wat je zoekt.
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De juiste 'scene' op het juiste 
moment
Door de ‘Scenes’ in de IKEA Home smart 
app te gebruiken kan je verschillende 
acties groeperen op meerdere apparaten. 
Warm licht, gesloten rolgordijnen en wat 
rustgevende muziek bij het avondeten, 
bijvoorbeeld. Wat dacht je van een Scene 
om bij te sporten met feller licht en een 
opzwepende playlist. Je kan ook een 
shortcutknop met je favoriete Scene 
toevoegen zodat je er snel bij kan.

Perfecte sfeer de klok rond

Het concept achter de IKEA Home smart collectie is dat ze het leven thuis 
makkelijker en comfortabeler maakt, van 's ochtends wakker worden tot 
’s avonds zalig ontspannen. Je kan de functies kiezen die voor jou het 
belangrijkst zijn en het systeem uitbreiden wanneer je dat wil om de perfecte 
sfeer te creëren, elk uur van de dag. Dat is pas een slimme woning!

De verlichting aanpassen aan  
alle activiteiten
In een woning vinden veel verschillende 
activiteiten plaats. De verlichting bepaalt 
hoe we een ruimte ervaren. Het is niet 
alleen mooi, maar ook zeer praktisch om 
het licht aan verschillende activiteiten aan 
te kunnen passen, van koken tot huiswerk 
maken, schoonmaken, tv-kijken, genieten 
van een gezellige avond of een feestje 
organiseren. Je kan het licht dimmen, de 
kleur veranderen, het licht aan- en uitdoen 
en de lichttemperatuur veranderen van 
koel naar warm. 
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Licht én privacy
Wakker worden met daglicht is aangenaam 
en gezond. 's Avonds wil je misschien wat 
meer privacy en hou je graag nieuwsgierige 
blikken buiten. Stel de rolgordijnen 
zo in dat ze openen en sluiten op een 
bepaald tijdstip of bedien ze met een 
afstandsbediening vanuit je knusse bed.

Luisteren naar muziek, verhalen en 
boeiende gesprekken
Muziek brengt sfeer, zowel tijdens rustige 
ochtenden en de wekelijkse poetsbeurt als 
tijdens feestjes en romantische etentjes. 
Luister naar je favoriete podcasts en 
audioboeken om nieuwe en boeiende 
inzichten op te doen. Druk op een knop 
en vul je woning met geluid. Je kan kiezen 
of je overal in huis dezelfde muziek of 
conversaties en verhalen laat horen, of 
een soort muziek in de slaapkamer en een 
andere in de woonkamer.
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Compatibele systemen/normen

Wanneer je dit symbool ziet op een product, dan 
weet je dat het compatibel is met de IKEA Home 
smart app en de TRÅDFRI verbindingshub waarmee 
je je slimme producten thuis kan bedienen.

De producten uit de IKEA Home smart 
collectie gebruiken ZigBee 3.0, een norm 
voor draadloze bediening die betrouw-
baar, energie-efficiënt en makkelijk te 
installeren is. De producten ondersteunen 

ook zogenaamde vermaasde netwerken, 
die signalen delen met elkaar en de stabi-
liteit van de verbinding in huis verbeteren.


