
Všechny zde vyobrazené výrobky 
nemusí být ve vašem nejbližším 
obchodním domě IKEA na skladě. 
Více informací získáte od našich 
prodavačů nebo na IKEA.cz Více 
informací najdete na cenovce nebo 
na našch internetových stránkách. 
Všechny díly vyžadují montáž.

Reproduktory, které vám pomohou vytvořit ideální atmosféru v každé 
místnosti vaší domácnosti
Reproduktory SYMFONISK jsou výsledkem spolupráce mezi společnostmi 
IKEA a Sonos. A tak je můžete snadno kombinovat s dalšími výrobky značky 
Sonos. Prostřednictvím WiFi můžete streamovat hudbu, podcasty a rádio 
bez přerušení telefonáty nebo upomínkami. Hudba bude hrát, i když váš 
telefon nebo tablet nejsou poblíž. Ovládejte každý reproduktor zvlášť. 
V jedné místnosti tak může hrát hudba, v další bude někdo jiný poslouchat 
audioknihu, nebo je seskupte a přehrávejte to samé v celé domácnosti. 

NÁKUPNÍ PROSPEKT

Streamujte prostřednictvím WiFi. 
Reproduktor SYMFONISK 
je součástí bezdrátového 
hudebního systému Sonos, 
který dokáže naplnit každou 
místnost skvělým zvukem.

SYMFONISK
WiFi reproduktor
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Zapnutí/vypnutí světla. 
Pokud chcete jednoduše zapínat a vypínat osvětlení pomocí 
tlačítka na boku stolní lampy s WiFi reproduktorem SYMFONISK, 
vyberte si žárovku RYET. 
Tato sestava: 4 789,–
SYMFONISK, stolní lampa s WiFi reproduktorem, bílá 304.351.57 1 ks 4 690,–
nebo
SYMFONISK, stolní lampa s WiFi reproduktorem, černá 103.575.89 1 ks 4 690,–
Doplňte výrobky: 
RYET, žárovka LED, E14, 400 lm, kulatá, opálově bílá, 2 ks 303.888.01 1 ks 99,–

Reproduktor jako police. 
Policový reproduktor s WiFi SYMFONISK můžete používat 
jako polici, nebo třeba jako noční stolek, pokud jej připevníte 
na stěnu pomocí konzoly na reproduktor SYMFONISK. Konzola 
obsahuje praktickou silikonovou podložku, která snížuje vibrace 
a udrží vaše věci na reproduktoru/polici, když pouštíte hudbu. 
Max. nosnost 3 kg podle typu stěny a upevnění.
Tato sestava: 2 989,–
SYMFONISK, policový reproduktor s WiFi, bílý 304.352.04 1 ks 2 690,–
SYMFONISK, nástěnná konzola na reproduktor, bílá 104.609.30 1 ks 299,–
nebo 
SYMFONISK, policový reproduktor s WiFi, černý 503.575.54 1 ks 2 690,–
SYMFONISK, nástěnná konzola na reproduktor, černá 104.381.71 1 ks 299,–

Pověste si reproduktor na tyč v kuchyni. 
Zavěste policový reproduktor s WiFi SYMFONISK na kuchyňskou 
tyč KUNGSFORS a ušetříte drahocenné místo na pracovní desce. 
Háček na reproduktor SYMFONISK má měkký tlumivý materiál, 
který snižuje případné drnčení, když visí na tyči.
Tato sestava: 2 938,–
SYMFONISK, policový reproduktor s WiFi, bílý 304.352.04 1 ks 2 690,–
nebo 
SYMFONISK, policový reproduktor s WiFi, černý 503.575.54 1 ks 2 690,–
Doplňte výrobky: 
SYMFONISK, háček na reproduktor, černý 504.443.25 1 ks 149,–
KUNGSFORS, tyč, d. 56 cm. Nerezavějící ocel 403.349.16 1 ks 99,–

Stmívatelné světlo s různou barvou – teplotou chromatičnosti. 
Abyste mohli měnit intenzitu a barvu světla stolní lampy s WiFi 
reproduktorem SYMFONISK, přidejte do svého nákupního košíku 
žárovku a dálkové ovládání TRÅDFRI.
Tato sestava: 5 288,–
SYMFONISK, stolní lampa s WiFi reproduktorem, bílá 304.351.57 1 ks 4 690,–
nebo
SYMFONISK, stolní lampa s WiFi reproduktorem, černá 103.575.89 1 ks 4 690,–
Doplňte výrobky: 
TRÅDFRI, dálkové ovládání 304.431.24 1 ks 299,–

TRÅDFRI, žárovka LED. E14, 600 lm, bezdrátová, 
stmívatelná, bílé spektrum, opálově bílá 804.085.85 1 ks 299,–

KOMBINACE



UŽITEČNÉ INFORMACE

VŠECHNY ČÁSTI A CENY

Proč WiFi?
Díky WiFi streamování z vaší sítě místo z telefonu nebo tabletu 
si můžete užívat hudbu, podcasty a rádio bez přerušování 
telefonáty nebo notifikacemi.

Apple AirPlay 2
Kompatibilní s AirPlay 2, a tak můžete streamovat hudbu přímo 
ze zařízení Apple.

Stereo zvuk
Stolní lampa i policové reproduktory poskytují skvělý mono zvuk. 
Pokud chcete ještě propracovanější zvuk, pořiďte si dva identické 
reproduktory, jako například dva policové reproduktory WiFi 
a nastavte je tak, aby vám poskytovaly stereo zvuk. 
Spárované stereo reproduktory mohou mít různou barvu.

SYMFONISK, stolní lampa s WiFi reproduktorem. 
Reproduktor a lampa v jednom – technologie tak splyne 
s vaší domácností. Také vám ušetří místo například  
na nočním stolku nebo odkládacím stolku a jeho silný  
zvuk naplní celou místnost.
Bílá 304.351.57 4 690,–
Černá 103.575.89 4 690,–

SYMFONISK, policový reproduktor s WiFi. 
Reproduktor můžete umístit vodorovně nebo svisle,  
nebo ho připevnit na zeď a používat jako praktickou polici. 
Pomůže vám co nejlépe využít prostor v místnosti, kterou 
zároveň naplní svým silným zvukem.
Bílý 304.352.04 2 690,–
Černý 503.575.54 2 690,–

SYMFONISK, nástěnná konzola na reproduktor. 
Zavěste policový reproduktor s WiFi SYMFONISK na zeď 
a ušetřete tak místo. Pomocí této konzoly můžete 
reproduktor snadno připevnit na zeď – a s přiloženou 
silikonovou podložkou jej lze používat jako šikovnou polici. 
Max. nosnost 3 kg podle typu stěny a upevnění.
Bílá 104.609.30 299,–
Černá 104.381.71 299,–

SYMFONISK, háček na reproduktor.  
Zavěste policový reproduktor s WiFi SYMFONISK 
na zeď a ušetřete tak místo v kuchyni. S tímto háčkem 
na reproduktory ho můžete snadno pověsit na tyč, 
jako je KUNGFORS nebo FINTORP, a ušetříte tak 
drahocenné místo na pracovní desce.
Černý 504.443.25 149,–

SYMFONISK, ovládání zvuku. 
Pusťte si tu správnou hudbu v každé situaci – z kuchyně, 
ložnice nebo z kterékoliv místnosti, kde zrovna jste. 
Tímto dálkovým ovladačem můžete ovládat reproduktor 
SYMFONISK a další reproduktory Sonos z kteréhokoliv 
místa u vás doma. Doplňte bránu TRÅDFRI, která se prodává 
zvlášť.
Bílé 603.704.80 299,–
Černé 404.337.80 299,–

 

Služby pro streamování hudby se v různých zemích liší. Podrobné informace najdete na webové stránce Sonos. 
Na ovládání tohoto reproduktoru AirPlay 2 je potřeba verze iOS 11.4 nebo novější. Apple a AirPlay jsou chráněny ochrannou známkou Apple Inc. a registrované v USA a dalších zemích.
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Aplikace Sonos
K ovládání reproduktorů SYMFONISK 
použijte aplikaci Sonos.
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