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SYMFONISK
Allibera el so  
de casa teva

El so té la virtut de canviar l’ambient d’una 
casa de manera radical. Ara pots fer que 
un dia gris sigui molt més animat prement 
només un botó.
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El so afecta el nostre estat d’ànim, igual que la llum. Tots dos 
són de vital importància per crear ambient a casa i, a més, 
molt personals: tothom té les seves pròpies preferències pel 
que fa al volum, la lluentor, el tipus i el gènere. Igual que la 
llum, el so és important des del punt de vista social i cultural 
perquè uneix les persones. Si tenim això en compte, és 
natural que IKEA també tingui cura del so.

Per què amb wifi?
Vols omplir casa teva de música? 
Doncs el wifi és la millor solució. 
La música s’emet a través de la xarxa, 
no des del mòbil o la tauleta, perquè 
no et perdis ni una nota. Reprodueix 
música, podcasts o la ràdio a través 
de wifi sense interrupcions per 

trucades o notificacions. La música 
continua sonant encara que no 
tinguis el mòbil o la tauleta a mà.
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Altaveus per crear ambient  
a cada habitació de casa teva
Els altaveus SYMFONISK són una 
col·laboració d‘IKEA i Sonos, per  
això s’integren perfectament amb  
la resta de productes Sonos. 

Reprodueixen música, podcasts o  
la ràdio a través del wifi, sense 
interrupcions per trucades o 
 

notificacions. La música continua 
sonant encara que no tinguis el 
mòbil o la tauleta a mà. Controla 
cada altaveu individualment per 
reproduir música en una habitació i 
un audiollibre a l’altra, o agrupa’ls per 
escoltar el mateix a tota la casa.
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Com configurar un parell estereofònic
Pots agrupar dos altaveus 
SYMFONISK idèntics en una  
mateixa habitació per aconseguir  
una experiència estereofònica.  

D’aquesta manera, un dels altaveus 
emet el canal esquerre i l’altre, el dret.

Per aconseguir un 
so estereofònic 
de qualitat et 
recomanem 
separar els 
dos altaveus 
SYMFONISK uns  
2,5 o 3 metres.
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Per triar un sistema 
de cinema domèstic 
Sonos, fes un cop 
d’ull al lloc web de 
Sonos.

Sistema de cinema domèstic
Pots configurar fàcilment dos altaveus 
—com, per exemple, dos altaveus 
llum SYMFONISK— amb un producte 
de cinema domèstic Sonos perquè 
funcionin com a altaveu esquerre 
i altaveu dret. Procura que tots 

dos altaveus siguin iguals: no pots 
combinar un llum SYMFONISK i un 
altaveu prestatge SYMFONISK com 
a altaveus d’un sistema de cinema 
domèstic.
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Per què el so és tan 
important?
Quan arribes a casa i poses música 
és com encendre l’interruptor de la 
llum: casa teva passa d’inerta a càlida 
en un segon. En un estudi recent 
d’IKEA sobre la vida a casa —on hi van 
participar 22.000 persones d’arreu 
del món—, un 60% dels entrevistats 
van afirmar que posaven música per 
sentir-se còmodes.  

Aquest estudi també demostra que 
els joves acostumen a fer servir la 

música per convertir el dormitori en 
el seu refugi personal: una llar dins 
de casa. 

I no només la música té la capacitat 
d’alegrar un dia gris: el so influeix en 
l’ambient i els nostres sentits d’una 
manera ben profunda.

Com que som conscients d’aquests 
beneficis, i gràcies a la nostra 
experiència en decoració de la llar, 
des d’IKEA volem millorar el dia a dia 
a casa.

So de Sonos
«El so és un 
ingredient essencial 
per crear una llar. 
Com la banda sonora 
de la teva pel·lícula 
preferida, crea un 
ambient que dona 
protagonisme a la 
vida».

Tad Toulis,  
dissenyador de 
producte de Sonos
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Sintonitza la teva 
habitació amb Trueplay™
Cada habitació és diferent. Amb la 
sintonització Trueplay, pots posar els 
altaveus Sonos on vulguis. Trueplay 
analitza la mida de la sala, el disseny, 
la decoració, la situació dels altaveus 
i qualsevol altre factor acústic que 
pugui repercutir en la qualitat del 
so. Només has d’ajustar la forma en 
què cada altaveu de greus i d’aguts 
emet el so en una sala en particular 
(compatible amb mòbils amb iOS 8 o 
posterior)*.

* Per configurar Trueplay, cal un iPhone, iPad o iPod.

La insígnia Works with Sonos certifica 
aquells productes compatibles amb el 
Sonos Home Sound System.

So remot
Posa la melodia adequada a cada 
ocasió, ja sigui a la cuina, al dormitori 
o on vulguis. Amb el comandament 
a distància, controlaràs l’altaveu 
SYMFONISK i la resta d’altaveus Sonos 
que tinguis a casa. Ajusta i controla 
un altaveu, o un grup d’altaveus, 
des de qualsevol punt de casa teva. 
El comandament a distància es 
comunica amb els altaveus mitjançant 
el dispositiu de connexió TRÅDFRI, el 
cor de la teva llar intel·ligent.
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Tots els membres de la família 
poden fer servir l’aplicació de Sonos 
al seus aparells: mòbils, tauletes i 
ordinadors. Ara ja pots configurar 
el teu Sonos i començar a reproduir 
música. I quan tinguis convidats a 
casa, també la pots descarregar i fer 
de DJ.


