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Produktguide

ENEBY

Bluetooth højttaler
®

Bluetooth®-ordmærket og
logoerne er registrerede
varemærker, der ejes af
Bluetooth SIG, Inc.
IKEA of Sweden AB’s brug
af disse mærker sker under
licens. Andre varemærker
og handelsnavne tilhører
de respektive ejere.

Højttalere, der får dig til at føle dig hjemme overalt
Vores Bluetooth højttalere er designet til at passe perfekt til
indretningen og møblerne i dit hjem, og de har en klar og kraftfuld lyd. ENEBY 30 passer i KALLAX vægskab, og ENEBY 20 kan
bruges med et batteri, så du kan placere den de steder, hvor der
ikke er et vægstik. Med ENEBY transportabel højttaler kan du
lytte til musik, når du er på farten. Og ENEBY indbygget højttaler
kan placeres i de fleste møbler og passer perfekt i hullet i
MICKE skrivebord.

Det er måske ikke alle produkter, som er vist her, der kan købes i varehuset.
Kontakt en medarbejder, eller gå ind på IKEA.dk og få flere oplysninger.
Se detaljerede produktoplysninger på prislappen og på vores hjemmeside.
Alle dele skal samles.

GODT AT VIDE
Hvorfor Bluetooth?
Bluetooth højttalere er geniale til at ta’ musikken med dig,
både i og udenfor dit hjem. Du tilslutter højttaleren fra din
telefon eller fra andre Bluetooth-aktiverede enheder. Hvis
du sætter batterier i højttalerne, bliver de 100% transportable, og så kan du nyde musikken overalt.

den medfølgende ledning, kan du altid supplere med batterier på et senere tidspunkt. Genopladelige batterier er bedre for din økonomi og miljøet, og de er nemme at udskifte,
når de ikke længere kan lades op.
Genbrug
Alle genopladelige batterier kan oplades et begrænset antal
gange. Hvis du ofte skal lade batterierne i din enhed op, er
tiden måske kommet til at skifte til nye batterier. Du skal
bare huske at aflevere de gamle batterier til genbrug.

Batterier
De genopladelige batterier til vores Bluetooth højttalere
sælges separat. Hvis du vælger at bruge højttalerne med

ALLE DELE OG PRISER
ENEBY Bluetooth højttaler, 30×30 cm. Du får en
klar og kraftfuld lydoplevelse, uanset hvor du placerer
den – stående eller monteret på væggen. Vælg fronten
af blødt stof eller et minimalistisk udtryk, hvor dele af
højttaleren er synlige.
Sort
Hvid

103.573.96
804.014.66

ENEBY bærbar Bluetooth højttaler, 15×7,5 cm.
Med denne bærbare højttaler kan du høre musik overalt i dit hjem – og højttaleren har batterier, så du kan
ta’ den med dig overalt. Højttaleren er diskret, lille og
praktisk – men stor, når det gælder lyd! Brug det medfølgende LILLHULT USB-kabel til at genoplade IKEA
LADDA 900 genopladelige batterier, mens de sidder i
højttaleren. Batterier sælges separat.

699.699.-

ENEBY Bluetooth højttalere, 20×20 cm. Du får en
klar og kraftfuld lydoplevelse, uanset hvor du placerer
den – stående eller monteret på væggen. Vælg fronten
af blødt stof eller et minimalistisk udtryk, hvor dele af
højttaleren er synlige. Brug den medfølgende ledning
til at genoplade ENEBY batteri, mens det sidder i højttaleren. Batteriet sælges separat.
Sort
Hvid

503.576.29
804.013.86

Sort
Hvid

399.399.-

Sort
Hvid

403.575.78

504.328.79
004.007.34

80.-

903.038.80

49.-

KOPPLA USB-oplader med 1 stik. USB-opladeren
har et kompakt design og en funktion til hurtig opladning. Perfekt at ha’ med, når du er på farten. KOPPLA
serien opfylder dit behov for elektricitet og gi'r dig
energi, hvor du har brug for det.

ENEBY vægbeslag til højttaler. ENEBY vægbeslag
er med til at frigøre værdifuld bord- eller gulvplads og
løfter din yndlingsmusik op i ørehøjde. Beslaget gi'r
højttaleren et markant udtryk på væggen, så den bli'r
et designelement i rummet.
603.576.19

199.199.-

LADDA genopladeligt batteri. HR03 AAA 1,2V,
4 stk., 900 mAh. Reducer mængden af affald og spar
penge ved at genoplade dine batterier. At oplade og
genbruge batterier er et miljøvenligt valg og samtidig
praktisk, fordi du altid har batterier ved hånden, når
du har brug for dem.

150.-

ENEBY højttalerstativ. Du får en god lydoplevelse,
fordi stativet løfter ENEBY højttaler fra underlaget og
stiller den skråt, så lyden rettes hen imod dig.
Sort

149.149.-

ENEBY indbygget Bluetooth højttaler. Du kan
gøre denne indbyggede højttaler til en integreret del
af ethvert møbel i hjemmet og høre musik, uden at
højttaleren optager plads. Højttaleren er diskret, lille
og praktisk – men stor, når det gælder lyd! Brug det
medfølgende LILLHULT USB-kabel til at genoplade
IKEA LADDA 900 genopladelige batterier, mens de
sidder i højttaleren. Batterier sælges separat.

ENEBY batteri. Du kan ta' musikken med dig, uanset
hvor du og dine venner er. Din ENEBY 20x20 cm højt
taler kan bruges med batteri, når du er langt fra en
stikkontakt.
403.575.35

104.013.99
404.328.89

Hvid

20.-

404.122.78

39.-

SÅDAN VÆLGER DU
Watt-tal
ENEBY indbygget
ENEBY bærbar

Mikrofon

3

Aux-in

Batteriets spilletid*

Lydstyrke
synkroniseres med
Bluetooth-enhed

Oplader via USB

15 timer

3

15 timer

ENEBY 20

20

—

8-10 timer

—

—

ENEBY 30

42

—

—

—

—

* afspiller musik ved 50% lydstyrke
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