KOOPHULP

SYMFONISK
Wifi-speaker

Stream via wifi. SYMFONISK maakt
deel uit van het draadloze geluidssysteem van Sonos waarmee je
een onbeperkt aantal kamers vult
met geluid van topkwaliteit

Speakers scheppen sfeer in huis, in elke kamer.
De SYMFONISK speakers komen voort uit een samenwerking tussen
IKEA en Sonos. Ze zijn makkelijk te combineren met andere producten
van Sonos. Je kan muziek streamen, naar podcasts of de radio
luisteren via wifi zonder vervelende onderbrekingen door telefoons
of meldingen. De muziek blijft spelen, zelfs als je telefoon of tablet
niet in de buurt ligt. Bedien elke speaker afzonderlijk: speel muziek in
de ene kamer en een audioboek in de andere kamer, of groepeer de
speakers en speel hetzelfde geluid in heel je huis.

Mogelijk zijn niet alle (hier
getoonde) producten verkrijgbaar
in de winkel. Vraag een
medewerker of kijk op IKEA.nl
voor meer informatie. Kijk voor
gedetailleerde productinformatie
op het prijskaartje of op de
website. Alle elementen moeten
worden gemonteerd.

COMBINATIES

Aan/uit licht. Kies een RYET ledlamp als je simpelweg het licht
wil aan- en uitschakelen met de knop aan de zijkant van de
SYMFONISK tafellampspeaker met wifi.
Deze combinatie 183.99
SYMFONISK tafellamp met wifi-speaker, zwart

103.575.89

1 st.

179.-

304.351.57

1 st.

179.-

303.979.66

1 st.

4.99

SYMFONISK tafellamp met wifi-speaker, zwart

of
SYMFONISK tafellamp met wifi-speaker, wit
Completeer met
RYET ledlamp E14, 600 lumen, 4000K globe, opaalwit,
2 st.

Dimbaar licht met verschillende kleurtemperaturen. Voeg
een TRÅDFRI lamp en afstandsbediening toe aan je aankoop
om de intensiteit en kleurtemperatuur van het licht van de
SYMFONISK tafellamp met wifi-speaker te kunnen aanpassen.
Deze combinatie 206.95
103.575.89

1 st.

179.-

304.351.57

1 st.

179.-

wit spectrum opaalwit

804.085.85

1 st.

12.95

TRÅDFRI afstandsbediening

304.431.24

1 st.

15.-

of
SYMFONISK tafellamp met wifi-speaker, wit
Completeer met
TRÅDFRI ledlamp, E14, 600 lumen, draadloos dimbaar

Speaker als boekenplank. Gebruik de SYMFONISK
boekenplank speaker met wifi als plank, bijvoorbeeld als
nachtkastje, door hem aan de wand vast te maken met de
SYMFONISK wandhouder. Het meegeleverde siliconenmatje
vermindert de vibraties en draagt ertoe bij dat de dingen op
de speaker/plank op hun plaats blijven liggen terwijl je muziek
afspeelt. Max. belasting 3 kg afhankelijk van het soort muur en
de bevestiging.
Deze combinatie 109.95

Hang je speaker aan een keukenstang. Hang de
SYMFONISK boekenplank speaker met wifi aan een
KUNGSFORS keukenstang en bespaar kostbare ruimte
op je werkblad. De SYMFONISK haken zijn gemaakt van
een zacht en geluiddempend materiaal, voor minder
lawaai wanneer de speaker aan de stang hangt.
Deze combinatie 113.94

SYMFONISK boekenplank speaker met wifi, zwart

503.575.54

1 st.

99.95

SYMFONISK boekenplank speaker met wifi, wit

SYMFONISK wandhouder voor speaker, zwart

104.381.71

1 st.

10.-

Completeer met

SYMFONISK boekenplank speaker met wifi, wit

304.352.04

1 st.

99.95

SYMFONISK wandhouder voor speaker, wit

104.609.30

1 st.

10.-

of

SYMFONISK boekenplank speaker met wifi, zwart

503.575.54

1 st.

99.95

304.352.04

1 st.

99.95

SYMFONISK haak voor speaker, zwart

504.443.25

1 st.

10.-

KUNGSFORS stang, 56 cm, roestvrij staal

403.349.16

1 st.

3.99

of

GOED OM TE WETEN
Waarom wifi?
De wifiverbinding werkt via je netwerk in plaats van via je
telefoon of tablet, zo kan je muziek streamen en naar podcasts
of de radio luisteren zonder vervelende onderbrekingen door
telefoons of meldingen.

Sonos app

Apple AirPlay 2

Bedien de SYMFONISK
speakers met de Sonos app.

Compatibel met AirPlay 2, zodat je audio op je Apple toestellen
rechtstreeks kan streamen.

Stereo
Zowel de tafellamp‑ als de boekenkastspeaker klinken geweldig
als je ze afzonderlijk gebruikt. Wil je een nog diepere klank?
Haal dan twee dezelfde speakers in huis, bijvoorbeeld de
boekenkastspeakers, en stel ze in als stereo. Wat dacht je van
stereospeakers in verschillende kleuren?

ALLE ONDERDELEN EN PRIJZEN

Zwart

103.575.89

179.-

Wit

304.351.57

179.-

SYMFONISK boekenplank speaker met wifi. Je kan de
speaker horizontaal of verticaal neerzetten, of aan de wand
monteren als een praktische plank. Helpt je tevens de
ruimte op de beste manier te gebruiken en geeft een rijk
geluid dat de hele kamer vult.
Zwart

503.575.54

99.95

Wit

304.352.04

99.95

SYMFONISK wandhouder voor speaker. Hang de
SYMFONISK speaker aan de muur om ruimte te besparen
thuis. Met deze wandhouder kan je de speaker eenvoudig
aan de wand monteren - en met het meegeleverde
siliconenmatje gebruiken als praktische plank.
Max. belasting 3 kg afhankelijk van het soort muur en de
bevestiging.
Zwart

104.381.71

10.-

Wit

104.609.30

10.-

SYMFONISK haak voor speaker. Hang de SYMFONISK
speaker aan de muur om ruimte te besparen thuis. Met
deze speakerhaak kan je de speaker ook aan een rail
hangen als KUNGSFORS of FINTORP - en waardevolle ruimte
op je keuken werkblad besparen.
Zwart

504.443.25

10.-

De services voor het streamen van muziek verschillen per regio. Je vindt meer informatie over jouw regio op de website van Sonos.
Om deze AirPlay 2-compatibele luidspreker te bedienen, is iOS 11.4 of later vereist. Apple en AirPlay zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.

Klanteninformatie: IKEA.nl. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.
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SYMFONISK tafellamp met wifi-speaker. Speaker en lamp
in één zodat de techniek in je woning versmelt. Helpt je
ook ruimte te besparen, bijvoorbeeld op je nachtkastje of
bijtafel, en geeft een rijk geluid dat de hele kamer vult.

