
Alla produkter (som visas här) 
kanske inte finns på varuhuset. 
Kontakta personalen eller gå in 
på IKEA.se för mer information. 
För mer detaljerad produkt-
information, se prislappen 
och IKEA.se Alla delar kräver 
montering.

Högtalare för att skapa atmosfär i hemmet, i varje rum.
SYMFONISK högtalare är ett sammarbete mellan IKEA och Sonos, som 
enkelt integreras med andra produkter från Sonos. Du kan strömma 
musik, podcasts och radio via WiFi utan avbrott från telefonsamtal el-
ler meddelanden. Musiken fortsätter att spela även när telefonen eller 
surfplattan inte är i närheten. Styr varje högtalare individuellt för att 
spela musik i ett rum och en ljudbok i en annan, eller gruppera dem 
och spela samma ljud i hela ditt hem.

KÖPHJÄLP

Strömma via WiFi. SYMFONISK är 
en del av Sonos trådlösa ljudsys-
tem som fyller så många rum som 
du vill med bra ljud.

SYMFONISK
WiFi högtalare
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On/off light. Om du bara vill sätta på och stänga av lampan 
med knappen på sidan av SYMFONISK bordslampa med WiFi-
högtalare, välj en E14-ljuskälla. 
SYMFONISK bordslampa med WiFi-högtalare, svart 103.575.89 1 st 1.995:-
eller
SYMFONISK bordslampa med WiFi-högtalare, vit 304.351.57 1 st 1.995:-
Komplettera med 
LEDARE N1 E14 600lm varm dim/glbfrmd opalvit 003.888.31 1 st 39:-

Högtalare som hylla. Använd högtalaren SYMFONISK WiFi 
Bookshelf speaker som en hylla eller t ex som ett nattduksbord 
genom att montera det på väggen med SYMFONISK högtalaron-
soler. Den medföljande silikonmattan minskar vibrationerna och 
bidrar till att hålla dina saker på plats på högtalaren/hyllplanet 
medan du spelar musik. Max. vikt 3 kg beroende på väggtyp 
och infästning.
SYMFONISK WiFi bokhyllehögtalare, svart 503.575.54 1 st 995:-
SYMFONISK vägghögtalarställ, svart 104.381.71 1 st 99:-
eller
SYMFONISK WiFi bokhyllehögtalare, vit 304.352.04 1 st 995:-
SYMFONISK vägghögtalarställ, vit 104.609.30 1 st 99:-

Häng din högtalare på en köksskena. Häng 
SYMFONISK WiFi Bookshelf speaker på KUNGSFORS 
köksskena och spara utrymme på bänkskivan. 
SYMFONISK högtalarkrok har ett mjukt dämpande mate-
rial så det skramlar mindre när den hänger på en skena.
SYMFONISK WiFi bokhyllehögtalare, svart 503.575.54 1 st 995:-
eller
SYMFONISK WiFi bokhyllehögtalare, vit 304.352.04 1 st 995:-
Komplettera med 
SYMFONISK högtalarkrok, svart 504.443.25 1 st 69:-
KUNGSFORS stång, 56 cm, rostfritt stål 403.349.16 1 st 39:-

Dimbart ljus med olika färgtemperaturer. För att ändra 
intensitet och färgtemperatur på SYMFONISK bordslampa med 
WiFi högtalare, lägg till TRÅDFRI ljuskälla och fjärrkontroll.
SYMFONISK bordslampa med WiFi högtalare, svart 103.575.89 1 st 1.995:-
eller
SYMFONISK bordslampa med WiFi högtalare, vit 304.351.57 1 st 1.995:-
Komplettera med 
TRÅDFRI N1 E14 600lm trdl dim/vitt spkt opv CCT 804.085.85 1 st 99:-

TRÅDFRI fjärrkontroll 303.388.49 1 st 149:-

KOMBINATIONER



BRA ATT VETA

ALLA DELAR OCH PRISER

Varför WiFi?
WiFi strömmar från ditt nätverk istället för din telefon eller 
surfplatta så du kan lyssna på musik, podcasts och radio utan 
avbrott från telefonsamtal eller meddelanden.

Apple AirPlay 2
Kompatibel med AirPlay 2 så att du kan strömma ljudet direkt 
från dina Apple enheter.

Stereoljud
Både bordslampan och bookshelf speakern ger fantastiskt
monoljud. Vill du ha ännu mer detaljerat ljud, lägg till två iden-
tiska högtalare, till exempel två WiFi-bokhyllehögtalare, och sätt 
dem upp som ett stereopar. Stereoparade högtalare kan vara i 
olika färger. 

SYMFONISK bordslampa med WiFi högtalare. Högtalare 
och lampa i ett, så att din teknik smälter in i ditt hem. 
Hjälper dig också att spara utrymme, till exempel på säng- 
eller sidobordet, och ger ett rikt ljud som fyller upp hela 
rummet.
Svart 103.575.89 1.995:-
Vit 304.351.57 1.995:-

SYMFONISK WiFi bookshelf speaker. Du kan placera hög-
talaren horisontellt eller vertikalt, eller väggmontera som en 
praktiskt hylla. Hjälper dig också att använda utrymmet på 
bästa sätt och ger ett rikt ljud som fyller upp hela rummet.
Svart 503.575.54 995:-
Vit 304.352.04 995:-

SYMFONISK speaker wall bracket. Häng högtalaren 
SYMFONISK på väggen för att spara utrymme hemma. Med 
den här väggkonsolen kan du enkelt montera högtalaren på 
väggen – och med den medföljande silikonmattan använda 
den som praktisk hylla. Max. vikt 3 kg beroende på väggtyp 
och infästning.
Svart 104.381.71 99:-
Vit 104.609.30 99:-

SYMFONISK högtalarkrok. Häng högtalaren SYMFONISK 
på väggen för att spara utrymme i ditt kök. Med den 
här högtalarkroken kan du hänga den på en stång som 
KUNGSFORS eller FINTORP – och spara värdefullt utrymme 
på bänkskivan.
Svart 504.443.25 69:-

 

Tjänsterna för strömmande musik varierar mellan olika regioner, information din region hittar du på Sonos hemsida. 
För att styra denna AirPlay 2-aktiverade högtalare, krävs iOS 11.4 eller senare version. Apple och AirPlay a är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.
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Sonos app
Styr SYMFONISK högtalare 
genom Sonos app.
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