РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ

ENEBY

Bluetooth(Блутут) тонколона

Знакът и логото на Bluetooth® са регистрирани
търговски марки, които са
собственост на Bluetooth
SIG, Inc. и всяко използване
на гореспоменатите
марки от IKEA of Sweden AB е лицензирано.
Други търговски марки и
търговски наименования са
собственост на съответните
им собственици.

Тонколони, които ви карат да се чувствате у дома,
където и да се намирате
Нашите Bluetooth тонколони са проектирани, така че да пасват
перфектно на интериора и обзавеждането в дома ви, освен
това възпроизвеждат изчистен и силен звук. ENEBY 30 се
побира в нашите стенни шкафове KALLAX, докато ENEBY 20
може да се допълни с батерия, това позволява да я поставяте,
там където нямате контакт. С помощта на преносимата ENEBY
ще можете да се наслаждавате на страхотна музика докато
сте в движение. А тонколоната за вграждане ENEBY може
да се монтира в повечето мебели и се побира перфектно в
предварително пробития отвор на бюрото MICKE.

Не всички артикули (показани тук) могат да бъдат налични в магазина. Моля, свържете
се с персонала или потърсете повече информация на www.IKEA.bg. За повече продуктова
информация вижте етикета и в интернет. Всички елементи трябва да бъдат сглобени.

ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ
Защо Bluetooth?
Тонколоните с Bluetooth са идеални, ако искате
да държите изживяването от музиката подръка,
независимо дали сте у дома или навън. Свързвате се с
тонколоната чрез телефона си или друго устройство,
което притежава функцията Bluetooth. Добавяйки
батерии към тонколоната ще я превърнете в наистина
преносима и ще можете да се наслаждавате на музиката
си навсякъде.
Батерии
Акумулаторните батерии за нашите Bluetooth тонколони
се продават отделно. Вие избирате как да използвате
тонколоната – с приложения кабел или като добавите

батерии. Акумулаторните батерии са по-икономични и
по-екосъобразни, освен това лесно можете да замените
батериите, след като спрат да работят.

Рециклиране
Всички акумулаторни батерии са с ограничен брой
цикли на зареждане. Ако започнете да зареждате
устройството си по-често, може би е време за нови
батерии. Само не забравяйте да рециклирате старите.

ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ И ЦЕНИ
ENEBY bluetooth тонколона 30×30 см. Ще
получите изчистено и силно звуково изживяване.

ENEBY преносима bluetooth тонколона 15×7.5 см.
С тази преносима тонколона вие можете да се
наслаждавате на музиката навсякъде у дома и извън
него, тъй като се захранва от батерии. Малка и
практична на външен вид, но не и когато се отнася до
звука! Можете да зареждате акумулаторни батерии
IKEA LADDA 900 в тонколоната с приложения USB
кабел LILLHULT, батериите се продават отделно.

Можете да избирате между предна част с мека тъкан
или минималистичен външен вид с компонентите на
тонколоната на показ.
103.573.96 189лв.
804.014.66 189лв.

Черно
Бяло

ENEBY bluetooth тонколона 20×20 см. Ще
получите изчистено и силно звуково изживяване.
Можете да избирате между предна част с мека тъкан
или минималистичен външен вид с компонентите на
тонколоната на показ. Можете да зареждате ENEBY
батерия в тонколоната с приложения захранващ
кабел, батерията се продава отделно.

ENEBY bluetooth тонколона за вграждане.
Можете да се наслаждавате на музика и на
допълнително свободно пространство благодарение
на тази Bluetooth тонколона, която може да се вгради
във всяка мебел вкъщи. Незабележима, малка и
практична на големина, но не и когато се отнася до
звука! Можете да зареждате акумулаторни батерии
IKEA LADDA 900 в тонколоната с приложения USB
кабел LILLHULT, батериите се продават отделно.

503.576.29 119лв.
804.013.86 119лв.

Черно
Бяло

ENEBY батерия. Можете да пренасяте музиката,
където сте вие и където са приятелите ви. Батерията
захранва вашата тонколона ENEBY 20x20 см, когато
наблизо няма контакти.

504.328.79 49,90лв.
004.007.34 49,90лв.

Черно
Бяло

403.575.35 39,90лв

LADDA акумулаторна батерия. HR03 AAA 1.2V,
4-бр., 900mAh. Намалете отпадъците и спестете
пари, като презареждате батериите си. Зареждането
и многократната употреба на батерии е полезно за
околната среда и практично, тъй като винаги при
нужда имате батерии подръка.

ENEBY поставка за тонколони. Получавате добро
звуково изживяване, тъй като поставката издига
вашата ENEBY тонколона над повърхността и я
накланя по такъв начин, че насочва звука към вас.
403.575.78 15,99лв.

Черно

104.013.99 39,90лв.

Черно

903.038.80 11,99лв.
KOPPLA USB зарядно с 1-изход. Това USB зарядно
е с компактен дизайн и функция за бързо зареждане.
Идеално, когато сте в движение. Серията KOPPLA
задоволява потребностите ви от електроенергия
навсякъде, където ви е нужна.
404.122.78 11,99лв.

Бяло

КАК ДА ИЗБЕРЕМ?
Мощност
ENEBY за
вграждане
ENEBY преносим

Микрофон

3

Aux-вход

Време на аудио
възпроизвеждане*

Силата на звука
синхронизирана
с Bluetooth
устройството

Зареждане чрез
USB

15 часа

3

15 часа

ENEBY 20

20

—

8 до 10 часа

—

—

ENEBY 30

42

—

—

—

—

*възпроизвеждане на 50% от силата на звукa
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