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За по-лесен и по-
добър живот у дома

Екосистемата IKEA Home smart 
предлага широка гама от свързани 
продукти и услуги, които ви 
позволяват да управлявате и 
автоматизирате нещата, които 
обикновено правите на ръка. 
Обзавеждането на дома, направено по 
интелигентен начин.
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Екосистема IKEA Home smart 

Интелигентни решения за по-добро 
ежедневие у дома
Ние в ИКЕА винаги се опитваме да предлагаме практични и интелигентни 
решения за дома. Сега, с помощта на IKEA Home smart, използвате новите 
технологии, за да управлявате и автоматизирате нещата у дома, които 
обикновено правите на ръка. Неща, като включване и изключване на 
осветлението, вдигане и спускане на щорите, включване на вентилатор и 
пускане на музика. И тъй като животът у дома е най-важен за нас, дори 
технологичните ни решения са разработени така, че да ви помогнат да 
създадете едно по-добро ежедневие. По устойчив, семпъл и интелигентен 
начин.

Представете си, че събуждането 
сутрин може да стане по-спокойно 
и комфортно. Включете 
автоматично димираните 
светлини и вдигнете щорите, за да 
пуснете сутрешното слънце, 
докато любимата ви музика звучи

от тонколоните. И всичко това без да 
се налага да ставате от леглото. 
Може би изглежда като магия, но с 
екосистемата IKEA Home smart, 
бързо и лесно се превръща в новата 
ви реалност. 
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Помислете за цялостно решение или започнете с няколко 
стъпки. Изберете нашата свързана екосистема за всички 
поводи и настроения, за да се възползвате от всички 
възможности на интелигентния дом. Можете да 
започнете и с малки стъпки и да контролирате само 
отделни продукти у дома.  

Входно-изходното устройство TRÅDFRI 
и приложението IKEA Home smart са 
най-важните инструменти за 
създаването на смарт екосистема във 
вашия дом. С тяхна помощ, можете 
лесно и бързо да изградите 
екосистема от смарт функции, които 
да управлявате интуитивно по свое 
желание и удобство. Започнете с тази 
основа и свържете колкото продукти 
желаете. С възможност за добавяне 
на до 50 продукта към входно-
изходното устройство, когато сте 
готови да разширите системата си.

Ако предпочитате решение с 
отделни продукти, които не са 
свързани помежду си и с интернет, 
можете да изберете 
дистанционното TRÅDFRI и смарт 
осветителни тела. С помощта на 
дистанционното може да 
включвате, изключвате, димирате и 
сменяте цвета на светлината на до 
10 осветителни тела, за да ги 
управлявате по еднакъв начин.

Екосистема
Изберете входно-изходното 
устройство и приложението IKEA 
Home smart, за да създадете свързана 
система, чрез която да контролирате 
осветлението, звука и останалите 
продукти у дома.

Отделни продукти
Изберете дистанционното TRÅDFRI 
и смарт осветителни тела, за да се 
възползвате от допълнителни 
функции и управление с минимални 
усилия.

Първи стъпки

Екосистема IKEA Home smart 
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Смарт захранване
Безжичният контакт ви позволява да 
свържете любимата ви стара лампа, 
коледните лампички, вентилатора и 
други малки  уреди в екосистемата IKEA 
home smart. Управлявайте навсякъде 
от дома или настройте таймер.

Продукти в екосистемата IKEA Home smart

Смарт осветление
Осветителни тела, които включвате и 
изключвате, димирате и регулирате 
според цвета и температурата, 
независимо от помещението, в което се 
намирате. Избирате между  LED крушки, 
LED спот-лампи и LED панели.

Електрически щори
Щори, които управлявате от 
леглото или настройвате да се 
вдигат и спускат в определено 
време. Налични във вариант, който 
блокира външната светлина и 
такъв, който я пропуска.

Смарт тонколони
Слушате музика, радио, подкасти 
през любимите ви стрийминг 
услуги. Допълнете домашния 
декор с тонколона-рафт или 
тонколона-настолна лампа.

Екосистема IKEA Home smart
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Управлявайте звука и осветлението – и променете 
атмосферата само с натискането на един бутон, движение, 
чрез приложението или като използвате гласа си. Имаме 
по нещо за всички предпочитания. 

Физически устройства
Управлявайте вашите IKEA Home smart продукти с 
дистанционно, безжичен димер, бутон за бърз достъп или 
дистанционно за тонколони. Лесни за употреба и достъпни 
за всички, както и за членовете на семейството, които 
предпочитат физическо устройство или искат да оставят 
телефона си на спокойствие от време на време.

Автоматизация
Автоматичният контрол прави дома ви по-безопасен и 
удобен, както за по-възрастните, така и за младите. 
Използвайте сензор, който включва осветлението при 
движение през нощта или таймер с предварително 
зададени часове за вашата смарт система. Те ще улеснят 
вашите всекидневни рутини като събуждане и заспиване. 
Използвайте режимите в приложението, за да 
автоматизирате няколко устройства едновременно и да 
създадете идеална атмосфера бързо и лесно. 

Приложение
С приложението IKEA Home smart на телефона ви, винаги 
имате пълен контрол и достъп до вашата смарт екосистема. 

Гласов контрол
Управлявайте вашите смарт продукти с помощта на гласов 
асистент. Така ги използвате, дори когато ръцете ви са заети 
с нещо друго. Съвместимо с Amazon Alexa, Google Assistant и 
Apple HomeKit.

4 начина за управление на IKEA Home smart

Екосистема IKEA Home smart
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Адаптирайте 
осветлението за всички 
дейности
В дома на всеки от нас се случват 
много неща, а осветлението влияе на 
начина, по който възприемаме 
помещението. Да можете да 
адаптирате осветлението за различни 
дейности - от готвене, домашни 
задължения и чистене, до гледане на 
телевизия, уютни вечери у дома и 
партита - е не само практично, но и 
приятно. Можете да промените 
яркостта и цвета, да включите и 
изключите, както и да промените 
светлината от топла към студена.

Идеята на IKEA Home smart е да направи живота у дома 
по-лесен и удобен – от събуждането сутрин до времето за 
почивка вечер. Вие избирате най-важните за вас 
функции, разширявате обхвата на системата, когато 
пожелаете и създавате идеалната атмосфера по всяко 
време на деня. Това е истинският смарт дом!

Правилният режим 
винаги в правилния 
момент
С използването на режимите в 
приложението IKEA Home smart 
можете да групирате различни 
действия на няколко устройства. 
Например, осветление в топли 
цветове, спуснати щори и 
успокояваща музика за вечеря. Или 
режим за тренировка с по-ярко 
осветление и надъхващ плейлист. 
Освен това, можете да добавите 
любимия си режим към бутон за бърз 
достъп, за да имате физически 
контрол. 

Идеална атмосфера по всяко време

Екосистема IKEA Home smart 
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Насладете се на дневна 
светлина и уединение
Да се събудиш от дневната светлина е както 
приятно, така и здравословно. Вечер вероятно 
желаете повече уединение, за да избегнете 
любопитните погледи. Настройте щорите така, че 
да се спускат и вдигат в определено време или ги 
управлявайте с дистанционно направо от леглото. 

Слушайте музика, истории и 
вълнуващи разговори
Музиката създава настроение за всичко от тихи 
сутрини и седмично почистване до партита и 
романтични вечери. А любимите ви подкасти и 
аудиокниги винаги предлагат нови и вълнуващи 
гледни точки. Изпълвате целия дом със звук само 
с натискането на бутон - за да звучи навсякъде 
еднаква музика, разговори и истории, или пък 
различни във всяко помещение. 

Екосистема IKEA Home smart 

7



Когато видите този символ 
върху продукт, знаете, че той 
е съвместим и работи с 
приложението IKEA Home 
smart и входно-изходното 
устройство TRÅDFRI, така че да 
управлявате смарт продуктите 
в целия дом. 

Продуктите IKEA Home smart 
използват ZigBee 3.0, стандарт за 
безжичен контрол, който е надежден, 
енергийно ефективен и лесен за 
инсталиране. Продуктите поддържат 
и т. нар. mesh мрежи, което означава, 

че те споделят сигнали един с 
друг и подобряват стабилността 
на връзката в целия дом.

Съвместими системи/стандарти

Екосистема IKEA Home smart
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Какво означават символите?

Всички наши продукти IKEA Home smart са безжични. Тези 
символи ще ви помогнат да разберете как работят.

Входно-изходното устройство TRÅDFRI и приложението IKEA Home smart 
разполагат с функционалност, която позволява гласов контрол на 
продуктите IKEA Home smart с Amazon Alexa, Apple HomeKit или Google 
Assistant.

Zigbee е протокол, 
използван за 
продуктите IKEA Home 
smart.

* Продуктите за осветление в асортимента на IKEA Smart не могат да се димират
с помощта на кабелни димери, лампи или вградени димери.

Безжичен

Цветен и бял 
спектър
Тези осветителни тела 
могат да се настроят за 
промяна на цвета и 
преминаване от топла 
към студена бяла 
светлина. 

Безжично димиране*
Tези осветителни тела 
могат да се димират 
безжично.

Топло бяло
Тези осветителни 
тела са с топла бяла 
светлина и отговарят 
на цвета на 
традиционната 
крушка с нажежаема 
жичка.

Топъл блясък
Това осветление 
излъчва топла, 
декоративна светлина.

Бял спектър
Тези осветителни тела 
могат да се настроят за 
промяна от топла към 
студена бяла светлина в 
три стъпки.

Работи с 
IKEA Home smart 
Тези продукти могат да 
се използват с 
приложението IKEA 
Home smart и входно-
изходно устройство 
TRÅDFRI.

Приложение IKEA 
Home smart
Свалете приложението 
IKEA Home smart от 
Google Play или App store, 
за да свържете вашите 
продукти за осветление 
IKEA Smart с входно-
изходното устройство 
TRÅDFRI. Работи с Android 
(KitKat 4.4 или по-нова 
версия) или iOS 9 и по-
нова версия.

Екосистема IKEA Home smart
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Пречистватели за въздух
STARKVIND

Интелигентният 
начин да 

пречистите 
въздуха
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Много от нас прекарват все повече време у дома, затова подобряването на 
качеството на въздуха вкъщи става все по-важно за нашето физическо и 
психическо здраве. Пречиствателят за въздух STARKVIND е последната 
добавка към IKEA Home smart асортимента и един интелигентен начин за 
контролиране качеството на въздуха у дома.

Полените, праховите частици, космите от домашни любимци,  пърхота и 
дори миризмите и изпаренията, получени от готвене и чистене, допринасят 
за замърсяването на въздуха у дома и могат да се отразят негативно на 
физическото ни здраве.

Пречиствателите за въздух STARKVIND комбинират нашите обширни знания 
за обзавеждането на дома с технологиите за контрол на качеството на 
въздуха в затворени пространства. Те са с добра визия, ефективни и се 
свързват с входно-изходното устросйтво TRÅDFRI и приложението IKEA 
Home smart, за да управлявате качестово на въздуха у дома. 

Пречистватели за въздух
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Наличен в два варианта
Както свободностоящият модел на 
пречиствателя за въздух STARKVIND, 
така и този тип помощна масичка, са 
разработени с мисъл за съвременния 
живот. Те могат да се свържат с входно-
изходното устройство TRÅDFRI и 
приложението IKEA Home smart, 
разполагат с практични функции и 
дизайн решения, като вградени сензори 
за качеството на въздуха, които засичат 
въздушни частици, индикатори за смяна 
на филтъра, настройка за заключване за 
деца и организиране на кабелите.

Полени, миризми или и двете?
STARKVIND разполага с филтър за 
частици за филтритане на прах, полени 
и други въздушнопреносими алергени. 
Филтър за пречистване на въздуха може 
да се използва по избор заедно с 
филтъра за частици, за да помогне в 
пречистването на въздуха от газове, 
изпарения и миризми.

Настройки, подходящи за вашите 
нужди
С пречиствателя за въздух STARKVIND 
управлявате гъвкаво качеството на 
въздуха в дома ви. Изберете как 
предпочитате да го регулирате - ръчно 
или с автоматична настройка, която 
следи качеството на въздуха, 
благодарение на вградените сензори на 
пречиствателя, които отчитат нивото на 
частици във въздуха и регулират 
скоростта на вентилатора, ако е 
необходимо.

Пречиствателят за въздух STARKVIND 
разполага с 5 настройки — като най-
ниската е достатъчно тиха за добър сън 
през цялата нощ.

Създадени за модерния живот

Пречистватели за въздух
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“Винаги сме искали да 
създадем пречиствател за 
въздух с визията на ИКЕА, 
който да е ефективен, 
достъпен и подходящ за 
всеки дом. Запитахме се 
дали можем да съберем 
ползите, 
функционалностите и 
дизайна на пречиствател за 
въздух в една ИКЕА мебел. 
Пречиствателят за въздух 
STARKVIND е резултатът.” – 
Хенрик Теландер, 
разработващ продукта в 
IKEA of Sweden



Пречистватели за въздух

Можете лесно да смените филтъра – само 
премахнете покрития с плат преден панел на 
STARKVIND.

Практичен дизайн
Функциите и дизайна се съчетават 
перфектно в пречиствателя за въздух  
STARKVIND. 
При свободностоящия модел, покрит с 
плат преден панел скрива филтрите за 
частици и въздух. Външният му вид е 
атрактивен и се сваля лесно, когато е 
време да смените филтрите. 

Плотът за маса скрива и защитава 
филтрите при модела помощна масичка. 
Можете да я използвате както всички 
останали наши маси - да поставите 
любимата си лампа, списания или дори 
ваза с цветя, за да се впише максимално 
добре в помещението.

Организирането на кабелите и за двата 
модела е лесно. Прорез в крака на 
масичката ви позволява да поставите 
кабела така, че да го скриете от погледа.

Пречиствателят за въздух STARKVIND 
отговаря на всички критерии – изглежда 
добре, ефективен е, и подхожда на 
вашия стил и начин на живот. 

Свържете се
Добавете вашия пречиствател за 
въздух STARKVIND към входно-
изходното устройство TRÅDFRI, за да 
го управлявате и поддържате лесно с 
приложението IKEA Home smart.
Ще можете да регулирате скоростта 
на вентилатора, да настроите 
функцията заключване за деца, да 
следите качеството на въздуха, да 
изберте нормален или силен режим, а 
дори и да го настроите в изключен/
стендбай режим, за да пестите 
енергия. 
Няма нужда да се безпокоите, че ще 
забравите да проверите или смените 
филтрите. Получавате напомняния 
чрез приложението, когато дойде 
време да ги подмените. Освен това, 
може да поръчате нови филтри 
директно през приложението. 

Посетете нашата страница www.ikea.bg/smart/air, 
за да откриете отговори на често срещани въпроси 
относно нашите пречистватели за въздух, както и 
подробни видеа за първоначалната им настройка.
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• Може да се свърже с приложението IKEA Home smart
• Капацитет 20м²
• x5 Ръчни скорости
• Автоматичен режим с вграден сензор за въздуха, който контролира
скоростта на вентилатора
• CADR*: 260м³/ч на 5 скорост с филтъра за частици (240м³/ч на 5 скорост
с филтрите за частици и въздух)
• Филтър за частици за премахване на прах, полени и
въздушнопреносими алергени (PM2.5)  (включен)
• Филтър за въздух за премахване на газове, изпарения и миризми,
(по желание – продава се отделно)

• Ниво на шума: 24-53dB
• Захранване и организация на кабелите
• Консумация на енергия: 2W-33W
• Индикатор за проверка на филтъра
• Функция "заключване" за деца
• Модел помощна масичка: Наличен в светъл или тъмен дървен фурнир,
байц ,
крака от масивно дърво

• Свободностоящ модел: Наличен в черен и бял вариант

* Clean Air Delivery Rate - показател за пречистване на въздуха
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Всички продукти

STARKVIND маса 
с пречиствател 
за въздух
805.019.51
329 лв.
Цветен фурнир 
дъб с прозрачен 
лак. Дизайнер: 
Дейвид Вал. Ø54, 
В55см. Фурнир 
дъб, байц /
тъмнокафяво 

STARKVIND 
пречиствател за 
въздух
605.020.13
279 лв.
100% полиестер и 
праховобоядисана 
стомана. Дизайнер: 
Дейвид Вал, 
Ш51×Д19, В53см. 
Черно

STARKVIND маса 
с пречиствател 
за въздух
804.619.45
329 лв.
Цветен фурнир 
дъб с прозрачен 
лак. Дизайнер: 
Дейвид Вал. 
Ø54, В55см. 
Фурнир дъб, 
байц/бяло

STARKVIND филтър за 
пречистване на 
въздуха
804.881.29
29,90 лв.
Рамка: 
Полипропиленова 
пластмаса. Пълнеж: 
Активен въглен.  
Дизайнер: Дейвид Вал, 
Д35×Ш28, В2см.

STARKVIND 
пречиствател за 
въздух
504.619.42
279 лв.
100% полиестер и 
праховобоядисана 
стомана. Дизайнер: 
Дейвид Вал. 
Ш51×Д19, В53см. 
Бяло 

STARKVIND 
филтър за 
премахване на 
частици
304.619.43
19,99 лв.
Рамка: PET Нетъкан 
полипропилен. 
Дизайнер: Дейвид 
Вал. Д37×Ш29, 
В4см.

Пречистватели за въздух
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Приложение IKEA Home smart 
Свалете приложението IKEA Home smart от Google 
Play или App store, за да свържете вашите ИКЕА 
продукти за смарт осветление с входно-изходното 
устройство TRÅDFRI. Съвместимо с Android (KitKat 
4.4 или по-нова версия) или iOS 9 пи по-нови 
версии.




