
Όλα τα προϊόντα που παρουσιάζονται εδώ μπορεί να μην είναι διαθέσιμα στο κατάστημα. Παρακαλούμε
επικοινωνήστε με το προσωπικό μας ή επισκεφτείτε το www.IKEA.com.cy. Για περισσότερες πληροφορίες
συμβουλευτείτε το ταμπελάκι της τιμής. Όλες οι μονάδες χρειάζονται συναρμολόγηση.

«Έξυπνος» φωτισμός για μια καλύτερη καθημερινή ζωή στο σπίτι
Με τον «Έξυπνο» φωτισμό ΙΚΕΑ, μπορείτε εύκολα να διαμορφώσετε τον 
φωτισμό στο σπίτι σας και να τον προσαρμόσετε σε κάθε περίσταση και 
δραστηριότητα. Επιλέξτε έναν φωτισμό για το πρωί που ξυπνάτε, έναν άλλο 
για τις βραδιές χαλάρωσης και έναν τρίτο για όταν μαγειρεύετε ή εργάζεστε. 
Ρυθμίστε την ένταση, ανάψτε, σβήστε, αλλάξτε σε διάφορα χρώματα και από 
θερμό σε ψυχρό φωτισμό, με το τηλεχειριστήριο - ασύρματα και όποτε θέλετε. 
Επεκτείνετε το σύστημά σας με έναν ασύρματο ροοστάτη, την πύλη δικτύου 
και την εφαρμογή μας, ώστε να μπορείτε να ελέγξετε κάθε πηγή φωτός 
ξεχωριστά. Ο «Έξυπνος» φωτισμός ΙΚΕΑ είναι εύκολος στην εγκατάσταση και 
στη χρήση και σας δίνει τη δυνατότητα τόσο να ομορφύνετε όσο και να κάνετε 
πιο λειτουργική την καθημερινή ζωή σας στο σπίτι.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

Όταν βλέπετε αυτή την ετικέτα σε 
ένα προϊόν, σημαίνει ότι μπορείτε 
να το χρησιμοποιήσετε σε 
συνδυασμό με την εφαρμογή IKEA 
Home smart και την πύλη δικτύου 
TRÅDFRI για να ελέγξετε τα έξυπνα 
προϊόντα στο σπίτι σας..

«Έξυπνος» φωτισμός IKEA
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«ΕΞΥΠΝΟΣ» ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΙΚΕΑ - ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ 

Ο «έξυπνος» φωτισμός IKEA είναι εύκολος στην εγκατάσταση. 
Αρχικά, σκεφτείτε τις δραστηριότητες που θα κάνετε 
στο δωμάτιο, τι είδους φωτισμό χρειάζεστε και ποιες 
λειτουργίες και δυνατότητες θέλετε να έχει ο φωτισμός σας. 
Το αποτέλεσμα είναι συνήθως καλύτερο όταν συνδυάζετε 
λειτουργικό φωτισμό, για παράδειγμα ένα φωτιστικό 
γραφείου, με ατμοσφαιρικό φωτισμό, για παράδειγμα ένα 
φωτιστικό δαπέδου συμβατό με ροοστάτη. Ακολουθήστε 
τα παρακάτω βήματα και δημιουργήστε τη δική σας λύση 
φωτισμού:

1. Τι δυνατότητες θέλετε να έχετε; 

Ρύθμιση της έντασης
Αν θέλετε να ρυθμίζετε μόνο την ένταση του φωτισμού σας, 
επιλέξτε ένα ολοκληρωμένο σετ που να περιλαμβάνει έναν 
ασύρματο ροοστάτη και έναν λαμπτήρα LED με ένα θερμό 
λευκό φως (2700K). Ο μετασχηματιστής LED TRÅDFRI σάς δίνει 
τη δυνατότητα να ρυθμίζετε ασύρματα τον ενσωματωμένο 
φωτισμό OMLOPP, STRÖMLINJE, VAXMYRA και NORRFLY.

Ρύθμιση της έντασης και αλλαγή από θερμό σε ψυχρό 
φως
Αν θέλετε να ρυθμίζετε την ένταση του φωτισμού σας και 
σταδιακά να αλλάζετε από θερμό σε ψυχρό φως, επιλέξτε ένα 
ολοκληρωμένο σετ που να περιλαμβάνει ένα τηλεχειριστήριο 
και έναν λαμπτήρα LED με λευκό φάσμα. 

Ρύθμιση της έντασης και αλλαγή από θερμό σε ψυχρό 
φως ή μεταξύ διαφορετικών χρωμάτων
Αν θέλετε να ρυθμίζετε την ένταση του φωτισμού σας και 
σταδιακά να αλλάζετε χρώμα ή από θερμό σε ψυχρό φως, 
επιλέξτε ένα ολοκληρωμένο σετ που να περιλαμβάνει ένα 
τηλεχειριστήριο και έναν λαμπτήρα LED με χρωματικό και 
λευκό φάσμα.

Με το τηλεχειριστήριο μπορείτε να αλλάξετε μεταξύ 9 
έγχρωμων και λευκών φωτών:

Λευκοί τόνοι
Δροσερό λευκό 4000 Kelvin
Θερμό λευκό 2700 Kelvin
Θερμό 2200 Kelvin
Φως κεριών 1780 Kelvin

Χρώματα
Κεχριμπάρι
Σκούρο ροδακινί
Κορεσμένο ροζ
Ανοιχτό μοβ
Ανοιχτό μπλε

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

Αν προσθέσετε την πύλη δικτύου και την εφαρμογή, θα έχετε 
συνολικά 20 έγχρωμα και λευκά φώτα:

Λευκοί τόνοι
Ψυχρός ουρανός 6000 Kelvin
Δροσερό φως 
ημέρας 5000 Kelvin

Δροσερό λευκό 4000 Kelvin
Ανατολή 3000 Kelvin
Θερμό λευκό 2700 Kelvin
Θερμό 2200 Kelvin
Φως κεριών 1780 Kelvin

Χρώματα
Κεχριμπάρι
Ροδακινί
Σκούρο ροδακινί
Κορεσμένο κόκκινο
Ροζ
Ανοιχτό ροζ
Κορεσμένο ροζ
Ανοιχτό μοβ
Κορεσμένο μοβ
Μπλε
Ανοιχτό μπλε
Κιτρινοπράσινο
Κίτρινο

Έλεγχος με την κίνηση
Αν θέλετε ο φωτισμός σας να ανάβει και να σβήνει αυτόματα 
όποτε υπάρχει κίνηση, επιλέξτε ένα ολοκληρωμένο σετ που 
να περιλαμβάνει τον αισθητήρα κίνησης και έναν λαμπτήρα 
LED με θερμό-λευκό φως (2700K).

Διαμορφώστε ανάλογα με την περίσταση
Αν θέλετε να δημιουργείτε διαφορετικούς τύπους ρυθμίσεων 
του φωτός μέσω της εφαρμογής μας, επιλέξτε ένα 
ολοκληρωμένο σετ, που να περιλαμβάνει την πύλη δικτύου, 
ένα τηλεχειριστήριο και λαμπτήρες LED με λευκό φάσμα.

Με την πύλη δικτύου TRÅDFRI και την εφαρμογή IKEA Home 
Smart, μπορείτε να ρυθμίσετε κάθε πηγή φωτός ή ομάδες 
από πηγές φωτός ξεχωριστά. Δημιουργήστε διαθέσεις 
με διαφορετικούς τύπους ρυθμίσεων του φωτός – για 
παράδειγμα για να παρακολουθήσετε τηλεόραση ή για να 
απολαύσετε ένα όμορφο δείπνο – και ελέγξτε τις πηγές φωτός 
με το τηλεχειριστήριο ή με την εφαρμογή. Ανάψτε, σβήστε, 
ρυθμίστε την ένταση και αλλάξτε από θερμό σε ψυχρό 
φωτισμό, όπως σας αρέσει. Ρυθμίστε το φως που προτιμάτε 
για το πρωινό σας ξύπνημα, ανάψτε και σβήστε τα φώτα με 
βάση ένα πρόγραμμα και ρυθμίστε έναν χρονοδιακόπτη, ώστε 
το φως να ανάβει όπως θέλετε, ακόμα κι όταν είστε μακριά. 
Με μία πύλη δικτύου μπορείτε να επεκτείνετε το σύστημα σας 
με μέχρι και 50 συσκευές (πηγές φωτός και συσκευές ελέγχου) 
στο σύνολο. Αναβαθμίζουμε συνεχώς την εφαρμογή IKEA 
Home Smart με περισσότερες λειτουργίες και δυνατότητες.

Φωνητικός έλεγχος
Ελέγξτε τον φωτισμό με τη φωνή σας, με το Amazon Alexa 
και το Google Assistant ή ρυθμίστε και προσαρμόστε τον 
φωτισμό χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Apple Home και τις 
φωνητικές εντολές Siri.

2. Προσθέστε περισσότερα προϊόντα, όπως σας αρέσει!
Μπορείτε να επεκτείνετε το σύστημά σας με μέχρι και 10 
λαμπτήρες LED, πάνελ φωτισμού LED ή πόρτες με φωτισμό 
LED και να τα ελέγχετε όλα με κάποια από τις «έξυπνες» 
συσκευές ελέγχου. Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για 
τα διάφορα χαρακτηριστικά των προϊόντων στον πίνακα της 
επόμενης σελίδας.

Λευκό φάσμα 
Τρεις διαφορετικοί τόνοι λευκού φωτός από θερμό έως ψυχρό 
(θερμό - 2200 Kelvin, θερμό λευκό - 2700 Kelvin και ψυχρό 
λευκό - 4000 Kelvin). 

Πηγή φωτός
Λαμπτήρες LED, πάνελ φωτισμού LED και πόρτες με φωτισμό 
LED.

Συσκευή ελέγχου 
Προϊόντα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να 
ρυθμίσετε τις πηγές φωτός σας, όπως για παράδειγμα ένα 
τηλεχειριστήριο. 

Μετασχηματιστής LED
Ο μετασχηματιστής LED TRÅDFRI σάς δίνει τη δυνατότητα να 
ρυθμίζετε ασύρματα τον ενσωματωμένο φωτισμό OMLOPP, 
STRÖMLINJE, VAXMYRA και NORRFLY.

Ομάδα
Ένας συνδυασμός από λαμπτήρες LED και πάνελ φωτισμού 
LED.

Ατμόσφαιρα
Μία ομάδα από πηγές φωτός με διαφορετικές ρυθμίσεις, 
για παράδειγμα με διαφορετική ένταση φωτός και/ή με 
διαφορετικές θερμοκρασίες χρώματος. 

Ζεύξη/Ζευγάρωμα/Αντιστοίχιση
Η προσθήκη μίας ή περισσότερων πηγών φωτός σε ένα 
τηλεχειριστήριο.

Πύλη δικτύου 
Το προϊόν που σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τον φωτισμό 
σας και να ελέγξετε τα προϊόντα TRÅDFRI με το κινητό σας 
τηλέφωνο ή tablet.

ΓΛΩΣΣΑΡΙ «ΕΞΥΠΝΟΥ» ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΙΚΕΑ

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

να συνδεθούν με τον έξυπνο φωτισμό και να ελέγχονται μέσω 
του τηλεχειριστηρίου TRÅDFRI ή με την εφαρμογή IKEA Home 
smart.

Όταν χρησιμοποιείτε τον μετασχηματιστή LED TRÅDFRI 
για ενσωματωμένο φωτισμό, το φως που αναβοσβήνει 
υποδεικνύει ότι έχει ξεπεραστεί η μέγιστη ισχύς του 
μετασχηματιστή LED.

Μπορεί να ελεγχθεί μόνο με τα έξυπνα προϊόντα ΙΚΕΑ, τα 
οποία βασίζονται στο πρωτόκολλο ZigBee και δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν με ενσύρματους ροοστάτες.

Τα έξυπνα προϊόντα ΙΚΕΑ έχουν εμβέλεια 10 μέτρων όταν δεν 
παρεμβάλλονται τοίχοι. Αυτή η εμβέλεια μπορεί να επεκταθεί 
με κάθε έξυπνο προϊόν ΙΚΕΑ. Αν η απόσταση ανάμεσα σε δυο 
έξυπνα προϊόντα είναι μεγαλύτερη από 10 μέτρα, μπορείτε να 
τοποθετήσετε τον αναμεταδότη σήματος TRÅDFRI ανάμεσα 
στα δυο έξυπνα προϊόντα για να επεκτείνετε την εμβέλεια του 
σήματος.

Αν θέλετε να αγοράσετε ένα πάνελ φωτισμού LED:
-Μην ξεχνάτε να προσθέσετε ένα καλώδιο τροφοδοσίας 
FÖRNIMMA (απαραίτητο μόνο αν θέλετε να εγκαταστήσετε το 
πάνελ στον τοίχο). 
-Συμπληρώστε με το ενδιάμεσο καλώδιο σύνδεσης FÖRNIMMA, 
αν  θέλετε να συνδέσετε περισσότερα πάνελ φωτισμού LED. 
Έχετε τη δυνατότητα να συνδέσετε μέχρι και 10 προϊόντα σε 
μία εγκατάσταση.

Πάντα να ελέγχετε τη μέγιστη ισχύ (Watt) στην οποία είναι 
ρυθμισμένο το φωτιστικό σας, έτσι ώστε να μπορείτε να 
επιλέξετε τον κατάλληλο λαμπτήρα TRÅDFRI.

Με τους μετασχηματιστές TRÅDFRI για ασύρματο έλεγχο (10 
και 30W), όλες οι σειρές ενσωματωμένου φωτισμού μπορούν 

Τι πρέπει να γνωρίζετε



4 5

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

Πλεονεκτήματα προϊόντος TRÅDFRI 
LED λαμπτήρας 

E27 Ιριδίζον

Λευκό φάσμα

TRÅDFRI 
LED λαμπτήρας 

E14 Ιριδίζον 

Λευκό φάσμα

TRÅDFRI 
LED λαμπτήρας 

E14 Ιριδίζον 

Λευκό φάσμα

TRÅDFRI 
LED λαμπτήρας 

E27 Clear

Λευκό φάσμα

TRÅDFRI
LED λαμπτήρας 

GU10 

 

Λευκό φάσμα 

TRÅDFRI 
LED λαμπτήρας 

E27 Ιριδίζον 
 

Χρώματα και 
λευκό φάσμα

TRÅDFRI 
LED λαμπτήρας 

E14 Ιριδίζον 
 

Χρώματα και 
λευκό φάσμα

TRÅDFRI 
LED λαμπτήρας 

E27 Ιριδίζον 
 

Θερμό λευκό

Ασύρματη ρύθμιση 
του φωτό

Αλλαγή σε διαφορετικές 
αποχρώσεις του λευκού, από 
το θερμό στο ψυχρό

Αλλαγή χρώματος

Προ-ζευγαρωμένο με το 
τηλεχειριστήριο TRÅDFRI, 
έτοιμο για χρήση

Πρέπει να αγοράσετε το 
τηλεχειριστήριο TRÅDFRI 
χωριστά και να κάνετε ζεύξη

Μπορεί να συνδυαστεί με 
όλα τα προϊόντα «Έξυπνου» 
φωτισμού

Συμβατό με τον ασύρματο 
ροοστάτη TRÅDFRI

Συμβατό με τον αισθητήρα 
κίνησης TRÅDFRI

Αν προσθέσετε την πύλη 
δικτύου TRÅDFRI μπορείτε 
να το ελέγξετε με την 
εφαρμογή IKEA Home Smart

Χρειάζεται εγκατάσταση*

Lumen 1000 600 470 806 400 600 600 806

Ισχύς (watt) 11 6.6 5.2 9 5 8.6 8.6 8.9

* Μπορεί να χρειαστεί ένας ηλεκτρολόγος, αν θέλετε απευθείας εγκατάσταση στην παροχή.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

Πλεονεκτήματα προϊόντος TRÅDFRI 
LED λαμπτήρας 

E27 Καφέ  
διαφανές γυαλί 

Θερμό φως

TRÅDFRI 
LED λαμπτήρας 

GU10 
Θερμό λευκό

FLOALT
 LED πάνελ 
φωτισμού
30×30 cm

Λευκό φάσμα

FLOALT 
LED πάνελ 
φωτισμού
30×90 cm

Λευκό φάσμα

FLOALT
 LED πάνελ 
φωτισμού
60×60 cm

Λευκό φάσμα

LEPTITER 
LED χωνευτό σποτ

Λευκό φάσμα

GUNNARP 
LED φωτιστικό 
οροφής/τοίχου

διάμετρος 40cm και 
40x40 cm

TRÅDFRI 
LED 

μετασχηματιστής

Ασύρματη ρύθμιση 
του φωτός

Αλλαγή σε διαφορετικές 
αποχρώσεις του λευκού, από 
το θερμό στο ψυχρό

Αλλαγή χρώματος

Προ-ζευγαρωμένο με το 
τηλεχειριστήριο TRÅDFRI, 
έτοιμο για χρήση

Πρέπει να αγοράσετε το 
τηλεχειριστήριο TRÅDFRI 
χωριστά και να κάνετε ζεύξη

Μπορεί να συνδυαστεί με 
όλα τα προϊόντα «Έξυπνου» 
φωτισμού

Συμβατό με τον ασύρματο 
ροοστάτη TRÅDFRI

Συμβατό με τον αισθητήρα 
κίνησης TRÅDFRI

Αν προσθέσετε την πύλη 
δικτύου TRÅDFRI μπορείτε 
να το ελέγξετε με την 
εφαρμογή IKEA Home Smart

Χρειάζεται εγκατάσταση*

Lumen 250 400 670    2200  2800 600 1500

Ισχύς (watt) 3 5 12,5   29 34  9 22

* Μπορεί να χρειαστεί ένας ηλεκτρολόγος, αν θέλετε απευθείας εγκατάσταση στην παροχή.
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ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ

ΣΕΤ
TRÅDFRI σετ για ρύθμιση του φωτισμού, 806 lumen, 
θερμό λευκό. Μπορείτε εύκολα να ξεκινήσετε με ένα, 
έτοιμο προς χρήση, σετ «έξυπνου» φωτισμού TRÅDFRI, 
που περιλαμβάνει έναν ασύρματο ροοστάτη και έναν 
λαμπτήρα LED E27 (μεγάλη βάση) με θερμό λευκό φως 
(2.700K). Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του φωτισμού 
σας ασύρματα και να τον προσαρμόσετε εύκολα ανάλογα 
με τη δραστηριότητά σας. 
.

Λευκό 104.359.26 14,99€

TRÅDFRI σετ για ρύθμιση του φωτισμού, 1000 lumen, 
λευκό φάσμα. Μπορείτε εύκολα να ξεκινήσετε με ένα, 
έτοιμο προς χρήση, σετ «έξυπνου» φωτισμού TRÅDFRI, 
που περιλαμβάνει ένα τηλεχειριστήριο και έναν λαμπτήρα 
LED E27 (μεγάλη βάση) με λευκό φάσμα.

204.065.70 29,99€

TRÅDFRI σετ για ρύθμιση του φωτισμού, 400 lumen, 
λευκό φάσμα. Ξεκινήστε με ένα έτοιμο σετ TRÅDFRI που 
περιλαμβάνει ένα τηλεχειριστήριο και 3 λαμπτήρες LED 
GU10 με λευκό φάσμα.

004.065.47 49,99€

TRÅDFRI σετ πύλης δικτύου, 1000 lumen, λευκό φάσμα. 
Μπορείτε εύκολα να ξεκινήσετε με ένα σετ «έξυπνου» 
φωτισμού TRÅDFRI, που περιλαμβάνει μία πύλη δικτύου, 
ένα τηλεχειριστήριο και δύο λαμπτήρες LED E27 (μεγάλη 
βάση) με λευκό φάσμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την 
πύλη δικτύου και την εφαρμογή IKEA Home Smart για να 
δημιουργήσετε ομάδες από πηγές φωτός τις οποίες θα 
ρυθμίζετε με διαφορετικούς τρόπους.

604.068.70 79,99€

TRÅDFRI σετ πύλης δικτύου, 600/1000 lumen, λευκό 
φάσμα. Μπορείτε εύκολα να ξεκινήσετε με ένα σετ «έξυπνου» 
φωτισμού TRÅDFRI, που περιλαμβάνει μία πύλη δικτύου, 
ένα τηλεχειριστήριο, δύο λαμπτήρες LED E14 (μικρή βάση) 
και και έναν λαμπτήρα LED E27 (μεγάλη βάση), με λευκό 
φάσμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πύλη δικτύου 
και την εφαρμογή IKEA Home Smart για να δημιουργήσετε 
ομάδες από πηγές φωτός τις οποίες θα ρυθμίζετε με 
διαφορετικούς τρόπους.

804.068.74 89,99€

TRÅDFRI σετ ελέγχου πρίζας. Με αυτό το σετ μπορείτε 
να συνδέσετε οποιοδήποτε φωτιστικό, την καφετιέρα 
σας ή μία ηλεκτρική συσκευή στην παροχή ρεύματος. 
Δηλαδή, θα μπορείτε να τα ελέγχετε χρησιμοποιώντας τον 
χρονοδιακόπτη στην εφαρμογή IKEA Home Smart. Επίσης 
μπορείτε να ελέγχετε συμβατικές πηγές φωτισμού όπως 
εποχιακό φωτισμό με τον διακόπτη on/off. Εξοικονομείτε 
ενέργεια όταν ταυτόχρονα σβήνετε την κατάσταση 
αναμονής σε πολλές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο 
ίδιο δίκτυο με την κεντρική παροχή.

403.647.48 19,99€

ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

TRÅDFRI ασύρματος ροοστάτης. Χρησιμοποιήστε τον 
ασύρματο ροοστάτη για να ρυθμίσετε την ένταση και να 
ανάψετε/σβήσετε ταυτόχρονα έως και 10 πηγές φωτός - 
όλες θα έχουν την ίδια ρύθμιση.

Λευκό 704.085.95 9,99€

TRÅDFRI τηλεχειριστήριο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
το τηλεχειριστήριο TRÅDFRI για να ρυθμίζετε έως και 10 
λαμπτήρες, πάνελ φωτισμού ή πόρτες με φωτισμό LED 
ταυτόχρονα - ρυθμίστε την ένταση, ανάψτε, σβήστε, 
επιλέξτε χρώματα και αλλάξτε σταδιακά από θερμό σε 
ψυχρό φωτισμό.

104.607.51 19,99€

TRÅDFRI κουμπί συντόμευσης. Με ένα πάτημα ορίζετε 
την διάθεση. Με αυτό το έξυπνο κουμπί συντόμευσης 
δημιουργείτε το κατάλληλο φως για να ξεκινήσετε τη 
μέρα σας ή για ένα ρομαντικό δείπνο, παίζετε μουσική και 
ελέγχετε τα στόρια: όλα με ένα πάτημα μόνο. Απαιτείται η 
πύλη δικτύου TRÅDFRI.

403.563.81 9,99€

TRÅDFRI πύλη δικτύου. Με την πύλη δικτύου και την 
εφαρμογή IKEA Home Smart μπορείτε να ελέγξετε κάθε 
πηγή φωτός χωριστά και να δημιουργήσετε διαφορετικούς 
τύπους ρυθμίσεων του φωτός. Ρυθμίστε την ένταση, 
ανάψτε, σβήστε και αλλάξτε από θερμό σε ψυχρό φωτισμό, 
όπως σας αρέσει. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την 
πύλη δικτύου και την εφαρμογή IKEA Home Smart για να 
δημιουργήσετε ομάδες από πηγές φωτός τις οποίες θα 
ρυθμίζετε με διαφορετικούς τρόπους.

403.378.06 39,99€ 

TRÅDFRI αναμεταδότης σήματος. Επεκτείνει και διευρύνει 
την εμβέλεια του σήματος από τα «έξυπνα» προϊόντα μας, 
έτσι ώστε να λειτουργούν ακόμα κι αν το σπίτι σας είναι 
πολύ μεγάλο ή έχει τοίχους μεγάλου πάχους.

104.004.08 9,99€

TRÅDFRI ασύρματος αισθητήρας κίνησης. Μπορείτε 
να κάνετε το σπίτι σας πιο όμορφο και πιο ασφαλές με 
φωτισμό που ανάβει μόλις υπάρξει κίνηση.

704.299.13 14,99€

TRÅDFRI πρίζα με ασύρματο έλεγχο. Με αυτήν την πρίζα 
μπορείτε να συνδέσετε κάθε φωτισικό, την καφετιέρα σας 
ή μία ηλεκτρική συσκευή στην κεντρική παροχή και να 
την ελέγχετε με τον διακόπτη on/off. Απλό, πρακτικό και 
έξυπνο!

903.561.66 14,99€

TRÅDFRI LED λαμπτήρας E27, 600 lumen (≈ 48W 
λαμπτήρας πυρακτώσεως), ασύρματης ρύθμισης, 
χρωματικό και λευκό φάσμα. Με έναν «έξυπνο» λαμπτήρα 
LED μπορείτε να αυξομειώσετε την ένταση και να 
αλλάξετε το χρώμα του φωτισμού σας, προσαρμόζοντάς 
τον σε διάφορες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα, 
ένα θερμότερο φως για δείπνο και ένα φωτεινότερο, 
ψυχρότερο φως για εργασία. 

004.086.12 24,99€

TRÅDFRI LED λαμπτήρας E14, 600 lumen (≈ 48W λαμπήρας 
πυρακτώσεως), ασύρματης ρύθμισης, χρωματικό και 
λευκό φάσμα. Με έναν «έξυπνο» λαμπτήρα LED μπορείτε 
να αυξομειώσετε την ένταση και να αλλάξετε το χρώμα 
του φωτισμού σας, προσαρμόζοντάς τον σε διάφορες 
δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα, ένα θερμότερο 
φως για δείπνο και ένα φωτεινότερο, ψυχρότερο φως για 
εργασία. 

504.115.65 24,99€
TRÅDFRI LED λαμπτήρας E14, 600 lumen (≈ 48W 
λαμπτήρας πυρακτώσεως), ασύρματης ρύθμισης, θερμό 
λευκό. Με έναν «έξυπνο» λαμπτήρα LED μπορείτε να 
αυξομειώσετε την ένταση και να αλλάξετε το χρώμα 
του φωτισμού σας, προσαρμόζοντάς τον σε διάφορες 
δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα, ένα θερμότερο 
φως για δείπνο και ένα φωτεινότερο, ψυχρότερο φως για 
εργασία.

804.085.85 14.99€
TRÅDFRI LED λαμπτήρας E27, 806 lumen (≈ 60W λαμπήρας 
πυρακτώσεως), ασύρματης ρύθμισης, λευκό φάσμα, 
διαφανής. Με έναν «έξυπνο» λαμπτήρα LED μπορείτε 
να αυξομειώσετε την ένταση και να αλλάξετε το χρώμα 
του φωτισμού σας, προσαρμόζοντάς τον σε διάφορες 
δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα, ένα θερμότερο 
φως για δείπνο και ένα φωτεινότερο, ψυχρότερο φως για 
εργασία. 

304.084.70 19,99€
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ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ

FLOALT πάνελ φωτισμού LED, ασύρματου ελέγχου, 
λευκό φάσμα, ο μετασχηματιστής περιλαμβάνεται.
Το τηλεχειριστήριο και ο μετασχηματιστής TRÅDFRI 
περιλαμβάνονται και είναι εύκολα στη χρήση. Η 
εγκατάσταση στην παροχή ρεύματος θα πρέπει να γίνει 
από έναν ηλεκτρολόγο. Ενσωματωμένος φωτισμός LED με 
διάρκεια περίπου
25.000 ώρες. Κατανάλωση ενέργειας: 30×30 cm -
36kWh/έτος, 60×60 cm - 84,68 kWh/έτος και 30×90 cm – 
99,28 kWh/έτος, αν τα πάνελ φωτισμού LED ανάβουν για 
έως και 8 ώρες/ημέρα.

30×30 cm 904.363.14 89,99€
60×60 cm 204.363.17 139€
30×90 cm 404.363.16 139€

LEPTITER LED χωνευτό σποτ συμβατό με ροοστάτη λευκό 
φάσμα. Με αυτό το έξυπνο χωνευτό LED σποτ μπορείτε 
να προσαρμόσετε το φωτισμό σας σε διαφορετικές 
δραστηριότητες, για παράδειγμα ένα πιο θερμό φως για 
ένα χαλαρωτικό μπάνιο και πιο έντονο, ψυχρό φως για 
να δουλέψετε. Μπορείτε να τοποθετήσετε διάφορα σποτ 
σε σημεία όπως στον διάδρομο ή σε άλλες περιοχές όπου 
χρειάζεστε πολύ φως. Το τηλεχειριστήριο TRÅDFRI πωλείται 
χωριστά.

503.535.13 19,99€

GUNNARP LED φωτιστικό οροφής/τοίχου, συμβατό με 
ροοστάτη, λευκό φάσμα. Χρησιμοποιήστε αυτό το έξυπνο 
LED φωτιστικό για να προσαρμόσετε τον φωτισμό σας 
σε διαφορετικές δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα 
θερμότερο φως για ένα χαλαρωτικό μπάνιο και ένα πιο 
φωτεινό, ψυχρό φως όταν πλένετε τα δόντια σας. Ελεγμένο 
και εγκεκριμένο για χρήση στο μπάνιο. Το τηλεχειριστήριο 
TRÅDFRI πωλείται χωριστά.
Διάμετρος 40 cm 403.600.76 89,99€

TRÅDFRI LED λαμπτήρας E27, 1000 lumen (≈ 72W 
λαμπτήρας πυρακτώσεως), ασύρματης ρύθμισης, θερμό 
λευκό. Με έναν «έξυπνο» λαμπτήρα LED μπορείτε να 
αυξομειώσετε την ένταση και να αλλάξετε το χρώμα 
του φωτισμού σας, προσαρμόζοντάς τον σε διάφορες 
δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα, ένα θερμότερο 
φως για δείπνο και ένα φωτεινότερο, ψυχρότερο φως για 
εργασία.

604.084.83 19,99€

TRÅDFRI LED λαμπτήρας E27, 806 lumen (≈60W λαμπήρας 
πυρακτώσεως), ασύρματης ρύθμισης, θερμό λευκό. Με 
έναν «έξυπνο» λαμπτήρα LED μπορείτε να αυξομειώσετε 
την ένταση και να αλλάξετε το χρώμα του φωτισμού σας, 
προσαρμόζοντάς τον σε διάφορες δραστηριότητες, όπως 
για παράδειγμα, ένα θερμότερο φως για δείπνο και ένα 
φωτεινότερο, ψυχρότερο φως για εργασία. 

904.087.97 9,99€

TRÅDFRI LED λαμπτήρας E27, 250 lumen (≈25W λαμπτήρας 
πυρακτώσεως), ασύρματης ρύθμισης, θερμή λάμψη, καφέ 
διαφανές γυαλί. Με έναν έξυπνο λαμπτήρα LED μπορείτε 
προσαρμόζοντας τον φωτισμό σας να δημιουργήσετε την 
κατάλληλη διάθεση στο σπίτι. Επίσης μοιάζει με παλιούς 
λαμπτήρες πυρακτώσεως, με βαμμένο διάφανο γυαλί και 
ζεστό φως για ατμόσφαιρα.

704.556.76 14,99€

TRÅDFRI LED λαμπτήρας E14, 470 lumen (≈ 40W 
λαμπτήρας πυρακτώσεως), ασύρματης ρύθμισης, 
λευκό φάσμα. Με έναν έξυπνο λαμπτήρα LED μπορείτε 
να προσαρμόσετε τον φωτισμό σας σε διάφορες 
δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα, ένα θερμότερο 
φως για δείπνο και ένα φωτεινότερο, ψυχρότερο φως για 
εργασία

704.243.12 11,99€

TRÅDFRI LED λαμπτήρας GU10, 400 lumen (≈57W 
λαμπτήρας πυρακτώσεως), ασύρματης ρύθμισης, θερμό 
λευκό. Με έναν «έξυπνο» λαμπτήρα LED μπορείτε 
να προσαρμόσετε τον φωτισμό σας σε διάφορες 
δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα να μειώσετε την 
ένταση για μια ατμόσφαιρα χαλάρωσης.

604.200.41 9,99€

TRÅDFRI LED λαμπτήρας GU10, 400 lumen (≈ 57W 
λαμπτήρας πυρακτώσεως), ασύρματης ρύθμισης, θερμό 
λευκό. Με έναν «έξυπνο» λαμπτήρα LED μπορείτε 
να προσαρμόσετε τον φωτισμό σας σε διάφορες 
δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα να μειώσετε την 
ένταση για μια ατμόσφαιρα χαλάρωσης.

904.086.03 14,99€

TRÅDFRI μετασχηματιστής LED. Ο μετασχηματιστής LED 
TRÅDFRI συνδέει τον ενσωματωμένο φωτισμό OMLOPP, 
STRÖMLINJE και NORRFLY στον «Έξυπνο» φωτισμό IKEA. 
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του συνδεδεμένου 
φωτισμού με το τηλεχειριστήριο TRÅDFRI και να το 
συνδέσετε στην πύλη δικτύου TRÅDFRI. Συμπληρώνεται 
με το καλώδιο παροχής ρεύματος FÖRNIMMA, που 
πωλείται χωριστά.

Έως 10W,  
συνδέει έως 3 μονάδες. 503.561.87 27€

Έως 30W,  
συνδέει έως 9 μονάδες. 603.426.56 32€


