ÄLYVALAISTUS

Älyvalaistus

PH141960

TRÅDFRI-himmenninsetti harmaa/valkoinen spektri 29,95/kpl 703.389.32
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Parempi valaistus helpommin
ja edullisemmin
Uuden IKEA-älyvalaistuksen avulla haluamme haastaa
vanhat piintyneet uskomukset, joiden perusteella hyvä
valaistus on kallista ja hankala toteuttaa

tähän on nyt tullut muutos. Olemme pohtineet pitkään valaistusasioita, ja toivomme, että uusi edullinen ja helppokäyttöinen äly-

Hyvä valaistus on toki käytännön asia, mutta samalla valot

valaistuksemme löytäisi paikkansa monista kodeista. Älyvalais-

vaikuttavat myös yleiseen tunnelmaan, turvallisuuteen ja jopa

tusmallistoomme kuuluu loputtomasti erilaisia ratkaisuja, joiden

omaan hyvinvointiimme. Suurin osa meistä tämän jo tietääkin,

avulla valaisimia voi esimerkiksi himmentää ja valon värisävyä

mutta välillä pieni muistutus hyvän valaistuksen tärkeydestä

vaihtaa. Mallistoon sisältyy myös esimerkiksi valopaneeleja ja

tulee tarpeeseen. Kodin valaistuksen parantaminen on tähän asti

valo-ovia. Kaikkia ratkaisuja yhdistää kuitenkin niiden helppo-

usein ollut kallis ja hankala projekti. Ylpeinä voimme todeta, että

käyttöisyys, langattomuus ja moderni ulkonäkö.

ÄLYVALAISTUS

Valaistusta jokaiseen tunnelmaan

PH142303
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SMART LIGHTING -

Valaistusta jokaiseen tunnelmaan
Aikaiset aamut, myöhäiset illat, ruoanlaitto ja työskentely
vaativat jokainen omanlaisensa valaistuksen. Nyt apuun
saapuvat kaukosäädin ja sovellus, joiden avulla himmennät
valoja, sytytät ja sammutat ne tai vaihdat niiden värisävyä
viileästä lämpimäään.
Älyvalaisinmallistoomme sisältyy myös led-valopaneeleja ja
-valo-ovia, joiden avulla tuot valoa tiloihin, joissa päivänvalo on
vähissä. Kaikki ratkaisut ovat myös helposti asennettavissa, eli
sähköasentajan palveluja ei tarvita.

PH141946

TRÅDFRI-himmenninsetti harmaa/valkoinen spektri 29,95/kpl 703.389.32

ÄLYVALAISTUS

”Toivottavasti TRÅDFRI inspiroi ja kannustaa
sinua pohtimaan oman kotisi valaistusta.”
BJÖRN BLOCK, IKEA-ÄLYKOTI -TUOTTEIDEN LIIKETOIMINTAPÄÄLLIKKÖ KERTOO ÄLYVALAISTUKSESTA.

PH141960

VALAISTUKSEN TÄRKEYDESTÄ

”ESINEIDEN INTERNETISTÄ”

Usein ajatellaan, että kodin valaistuksen parantaminen on han-

Nykyään puhutaan paljon “esineiden internetistä”, joka tarkoit-

kala ja kallis projekti. Ihmiset eivät myöskään yleisesti tiedä

taa internet-verkon laajentumista kodin laitteisiin ja koneisiin.

kovinkaan paljon valaistuksen vaikutuksista. Samaan aikaan

Tämän yhteyden ansiosta tavallisista tuotteista voivat muuttua

monet haluaisivat kuitenkin parantaa oman kotinsa valaistusta.

älytuotteiksi. TRÅDFRI-malliston led-lamput ovat hyvä esimerk-

He eivät vain tiedä, mistä aloittaa.

ki tuotteista, jotka yksinkertaisen ohjauslaitteen avulla nousevat aivan uudelle tasolle. Näin yhä useammalla on mahdollisuus

YKSINKERTAISUUDESTA

saada kotiinsa parempi valaistus.

Älyvalaistus madaltaa kynnystä kodin valaistuksen parantamiseen. Mielestäni valmiit TRÅDFRI-setit luovat hyvän pohjan
koko kodin valaistukselle. Vain 19,99 eurolla saat setin, joka
sisältää ohjauslaitteen ja led-lampun, ja mikä parasta: setti ei
vaadi lainkaan hankalaa asennusta. Vaihdat vain vanhan lampun
uuteen, ja nyt sinulla on himmennettävä valaisin, joka vaihtaa
sävyä kolmiportaisesti lämpimästä viileään.

”Monet haluaisivat parantaa oman kotinsa valaistusta. He eivät vain tiedä, mistä
aloittaa.”
TRÅDFRI-himmenninsetti harmaa/valkoinen spektri 29,95/kpl
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ÄLYVALAISTUS

PH141945

PH141951

”Uskon, että ihmiset lähtökohtaisesti tunnistavat valon ja hyvinvoinnin välisen yhteyden – heitä
täytyy vain välillä hiukan muistuttaa tästä. Älyvalaistus on meille
hyvä mahdollisuus palauttaa näitä
asioita ihmisten mieliin.”

SURTE- LED-valo-ovi + kaukosäädin 60x38
valkoinen spektri 99,-/kpl 803.160.86

TRÅDFRI-gateway-setti 79,- valkoinen spektri 79,-/kpl 803.389.60

VALAISTUKSESTA JA HYVINVOINNISTA

TRÅDFRI-SOVELLUKSESTA

Hyvä valaistus tekee ihmeitä yleiselle ilmapiirille ja hyvinvoin-

Sovellus nostaa älyvalaistuksen uudelle tasolle, sillä sen avulla

nille. Uskon, että ihmiset lähtökohtaisesti tunnistavat valon ja

eri valonlähteitä voi ryhmitellä ja luoda valmiita tunnelmavalais-

hyvinvoinnin välisen yhteyden – heitä täytyy vain välillä hiukan

tuksia eri tarkoituksiin.

muistuttaa tästä. Älyvalaistus on meille hyvä mahdollisuus palauttaa näitä asioita ihmisten mieliin.

OMASTA KODISTAAN
TRÅDFRI-älyvalaistus löytyy totta kai myös omasta kodistani,
ja esittelen sitä aina ylpeänä ystävilleni. Voin rehellisesti sanoa,

RUOKAILUTILAN VALAISTUKSESTA

että kaikki ovat olleet siitä vaikuttuneita. Kun tämän jälkeen

Itse pidän erityisesti siitä, kuinka TRÅDFRI-tuotteilla voi va-

kerron heille vielä valaistusratkaisun hinnan, eivät he voi uskoa

laista ruokailutilan. Älyvalaistuksen avulla valon värisävyä on

korviaan!

helppo muuttaa, oli toiveissa sitten hyvä työskentelyvalo tai
illalliskutsujen pehmeämpi tunnelmavalaistus.

IKEA-TUOTTEIDEN SAAVUTETTAVUUDESTA
Älyvalaistuksen tuotteet ovat IKEA-arvojen mukaisia, sillä niiden avulla yhä useammat ihmiset voivat luoda kotiinsa paremman valaistuksen – edulliseen hintaan.
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”TRÅDFRI-malliston led-lamput ovat hyvä esimerkki
tuotteista, jotka yksinkertaisen ohjauslaitteen avulla
nousevat aivan uudelle tasolle. Näin yhä useammalla
on mahdollisuus saada kotiinsa parempi valaistus.”
BJÖRN BLOCK, IKEA-ÄLYKOTI -TUOTTEIDEN LIIKETOIMINTAPÄÄLLIKKÖ

PH141953

ÄLYVALAISTUS

Kaikki älyvalaistuksen
tuotteet
Näiden tuotteiden avulla parannat kodin valaistusta helposti ja
edullisesti. Kodin hyvä valaistus voi tarkoittaa erilaisiin toimintoihin räätälöityä valaistusta tai vaikkapa valon käyttöä tunnelmanluojana. Parempi valaistus voi tuoda kotiin myös lisää turvallisuuden tunnetta.
Kaikki sarjan tuotteet ovat heti käyttöönotettavia, eli niiden
asennus ei vaadi sähköasentajaa. Vaihdat vain vanhat lamput
TRÅDFRI-sarjan led-lamppuihin, ja voit heti muunnella valaistusta kaukosäätimen avulla.

PH141912
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1. TRÅDFRI-LED-lamppu E27 950 lumenia langaton himmenettävä/valkoinen spektri kirkas 19,99/kpl 003.182.68 2. TRÅDFRI-LED-lamppu E14 400 lumenia langaton himmennettävä/valkoinen
spektri opaalinvalkoinen 19,99/kpl 703.182.84 3. TRÅDFRI-himmenninsetti lämmin valkoinen keltainen 19,99/kpl 803.569.11 4. TRÅDFRI-liikkeentunnistinsetti valkoinen 29,95/kpl 803.389.41
5. TRÅDFRI-kaukosäädin 14,99/kpl 303.388.49 6. TRÅDFRI-gateway valkoinen spektri valkoinen 34,95/kpl 403.378.06 7. TRÅDFRI-LED-lamppu GU10 400 lumenia langaton himmennettävä
valkoinen spektri 14,99/kpl 003.182.92 8. FLOALT-LED-valopaneeli + kaukosäädin 30x30 valkoinen spektri 79,-/kpl 403.322.10

ÄLYVALAISTUS

TRÅDFRI-himmenninsetti, valkoinen spektri
Yhtenä hetkenä paiskit töitä ruokapöydän ääressä ja kohta haluatkin luoda tunnelmaa illallisvieraita varten. Voit säädellä kodin
valaistusta helposti kaukosäätimellä. Voit myös vaihtaa valon
värisävyä kolmiportaisesti viileästä lämpimään sekä himmentää
valaistusta kirkkaasta pehmeämmäksi. Älyvalaistukseen siirtyminen on helppoa, sillä johtoja tai sähköasentajan suorittamaa
asennusta ei tarvita.

PH141909

TRÅDFRI-himmenninsetti valkoinen/harmaa spektri 29,95/kpl 703.389.32
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ÄLYVALAISTUS

VALAISE LUKU- JA TANSSIHETKET.
Joskus tekee mieli pitää pieni tauko ja ottaa
pari tanssiaskelta keittiössä – joko yksin tai
kumppanin käsivarsilla.
TRÅDFRI-himmenninsetin avulla huoneen valaistus ja tunnelma muuttuvat hetkessä kaukosäätimen avulla.

PH141953

PE631450
TRÅDFRI-himmenninsetti 29,95/kpl
valkoinen spektri harmaa/valkoinen
703.389.32

PH141949
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ÄLYVALAISTUS

TRÅDFRI-himmenninsetti,
lämmin valkoinen
Himmennettävällä valaistuksella on suuri vaikutus kodin yleiseen tunnelmaan. Tämä setti sisältää yhden kaukosäätimen ja
yhden valkoisella spektrillä varustetun led-lampun. Vaihdat vain
vanhan lampun älykkääseen led lamppuun – ja valmista tuli!
Setti ei vaadi kiinteää asennusta. Magneettitoiminnon avulla
kaukosäätimen voi asentaa seinälle tai kuljettaa mukana huoneesta toiseen liikkuessa. Kaukosäätimiä on saatavana mustana, valkoisena tai keltaisena.

PH141950

TRÅDFRI-himmenninsetti lämmin valkoinen keltainen 19,99/kpl 803.569.11
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ÄLYVALAISTUS

VALOA OPISKELUUN JA HELLIIN HETKIIN.
Kotona tapahtuu paljon erilaisia asioita, joten
kaukosäädin on hyvä pitää käsillä. Yhdessä
hetkessä olet uppoutunut kirjaan ja toisessa
haluatkin keskittyä vain asuinkumppaniisi.
Lämpimän valkoisen TRÅDFRI-himmenninsetin
avulla voit säätää valaistuksen juuri kulloiseenkin mielentilaan sopivaksi.

PH141947

PE614618
TRÅDFRI-himmenninsetti 19,99
lämmin valkoinen/musta 003.569.10

PE614616
TRÅDFRI-himmenninsetti 19,99
lämmin valkoinen/keltainen 803.569.11

PE610448
TRÅDFRI-himmenninsetti 19,99
lämmin valkoinen/valkoinen 803.498.88

PH141952
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TRÅDFRI-gateway-setti,
valkoinen spektri
Älypuhelimeen asennettava TRÅDFRI-sovellus tarjoaa helpon
tavan tallentaa erilaisia valaistusasetuksia, jotka sopivat erilaisiin hetkiin ja eri mielentiloihin.
Valkoisella spektrillä varustettu TRÅDFRI-gateway-setti sisältää kaksi valkoisen spektrin led-lamppua, kaukosäätimen sekä
gateway-tukiaseman, jonka avulla voit yhdistää valaistuksen
TRÅDFRI-sovellukseen.

PH141955

TRÅDFRI-gateway valkoinen spektri valkoinen 79,-/kpl 803.389.60
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ÄLYVALAISTUS

KAIKKI VALOT, KAIKKI MIELENTILAT

SAAT TÄMÄN KAIKEN:

– JA KAIKKI PERHEENJÄSENET.
- Mahdollisuus ohjailla valaistusta sovelluksen
TRÅDFRI-sovellus perustuu ajatukseen siitä,
että eri perheenjäsenet saattavat pitää erilaisesta valaistuksesta, ja valaistusta on myös
hyvä muunnella sen mukaan, mitä kotona milloinkin tehdään.
Lataa ilmainen sovellus Google Play -kaupasta (Android) tai App Storesta (iOS) ja seuraa
ohjeita

avulla
- Muunneltavissa olevat asetukset, esimerkiksi
lämmin tai viileä valo
- Valaistuksen vaihtamisen ja uusien valojen
lisäämisen ja poistamisen helppous ja joustavuus

PE631453
TRÅDFRI-gateway 79,-/kpl
valkoinen spektri 803.389.60

- Ajastimet helpottavat valojen säätelyä entisestään

PH141951
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TRÅDFRI-liikkeentunnistinsetti
Tämä ratkaisu tuo kotiisi lisää turvallisuuden tunnetta. Valot
syttyvät automaattisesti, kun kävelet huoneeseen. Kun poistut
huoneesta, valot sammuvat valintasi mukaan yhden, viiden tai
kymmenen minuutin kuluttua. Sensorit auttavat myös, jos joudut liikkumaan kotona keskellä yötä. Käytä TRÅDFRI-liikkeentunnistinta lastenhuoneessa, käytävässä, keittiössä – tai vaikka
kodin kaikissa huoneissa. Muiden TRÅDFRI-tuotteiden ohella,
myöskään liikkeentunnistinsetti ei vaadi kiinteää asennusta.

PH141954

TRÅDFRI-liikkeentunnistinsetti 29,95/kpl valkoinen 803.389.41
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Led-valo-ovet
ja -paneelit
Valo-ovet ja -paneelit tuovat lempeää valoa paikkoihin, joissa luonnonvalo
syystä tai toisesta on vähissä, sillä riittävän valon merkitystä yleiseen hyvinvointiimme ei voi tarpeeksi korostaa. Valo-ovet ja -paneelit tuovat kotiin
myös modernia ilmettä.

SURTE-LED-valo-ovi + kaukosäädin 60x38 valkoinen spektri 99,- 803.160.86

ÄLYVALAISTUS

PH141945

PE604249
SURTE-LED-valo-ovi + kaukosäädin
60x38 valkoinen spektri 99,-/kpl
803.160.86

PH141957

SURTE-VALO-OVET BESTÅ-KALUSTEISIIN
SURTE-valo-ovia voidaan käyttää tavallisten ovien tapaan BESTÅ-kaapeissa. Ne tuovat huoneeseen lisää valoa ja toimivat tunnelmanluojina. SURTE-valo-ovet voidaan kytkeä päälle ja pois
TRÅDFRI-kaukosäätimellä. Kaukosäätimen avulla onnistuu myös
valon himmentäminen ja värisävyn vaihtaminen kolmiportaisesti lämpimästä viileään.
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ÄLYVALAISTUS

PH141956

PE604248
FLOALT-LED-valopaneeli
+ kaukosäädin 60x60
valkoinen spektri 139,- /kpl
103.029.69

PE604247
FLOALT-LED-valopaneeli +
kaukosäädin 30x90
valkoinen spektri 139,-/kpl
303.030.72

PE604238
FLOALT-LED-valopaneeli +
kaukosäädin 30x30 valkoinen
spektri 79,-/kpl
403.322.10

PH141914

FLOALT-led-valopaneelit
FLOALT-led-valopaneeleja on saatavana kolmessa eri koossa ja
ne voidaan asentaa seinälle tai kattoon. Mukana tulevalla
TRÅDFRI-kaukosäätimellä himmennät ja vaihdat valon värisävyä viileästä lämpimään.
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ÄLYVALAISTUS

JORMLIEN-LED-VALO-OVET METOD-KEITTIÖÖN
JORMLIEN-valo-ovia voidaan käyttää METOD-keittiössä perinteisten kaapinovien tapaan. Vaihda yksi tai kaikki keittiön ovet
valo-oviin, ja saat keittiöön juuri omiin tarpeisiisi sopivan valaistuksen – ja huipputyylikkään ilmeen. TRÅDFRI-kaukosäätimen
avulla sytytät ja sammutat valot, himmennät niitä tai vaihtelet
valon värisävyä esimerkiksi vuorokaudenajasta riippuen.

PH141958

JORMLIEN-LED-valo-ovi + kaukosäädin 119,-/kpl 40x80 valkoinen spektri 303.047.50
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KAIKKI TUOTTEET

PE631450
TRÅDFRI-himmenninsetti 29,95/kpl
valkoinen spektri harmaa/valkoinen
703.389.32

PE614618
TRÅDFRI-himmenninsetti 19,99/kpl
lämmin valkoinen musta003.569.10

PE614616
TRÅDFRI-himmenninsetti 19,99/kpl
lämmin valkoinen keltainen 803.569.11

PE610448
TRÅDFRI-himmenninsetti 19,99/kpl
lämmin valkoinen valkoinen 803.498.88

PE582983
TRÅDFRI-liikkeentunnistinsetti 29,95/
kpl valkoinen 803.389.41

PE631453
TRÅDFRI-gateway 79,-/kpl
valkoinen spektri/valkoinen 803.389.60

PE615731
TRÅDFRI-LED-lamppu E27 1000 lumenia
9,99 himmennettävä, lämmin valkoinen,
pallonmuotoinen, opaalinvalkoinen spektri
603.384.52

PE594059
TRÅDFRI-LED-lamppu E27 980 lumenia
19,99 himmennettävä, valkoinen, valkoinen
spektri 103.182.63

PE608602
TRÅDFRI-LED-lamppu E27 950 lumenia
19,99 himmennettävä, kirkas spektri
003.182.68

PE608600
TRÅDFRI-LED-lamppu E14 400 lumenia
14,99 himmennettävä, valkoinen, opaalinvalkoinen spektri 703.182.84

PE608601
TRÅDFRI-LED-lamppu GU10 400 lumenia 14,99 himmennettävä, valkoinen spektri
003.182.92

PE623665
TRÅDFRI-kaukosäädin 14,99
303.388.49

PE604248
FLOALT-LED-valopaneeli + kaukosäädin
139,- 60x60 valkoinen spektri
103.029.69

PE604247
FLOALT-LED-valopaneeli + kaukosäädin
139,- 30x90 valkoinen spektri
303.030.72

PE604238
FLOALT-LED-valopaneeli + kaukosäädin
79,- 30x30 valkoinen spektri
403.322.10

PE604249
SURTE-LED-valo-ovi + kaukosäädin 99,60x38 valkoinen spektri
803.160.86

PE604256
JORMLIEN-LED-valo-ovi + kaukosäädin
119,- 40x80 valkoinen spektri
303.047.50
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KAIKKI KUVAT

PH141909
TRÅDFRI-himmenninsetti 29,95/kpl
valkoinen spektri, valkoinen/harmaa
703.389.32

PH141950
TRÅDFRI-himmenninsetti 19,99
lämmin valkoinen, keltainen 803.569.11

PH141911
TRÅDFRI-himmenninsetti 19,99/kpl
lämmin valkoinen, musta 003.569.10
TRÅDFRI-himmenninsetti 19,99/kpl
lämmin valkoinen, valkoinen 803.498.88
TRÅDFRI-himmenninsetti 19,99/kpl
lämmin valkoinen, keltainen 803.569.11

PH141955
TRÅDFRI-gateway 79,valkoinen spektri, valkoinen 803.389.60

PH141954
TRÅDFRI-liikkeentunnistinsetti 29,95/
kpl valkoinen 803.389.41

PH141959
TRÅDFRI-kaukosäädin 14,99/kpl
303.388.49

PH141956
FLOALT-LED-paneeli 139,-/kpl
30x90 valkoinen spektri 303.030.72
FLOALT-LED-paneeli 79,-/kpl
30x30 valkoinen spektri 403.322.10
FLOALT-LED-paneeli 139,-/kpl
60x60 valkoinen spektri 103.029.69

PH141957
SURTE-LED-valo-ovi + kaukosäädin
99,-/kpl 60x38 valkoinen spektri
803.160.86

PH141958
JORMLIEN-LED-valo-ovi + kaukosäädin
119,-/kpl 40x80 valkoinen spektri
303.047.50

PH141960
TRÅDFRI-himmenninsetti 29,95
valkoinen spektri, harmaa/valkoinen
703.389.32

PH141910

PH141913

PH141953

PH141946
TRÅDFRI-himmenninsetti 29,95
valkoinen spektri, harmaa/valkoinen
703.389.32

PH141945
SURTE-LED-valo-ovi + kaukosäädin
99,-/kpl 60x38 valkoinen spektri
803.160.86

PH141914
FLOALT-LED-valopaneeli 139,-/kpl
30x90 valkoinen spektri 303.030.72
FLOALT-LED-valopaneeli 79,-/kpl
30x30 valkoinen spektri 403.322.10
FLOALT-LED-valopaneeli 139,-/kpl
60x60 valkoinen spektri 103.029.69

PH142303

PH141948
FLOALT-LED-valopaneeli + kaukosäädin
139,-/kpl 30x90 valkoinen spektri
303.030.72
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KAIKKI KUVAT

PH141949
TRÅDFRI-kaukosäädin 14,99
303.388.49

PH141951
TRÅDFRI-gateway 79,valkoinen spektri, valkoinen 803.389.60

PH141952
TRÅDFRI-himmenninsetti 19,99 lämmin
valkoinen, keltainen 803.569.11

PH141947
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ÄLYVALAISTUS

YHTEYSTIEDOT
Tuotteet saapuvat myyntiin tavarataloihin
huhtikuussa 2017 ja myöhemmin myös
nettikauppaan.
E-mail: pr.finland@ikea.com
puh: +358 40 451 7856
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