
Οδηγός IKEA Home Smart  
Καθαριστές αέρα  

 
 

 
 
 
 
 

Όλα τα προϊόντα (εμφανίζονται εδώ) ενδέχεται να μην είναι 
διαθέσιμα στο κατάστημα. Επικοινωνήστε με το προσωπικό ή 
ανατρέξτε στο www.IKEA.com για περισσότερες πληροφορίες. 
Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες προϊόντος, ανατρέξτε στην 
ετικέτα της τιμής και στο Διαδίκτυο. Όλες οι μονάδες απαιτούν 
συναρμολόγηση. 



1  

Για μία καλύτερη 
και απλούστερη 
ζωή στο σπίτι 

 

Το οικοσύστημα IKEA Home smart 
αποτελείται από μία ευρεία γκάμα 
συνδεδεμένων προϊόντων και υπηρεσιών 
που σας επιτρέπουν να ελέγχετε και να 
αυτοματοποιείτε  κάτι που διαφορετικά 
το κάνετε χειροκίνητα. Έξυπνη επίπλωση 
του σπιτιού! 
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Οικοσύστημα IKEA Home smart 

 
 

Ο έξυπνος τρόπος για μία καλύτερη ζωή στο 
σπίτι 
Στην ΙΚΕΑ πάντα προσπαθούμε να βρούμε έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Τώρα με το 
IKEA Home smart έχετε ένα σπίτι όπου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε νέες 
τεχνολογίες για να ελέγξετε και να αυτοματοποιήσετε λειτουργίες – όπως να 
ανάψετε και να ρυθμίσετε τον φωτισμό, να ανεβάσετε ή να κατεβάσετε τα στόρια, 
να ανάψετε τον ανεμιστήρα, να παίξετε μουσική – που διαφορετικά θα το κάνατε 
χειροκίνητα. Κι επειδή η ζωή στο σπίτι είναι το πάθος μας, ακόμα και οι λύσεις 
τεχνολογίας που έχουμε σχεδιάσει σας βοηθούν να δημιουργήσετε μία καλύτερη 
καθημερινότητα, με έναν βιώσιμο, απλό και έξυπνο τρόπο.  

 

 
 

Φανταστείτε να ξυπνάτε κάθε μέρα 
πιο ήρεμα και άνετα. Αυτόματα να 
ανάβει ένα απαλό φως, να 
ανεβαίνουν τα στόρια για να μπει το 
φως της ημέρας στο δωμάτιο ενώ 
παράλληλα η αγαπημένη σας 

μουσική ακούγεται από τα ηχεία. Κι όλα 
αυτά χωρίς να σηκωθείτε από το 
κρεβάτι! Μπορεί να ακούγεται μαγικό, 
αλλά με το οικοσύστημα IKEA Home 
smart γρήγορα κι εύκολα μπορεί να γίνει 
η νέα σας πραγματικότητα. 
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Οικοσύστημα IKEA Home smart 
 

Ξεκινώντας 
 

Σκεφτείτε μία ολόκληρη σύνθεση ή ξεκινήστε με λίγα 
κομμάτια. Για να έχετε την πλήρη εμπειρία ενός έξυπνου 
σπιτιού, επιλέξτε το διασυνδεδεμένο οικοσύστημά μας για 
όλες τις περιστάσεις και τις αισθήσεις, αλλά μπορείτε και 
να ξεκινήσετε από μικρότερη κλίμακα και να επιλέξετε να 
ελέγχετε μόνο μεμονωμένα προϊόντα μέσα στο σπίτι. 
Οικοσύστημα 
Επιλέξτε την πύλη δικτύου και την 
εφαρμογή TRÅDFRI για να 
δημιουργήσετε ένα διασυνδεδεμένο 
οικοσύστημα ώστε να μπορείτε να 
ελέγχετε φώτα, ήχο κι άλλα προϊόντα 
στο σπίτι. 

Μεμονωμένα προϊόντα 
Επιλέξτε το τηλεχειριστήριο 
TRÅDFRI και έξυπνες πηγές 
φωτισμού για να έχετε επιπλέον 
λειτουργίες κι έλεγχο με ελάχιστη 
απαιτούμενη εγκατάσταση. 

   
 

Η πύλη δικτύου TRÅDFRI και το IKEA 
Home smart είναι τα πιο σημαντικά 
εργαλεία για να δημιουργήσετε ένα 
έξυπνο οικοσύστημα στο σπίτι σας. 
Χρησιμοποιώντας τα, μπορείτε 
εύκολα και γρήγορα να 
δημιουργήσετε ένα οικοσύστημα 
έξυπνων λειτουργιών και να τις 
ελέγχετε όπως σας αρέσει. Με αυτά ως 
βάση μπορείτε να ξεκινήσετε με όσα 
συνδεδεμένα προϊόντα επιθυμείτε και 
να προσθέσετε μέχρι και 50 μονάδες 
στην πύλη δικτύου όταν είστε έτοιμοι 
να επεκτείνετε το σύστημα.  

Αν προτιμάτε μία σύνθεση με 
μεμονωμένα προϊόντα που δεν είναι 
διασυνδεδεμένα και δεν είναι 
συνδεδεμένα στο διαδίκτυο, μπορείτε 
να επιλέξετε το τηλεχειριστήριο 
TRÅDFRI κι έξυπνες πηγές φωτισμού. 
Με το τηλεχειριστήριο μπορείτε να 
ανάψετε, να σβήσετε, να ρυθμίσετε 
την ένταση και να αλλάξετε το χρώμα 
μέχρι και σε 10 πήγες φωτισμού, ώστε 
όλες να έχουν την ίδια λειτουργία. 
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Οικοσύστημα IKEA Home smart  

Προϊόντα στο οικοσύστημα IKEA Home smart  
 

 
 

 

 
 
 
 

Έξυπνος φωτισμός 
Πηγές φωτισμού που μπορείτε να ανάψετε 
και να σβήσετε, να ρυθμίσετε και να 
αλλάξετε χρώμα και θερμοκρασία φωτός 
όπου κι αν είστε μες στο σπίτι. Επιλέξτε 
ανάμεσα σε λαμπτήρες LED, σποτ LED και 
πάνελ φωτισμού. 

Έξυπνα στόρια 
Στόρια που μπορείτε να ελέγχετε από 
το κρεβάτι ή έχετε ρυθμίσει να 
ανεβαίνουν ή να κατεβαίνουν σε 
συγκεκριμένες ώρες. Υπάρχουν 
διαθέσιμα στόρια πλήρους ή μερικής 
συσκότισης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Έξυπνη ενέργεια 

Μία έξυπνη ασύρματη πρίζα σας επιτρέπει να 
συνδέσετε το παλιό σας φωτιστικό, τα φωτάκια 
του χριστουγεννιάτικου δέντρου, ανεμιστήρες 
κι άλλες μικροσυσκευές στο οικοσύστημα IKEA 
home smart. Την ελέγχετε από οπουδήποτε μες 
στο σπίτι ή τη ρυθμίζετε με χρονοδιακόπτη. 

Έξυπνα ηχεία 
Ακούστε μουσική, ραδιόφωνο και 
podcasts από τις υπηρεσίες 
μουσικής. Συμπληρώστε την 
διακόσμηση του σπιτιού σας με 
ράφι/ηχείο κι επιτραπέζια 
φωτιστικά με ηχεία. 
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Οικοσύστημα IKEA Home smart 

 

4 τρόποι να ελέγξετε το IKEA Home smart 
 

 
Ελέγξτε ήχο και φως κι αλλάξτε την ατμόσφαιρα με το πάτημα ενός 
κουμπιού, μία κίνηση, ένα κλικ στην εφαρμογή ή απλά με τη φωνή 
σας. Όποια κι αν είναι η προτίμησή σας, έχουμε κάτι για σας. 

Τηλεχειριστήρια 
Ελέγξτε τα προϊόντα σας IKEA Home smart με ένα 
τηλεχειριστήριο, ασύρματο ροοστάτη, κουμπί συντόμευσης ή 
τηλεχειριστήριο ήχου. Απλό και κατανοητό για όλους, ακόμα 
και για τα μέλη της οικογένειας που προτιμούν μία συσκευή 
ελέγχου ή απλώς θέλουν να αφήσουν για λίγο στην άκρη το 
κινητό τους. 

 
 

Αυτοματισμός 
Ο αυτοματοποιημένος έλεγχος κάνει το σπίτι πιο ασφαλές κι 
άνετο τόσο για τους μικρούς όσο και για τους μεγάλους. 
Χρησιμοποιήστε έναν αισθητήρα που ανάβει τα φώτα με κάθε 
κίνηση κατά τη διάρκεια της νύχτας ή έναν χρονοδιακόπτη με 
καθορισμένες ώρες για το έξυπνο σύστημά σας, για να 
υποστηρίξει την καθημερινή σας ρουτίνα όταν ξυπνάτε και 
πριν πέσετε για ύπνο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε 
τις «Συνθέσεις» στην εφαρμογή, για να αυτοματοποιήσετε 
διάφορες συσκευές την ίδια ώρα, δημιουργώντας σε μια 
στιγμή την ιδανική ατμόσφαιρα. 
 

 

Η εφαρμογή 
Με την εφαρμογή IKEA Home smart στο τηλέφωνό σας, έχετε 
πάντα όλο τον έλεγχο και πρόσβαση στο έξυπνο οικοσύστημά 
σας. 

 
 
 

Φωνή 
Ελέγξτε τα έξυπνα προϊόντα σας με τη φωνή σας, ακόμα κι όταν 
τα χέρια σας είναι απασχολημένα με κάτι άλλο. Λειτουργεί με 
Amazon Alexa, Apple HomeKit και Google Home. 
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Οικοσύστημα IKEA Home smart  
 
 

Ιδανική ατμόσφαιρα όλες τις ώρες της ημέρας 
 

Η ιδέα πίσω από το IKEA Home smart είναι να κάνει τη ζωή 
στο σπίτι πιο εύκολη και πιο άνετη, από τη στιγμή που 
ξυπνάτε το πρωί μέχρι την ώρα που χαλαρώνετε το βράδυ. 
Μπορείτε να επιλέξετε τις λειτουργίες που είναι πιο 
σημαντικές για σας, να επεκτείνετε το σύστημα όπως σας 
αρέσει και να δημιουργήσετε την ιδανική ατμόσφαιρα στο 
σπίτι σας, όλες τις ώρες της ημέρας. Αυτό είναι ένα έξυπνο 
σπίτι! 

 

Προσαρμόστε τον 
φωτισμό σε όλες τις 
δραστηριότητες 
Πολλά συμβαίνουν σε ένα σπίτι και ο 
φωτισμός επηρεάζει τον τρόπο που 
απολαμβάνουμε έναν χώρο. Είναι τόσο 
όμορφο και πρακτικό να μπορείτε να 
προσαρμόζετε τον φωτισμό σε 
διάφορες δραστηριότητες – από 
μαγείρεμα, μελέτη, καθάρισμα έως και 
χαλαρές βραδιές και πάρτι ή λίγη ώρα 
μπροστά στην τηλεόραση. Μπορείτε να 
αλλάξετε τη φωτεινότητα και το χρώμα, 
να ανάψετε και να σβήσετε και να 
αλλάξετε τη θερμοκρασία του φωτός 
από ψυχρό σε θερμό. 

Η σωστή σύνθεση τη 
σωστή στιγμή, κάθε 
στιγμή 
Χρησιμοποιώντας τις «Συνθέσεις» στην 
εφαρμογή IKEA Home smart, μπορείτε 
να ομαδοποιήσετε διαφορετικές 
ενέργειες σε διάφορες συσκευές. Για 
παράδειγμα, θερμά φώτα με 
κατεβασμένα τα στόρια και χαλαρωτική 
μουσική για την ώρα του δείπνου. Ή 
μία σύνθεση για γυμναστική με έντονο 
φωτισμό και χορευτική μουσική. 
Μπορείτε επίσης να προσθέσετε την 
αγαπημένη σας σύνθεση σε ένα κουμπί 
συντόμευσης για γρήγορη πρόσβαση. 
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Οικοσύστημα IKEA Home smart 

 
 

Απολαύστε το φως της ημέρας και  
αποφύγετε αδιάκριτα βλέμματα 
Είναι ευχάριστο και υγιεινό να ξυπνάτε με το φως 
της ημέρας. Το βράδυ μπορεί να θέλετε να 
ηρεμήσετε χωρίς αδιάκριτα βλέμματα. Ρυθμίστε τα 
στόρια ώστε να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν σε 
συγκεκριμένη ώρα ή ελέγξτε τα με ένα 
τηλεχειριστήριο από την άνεση του κρεβατιού σας. 

Ακούστε μουσική, ιστορίες 
και ενδιαφέρουσες 
συζητήσεις 
Η μουσική φτιάχνει τη διάθεση για τα πάντα, από τα 
ήσυχα πρωινά και την καθημερινή καθαριότητα 
μέχρι τα πάρτι και τα ρομαντικά δείπνα. Επίσης, 
ακούγοντας τα αγαπημένα σας podcasts και ηχητικά 
βιβλία, μπορείτε πάντα να αποκτήσετε νέες και 
ενδιαφέρουσες προοπτικές. Πιέστε ένα κουμπί και 
γεμίστε ολόκληρο το σπίτι με ήχους, τα ίδια 
τραγούδια, συζητήσεις και ιστορίες σε όλο το σπίτι, 
ή ένα στο υπνοδωμάτιο κι άλλο στο καθιστικό αν 
έτσι προτιμάτε. 
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Οικοσύστημα IKEA Home smart  
 
 
 

 

Τα προϊόντα στο IKEA Home smart 
χρησιμοποιούν το λογισμικό ZigBee 3.0, 
κατάλληλο για ασύρματο έλεγχο που είναι 
αποδοτικό, αξιόπιστο κι έχει εύκολη 
εγκατάσταση. Τα προϊόντα επίσης 

υποστηρίζουν τα λεγόμενα πλεγματοειδή 
δίκτυα (mesh networks), που σημαίνει ότι 
μοιράζονται μεταξύ τους το σήμα και 
βελτιώνουν τη σταθερότητα της σύνδεσης 
σε όλο το σπίτι.

 
 
 

   
 
 

Συμβατό με: 
 

 
 

 

 
 

Όταν βλέπετε αυτό το σύμβολο 
σε ένα προϊόν, ξέρετε ότι είναι 
συμβατό με την εφαρμογή IKEA 
Home smart και την πύλη 
δικτύου TRÅDFRI για να 
ελέγχετε τα έξυπνα προϊόντα 
σας σε όλο το σπίτι. 
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Οικοσύστημα IKEA Home smart  

 

Τι σημαίνουν τα σύμβολα; 
 

Όλα μας τα προϊόντα IKEA Home smart είναι ασύρματα. Αυτά 
τα σύμβολα θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε τον τρόπο 
λειτουργίας τους. 

  
 
 
 
 
 

Ασύρματο Δυνατότητα 
ασύρματης 
ρύθμισης*  
Αυτές οι πηγές 
φωτισμού μπορούν να 
ρυθμιστούν ασύρματα. 

Θερμό λευκό 
Αυτές οι πηγές 
φωτισμούς δίνουν ένα 
θερμό λευκό φως που 
αντιστοιχεί στο χρώμα 
ενός παραδοσιακού 
λαμπτήρα 
πυρακτώσεως. 

Θερμή λάμψη 
Αυτές οι πηγές φωτισμού 
δίνουν ένα θερμό και 
διακοσμητικό φως. 

 

    
 

Λευκό φάσμα 
Αυτές οι πηγές φωτισμού 
μπορούν να ρυθμιστούν 
να αλλάξουν από θερμό 
σε ψυχρό λευκό φως σε 
μόλις τρία βήματα. 
 

Λευκό και 
χρωματικό 
φάσμα 
Αυτές οι πηγές φωτισμού 
μπορούν να ρυθμιστούν 
να αλλάξουν χρώμα και 
από θερμό σε ψυχρό 
λευκό φως. 

Εφαρμογή IKEA 
Home smart  
Κατεβάστε την εφαρμογή 
IKEA Home Smart από το 
Google play ή το App 
store για να συνδέσετε το 
έξυπνο προϊόν φωτισμού 
ΙΚΕΑ με την πύλη δικτύου 
TRÅDFRI. Λειτουργεί με 
Android (KitKat 4.4 ή 
νεότερο) ή iOS 9 και 
νεότερο. 

Λειτουργεί με 
IKEA Home smart 
Αυτά τα προϊόντα 
μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν με την 
εφαρμογή IKEA Home 
smart και την πύλη 
δικτύου  TRÅDFRI. 

 
 
 

 
 

Η πύλη δικτύου TRÅDFRI και η εφαρμογή IKEA Home smart έχουν τη 
δυνατότητα να ενεργοποιήσουν φωνητικές εντολές στα προϊόντα IKEA Home 
smart μέσω Apple HomeKit     ή Google Home και Amazon Alexa. 

 
 

 
Zigbee είναι το 
πρωτόκολλο που 
χρησιμοποιείται για τα 
προϊόντα IKEA Home 
smart . 

 
* Στα προϊόντα της γκάμας του Έξυπνου Φωτισμού της ΙΚΕΑ δεν ρυθμίζεται η έντασή τους από 

ενσύρματους ροοστάτες ή όταν χρησιμοποιούνται σε φωτιστικά με ενσωματωμένους ροοστάτες 
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Καθαριστές 
αέρα  
STARKVIND 

 
 
 

Ένας πιο έξυπνος 
τρόπος να 

καθαρίσετε τον άερα 
του σπιτιού σας
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Air Purifiers 
 
 

 

Καθώς πολλοί από εμάς περνάμε περισσότερο χρόνο στο σπίτι, η βελτίωση της 
ποιότητας του αέρα των εσωτερικών χώρων έχει γίνει ζωτικής σημασίας τόσο 
για την καλή φυσική αλλά και πνευματική μας κατάσταση. Ο καθαριστής αέρα 
STARKVIND είναι η πιο πρόσφατη προσθήκη στη γκάμα προϊόντων IKEA Home 
smart και αποτελεί έναν πιο έξυπνο τρόπο να ελέγχετε την ποιότητα του αέρα 
που αναπνέετε μέσα στο σπίτι σας. 

 
Η γύρη, τα σωματίδια σκόνης, οι τρίχες κατοικιδίων αλλά ακόμα και οι ατμοί και 
οι οσμές από το μαγείρεμα και το καθάρισμα, όλα συμβάλλουν στη ρύπανση του 
αέρα των εσωτερικών χώρων και μπορεί να επιδράσει αρνητικά στην υγεία μας. 

 
Οι καθαριστές αέρα STARKVIND συνδυάζουν την εκτενή μας γνώση στην 
επίπλωση του σπιτιού με την τεχνολογία ελέγχου της ποιότητας του αέρα των 
εσωτερικών χώρων. Είναι ελκυστικοί, αποδοτικοί και συνδέονται με την πύλη 
δικτύου TRÅDFRI και την εφαρμογή IKEA Home smart ώστε να μπορείτε να 
ελέγχετε την ποιότητα του αέρα στο σπίτι σας. 
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Καθαριστές αέρα 

 

Σχεδιασμένοι για τον σύγχρονο τρόπο 
ζωής 

 

 
 

«Πάντα θέλαμε να σχεδιάσουμε έναν 
καθαριστή αέρα με το στιλ της ΙΚΕΑ, που θα 
είναι αποδοτικός, προσιτός και θα 
ταιριάζει σε κάθε σπίτι. Αναρωτηθήκαμε αν 
θα μπορούσαμε να ενσωματώσουμε τα 
πλεονεκτήματα, τη λειτουργικότητα και 
τον σχεδιασμό ενός καθαριστή αέρα σε ένα 
έπιπλο ΙΚΕΑ: το αποτέλεσμα είναι ο 
καθαριστής αέρα STARKVIND» – Henrik 
Telander, Product Owner στην IKEA 
Σουηδίας 

Διαθέσιμος σε δύο μοντέλα 
Οι καθαριστές αέρα STARKVIND 
(επιδαπέδιος και βοηθητικό τραπέζι) είναι 
σχεδιασμένοι για τον σύγχρονο τρόπο 
ζωής. Μπορούν να συνδεθούν με την πύλη 
δικτύου TRÅDFRI και την εφαρμογή IKEA 
Home smart, έχουν έξυπνες λειτουργίες 
και λύσεις σχεδιασμού όπως 
ενσωματωμένο αισθητήρα ποιότητας αέρα 
που εντοπίζει αερομεταφερόμενα 
σωματίδια, δείκτες αλλαγής φίλτρου, 
ρύθμισης κλειδώματος για παιδιά και 
διαχείριση καλωδίων. 

Γύρη, μυρωδιές ή όλα μαζί; 

Ο STARKVIND έχει ένα φίλτρο σωματιδίων για 
να φιλτράρει σκόνη, γύρη και άλλα 
αερομεταφερόμενα αλλεργιογόνα. Ένα 
προαιρετικό φίλτρο ενεργού άνθρακα μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί με το φίλτρο σωματιδίων 
για να καθαρίσει τον αέρα από αέρια, 
καπνούς και μυρωδιές. 

Ρυθμίσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες 
σας 
Με τον καθαριστή αέρα STARKVIND έχετε 
την ευελιξία να ελέγχετε την ποιότητα 
του αέρα του σπιτιού σας. Επιλέξτε πώς 
προτιμάτε να τον ρυθμίσετε, 
χειροκίνητα ή αυτόματα: έτσι ελέγχεται 
η ποιότητα του αέρα χάρη στους 
ενσωματωμένους αισθητήρες οι οποίοι 
εντοπίζουν τα επίπεδα σωματιδίων στον 
αέρα και ρυθμίζουν την ταχύτητα του 
ανεμιστήρα αναλόγως. 

Ο καθαριστής αέρα STARKVIND έχει 
πέντε ρυθμίσεις: η χαμηλότερη είναι 
σχεδόν αθόρυβη για την ώρα του ύπνου. 
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Air Purifiers 

 
 
 
 

 
Η αλλαγή του φίλτρου γίνεται πολύ εύκολα: απλώς 
αφαιρέστε την μπροστινή, καλυμμένη με ύφασμα,  
επιφάνεια του STARKVIND. 
Έξυπνος σχεδιασμός 
Η λειτουργικότητα και ο σχεδιασμός 
συνδυάζονται όμορφα στον καθαριστή 
αέρα STARKVIND. Για το επιδαπέδιο 
μοντέλο, μία επιφάνεια στο μπροστινό 
μέρος καλυμμένη με ύφασμα, κρύβει τα 
φίλτρα σωματιδίων και αερίων. Είναι 
όμορφη και αφαιρείται εύκολα όταν 
είναι ώρα να αντικατασταθούν τα 
φίλτρα. 

Στο βοηθητικό τραπέζι, η επιφάνεια 
του τραπεζιού κρύβει και προστατεύει 
τα φίλτρα. Και όπως στα άλλα 
βοηθητικά τραπέζια μας, μπορείτε να 
ακουμπήσετε πάνω του το αγαπημένο 
σας φωτιστικό, περιοδικά ή ακόμα κι 
ένα βάζο με λουλούδια. 

Και στα δύο μοντέλα, η διαχείριση των 
καλωδίων είναι απλή υπόθεση: μία 
εσοχή στο πόδι του τραπεζιού σάς 
επιτρέπει να κρύψετε το καλώδιο. 

Ο καθαριστής αέρα STARKVIND τα έχει 
όλα: είναι καλαίσθητος, αποδοτικός και 
ταιριάζει στο στιλ και τον τρόπο ζωής 
σας. 

Συνδεθείτε 
Προσθέστε τον καθαριστή αέρα 
STARKVIND στην πύλη δικτύου 
TRÅDFRI και μπορείτε εύκολα να τον 
ελέγχετε και να τον συντηρείτε μέσω 
της εφαρμογής IKEA Home smart. 
Θα μπορείτε να ρυθμίζετε το 
επίπεδο ταχύτητας του ανεμιστήρα, 
τη λειτουργία κλειδώματος για τα 
παιδιά, να ελέγχετε την ποιότητα του 
αέρα, να επιλέγετε πρόγραμμα 
(κανονικό ή boost) ακόμα και να τον 
απενεργοποιείτε ή να τον βάζετε σε 
κατάσταση αναμονής για 
εξοικονόμηση ενέργειας. 
Μην ανησυχείτε για τον έλεγχο ή 
την αλλαγή των φίλτρων: μπορείτε 
να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω 
της εφαρμογής όταν είναι η ώρα να 
τα αντικαταστήσετε. Μπορείτε 
ακόμα και να παραγγείλετε νέα 
φίλτρα μέσω της εφαρμογής. 

 
 
 
 
 
 



 

Με 
μια 

ματιά 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Μπορεί να συνδεθεί στην εφαρμογή IKEA Home smart 
 Χωρητικότητα  20m² (215 ft²) 
• x5 επίπεδα ταχύτητας 
• Πρόγραμμα Auto με ενσωματωμένο αισθητήρα αέρα που ελέγχει την ταχύτητα του 

αέρα 
• CADR*: 260m³/h στην ταχύτητα 5 με φίλτρο σωματιδίων (240m³/h στην 
ταχύτητα 5 με τα φίλτρα σωματιδίων και αερίων) 

• Φίλτρο απομάκρυνσης σωματιδίων για σκόνη, γύρη και 
αερομεταφερόμενα αλλεργιογόνα (PM2.5) (περιλαμβάνεται) 

• Φίλτρο ενεργού άνθρακα για αέρια, καπνούς και μυρωδιές 
(προαιρετικό – πωλείται χωριστά) 

• Επίπεδο θορύβου: 24-53dB 

• Παροχή ενέργειας και διαχείριση καλωδίων 
• Κατανάλωση ενέργειας: 2W-33W 
• Ένδειξη ελέγχου φίλτρων 
• Λειτουργία κλειδώματος για παιδιά 
• Βοηθητικό τραπέζι: Διαθέσιμο σε όψη ανοιχτόχρωμου ή 
σκουρόχρωμου ξύλου, πόδια από μασίφ ξύλο. 
• Μοντέλο δαπέδου: Διαθέσιμο σε λευκό και μαύρο χρώμα 
* Clean Air Delivery Rate 
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Καθαριστές αέρα 

Όλα τα προϊόντα 
 

 

 

STARKVIND 
τραπέζι με 
καθαριστή αέρα  
205.019.54 
179€ 
Με διάφανη 
βαφή, όψη 
βελανιδιάς. 
Σχεδιαστής: David 
Wahl. Ø54, 
Υ55cm. Σκούρο 
καφέ 

STARKVIND 
τραπέζι με 
καθαριστή αέρα 
004.619.73 
179€ 
Με διάφανη 
βαφή, όψη 
βελανιδιάς. 
Σχεδιαστής: David 
Wahl. Ø54, 
Υ55cm. Λευκό 

STARKVIND καθαριστής 
αέρα 
305.019.63 
149€ 
100% πολυεστέρας 
και ατσάλι με 
ηλεκτροστατική 
βαφή. Σχεδιαστής: 
David Wahl. 
Π51×Β19, Υ53cm. 
Μαύρο

 
 

   
 

STARKVIND 
καθαριστής αέρα 
404.619.47 

149€ 
100% 
πολυεστέρας 
και ατσάλι με 
ηλεκτροστατική 
βαφή. 
Σχεδιαστής: 
David Wahl. 
Π51×Β19, 
Υ53cm. Λευκό  

STARKVIND 
φίλτρο ενεργού 
άνθρακα 
804.881.29 
14,99€ 
Πλαίσιο: Πλαστικό 
πολυπροπυλενίου. 
Γέμιση: ενεργός 
άνθρακας 
 Σχεδιαστής: David 
Wahl. 
Μ35×Π28, Υ2cm. 
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STARKVIND 
φίλτρο 
απομάκρυνσης 
σωματιδίων 
304.619.43 
9,99€ 
Πλαίσιο: Πλαστικό 
PET Βάση: Μη 
υφασμένο 
πολυπροπυλένιο. 
Σχεδιαστής: David 
Wahl. Μ37×Π29,  
Υ4cm. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εφαρμογή IKEA Home smart  
Κατεβάστε την εφαρμογή IKEA Home Smart 
από το Google play ή το App store για να 
συνδέσετε το έξυπνο προϊόν φωτισμού ΙΚΕΑ 
με την πύλη δικτύου TRÅDFRI. Λειτουργεί με 
Android (KitKat 4.4 ή νεότερο) ή iOS 9 και 
νεότερο. 


