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Garsiakalbiai, kuriantys namų jausmą kur bebūtumėte
Garsiakalbiai su „Bluetooth“ funkcija ENEBY – idealus pasirinkimas 
namams, nes dera prie įvairaus interjero, tinka IKEA baldams 
ir skleidžia švarų, stiprų garsą. Garsiakalbis ENEBY 30 telpa 
lentynoje KALLAX, garsiakalbis ENEBY 20 veikia įjungtas į 
maitinimo tinklą ir baterija, todėl jį galima naudoti visur, net ten, 
kur nėra kištukinių lizdų, nešiojamasis garsiakalbis ENEBY lydės 
jus bet kokioje išvykoje, o įmontuojamasis garsiakalbis ENEBY 
telpa rašomojo stalo MICKE angoje laidams nutiesti ar kitokiame 
balde su išpjauta tinkamo dydžio kiauryme.

PIRKĖJO GIDAS

ENEBY 
garsiakalbiai su „Bluetooth“ funkcija

Prekių ženklas ir logotipai 
„Bluetooth®“ yra registruotoji 
įmonės „Bluetooth SIG, Inc.“ 
nuosavybė, kurią naudoti 
IKEA’ai buvo suteiktas leidimas. 
Kiti prekių ženklai ir prekių 
pavadinimai yra atitinkamų 
bendrovių nuosavybė.



Kodėl „Bluetooth“?
Garsiakalbiai su „Bluetooth“ funkcija dovanoja laisvę 
klausytis mėgstamos muzikos, kur norisi. Reikia tik 
„Bluetooth“ ryšiu iš telefono ar kito įrenginio prisijungti 
prie garsiakalbio. Na, o pasirinkus baterijomis veikiantį 
garsiakalbį, neteks jaudintis, ar šalia yra kištukinių lizdų 
jam prijungti.

Baterijos
Garsiakalbiams su „Bluetooth“ funkcija tinkančios 
įkraunamosios baterijos parduodamos atskirai. Garsiakalbis 
puikiai veiks įjungtas į kištukinį lizdą, todėl baterijas 
galėsite naudoti tik tada, kai prireiks. Mes rekomenduojame 
rinktis įkraunamąsias baterijas, nes jos ekonomiškos, 
mažiau teršiama aplinka.

NAUDINGA ŽINOTI

Perdirbimas
Įkraunamąsias baterijas galima krauti ribotą kiekį kartų. Jei 
pastebėjote, kad baterijos vis greičiau išsenka, galbūt atėjo 
metas jas pakeisti naujomis. Senąsias atiduokite perdirbti. 

KAIP IŠSIRINKTI?

Galia (W) Mikrofonas Jungtis „Aux-in“
Baterijų veikimo 

trukmė*

Garso  
sinchronizavimas su  
„Bluetooth“ įrenginiu Įkrova per USB

ENEBY įmontuojamasis 3 15 val.

ENEBY nešiojamasis 3 15 val.

ENEBY 20 20 —  8–10 val. — —

ENEBY 30 42 — — — —

*Leidžiant muziką 50 % garsu

VISOS DALYS IR KAINOS
ENEBY įmontuojamasis garsiakalbis su 
„bluetooth“ funkcija. Įmontavus garsiakalbį į 
baldą, jis skleis muziką nekliūdamas už akių. Mažas, 
bet galingas ir praktiškas. Įkraunamosios baterijos 
IKEA LADDA 900 kraunamos garsiakalbyje, prijungus 
USB laidą LILLHULT (laidas yra rinkinyje, baterijos 
parduodamos atskirai).
Juodas 504.328.79 24,99 €
Baltas 004.007.34 24,99 €

LADDA kraunamosios baterijos, 4 vnt., HR03 
AAA 1,2 V, 900 mAh. Bus mažiau atliekų ir išlaidų, jei 
naudosite įkraunamąsias baterijas – tai praktiškas ir 
aplinkai naudingas pasirinkimas. Taip pat namuose 
visada turėsite baterijų, jeigu prireiktų.

903.038.80 7,99 €

KOPPLA USB įkroviklis, 1 jungtis. Kompaktiško 
dydžio, greitai veikiantis USB įkroviklis. itin patogu imti 
su savimi.

Baltas 404.122.78 4,99 €

ENEBY garsiakalbis su „bluetooth“ funkcija, 
30×30 cm. Pastatysite ant spintelės ar pakabinsite 
ant sienos – nesvarbu, garsas bus vienodai puikus. 
Medžiaginę sienelę galite nuimti, jei norisi.
Juodas 103.573.96 99 €
Baltas 804.014.66 99 €

ENEBY garsiakalbis su „bluetooth“ funkcija, 
20×20 cm. Pastatysite ant spintelės ar pakabinsite 
ant sienos – nesvarbu, garsas bus vienodai puikus. 
Medžiaginę sienelę galite nuimti, jei norisi. Garsiakalbį 
su baterija ENEBY galite imti su savimi (baterija 
parduodama atskirai).  
Juodas 503.576.29 69 €
Baltas 804.013.86 69 €

ENEBY akumuliatorius. Imkite muziką su savimi: 
20×20 cm garsiakalbis veikia baterija, kai nėra 
galimybės prijungti prie maitinimo tinklo.

403.575.35 20 €

ENEBY garsiakalbio stovas. Stovas pakylėja garsą. 
Pakėlę garsiakalbį virš paviršiaus ir pasukę nedideliu 
kampu į save, mėgausitės optimaliai kokybišku garsu.
Juodas 403.575.78 10 €

ENEBY nešiojamasis garsiakalbis su „bluetooth“ 
funkcija, 15×7,5 cm. Turėdami nešiojamąjį 
garsiakalbį su baterijomis, muzika galėsite mėgautis 
bet kur namuose. Praktiškas ir galingas, nors mažas. 
Įkraunamosios baterijos IKEA LADDA 900 kraunamos 
garsiakalbyje, prijungus USB laidą LILLHULT (laidas 
yra rinkinyje, baterijos parduodamos atskirai).
Juodas 104.013.99 24,99 €
Baltas 404.328.89 24,99 €
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