طراحی اصیل اسکاندیناوی
بسیار جذاب
ساده و هیجان آور
درک واقعی از صدا
همگی را در ویفا بیابید
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ریکیاویک
هلسینکی
اسلو
کپنهاگن
استکهلم
مجموعه ای منحصر به فرد در صنعت صوت در ابعاد و طرح های متنوع.

باالترین سطح کیفیت در صدا و سادگی در طرح.
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مــعــرفــــــــــی ویــــــــــــــفا

رنگهــا و طــرح هــا گویــای اصالــت اســکاندیناوی مــی باشــند .اســتفاده از ســادگی اســکلت
آلمینیومی و تلفیق آنها با پارچه های پشمی  Kvadratمعرف لوگوی  Vifaدر جهان است.

PORTABLE

VIFA ® HOME

استکهلم
صفحه۳۴ .

ریکیاویک
صفحه12 .

اسلو
صفحه۲۰ .
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کپنهاگن
صفحه۳۰ .

هلسینکی
صفحه۱۶ .

ریکیاویک
ریکیاوی ــک فوران ــی اس ــت از ص ــدا .طراح ــی خش ــن و در عی ــن ح ــال زیب ــای آن دنیای ــی
اس ــت از امکان ــات کش ــف نش ــده و اله ــام گرفت ــه از طبیع ــت نی ــم ک ــره ش ــمالی .
ریکیاویک .کشف کن.
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مشخصات ریکیاویک
ریکیاویـــک اله ــام گرفت ــه از طبیعت،س ــاخته
شـــده توس ــط انس ــان.

ابعاد :

 ۱۳۹میلی متر  ۶۵/میلی متر

وزن :

 ۰،۶کیلوگرم

رنگها :

خاکستری ماسه ای (پارچه)
گدازه سنگ سیاه ( آلومینیوم )

اتصاالت :

بلوتوث
مینی جک  3.5میلی متری AUX

بلندگوی تلفن :
دارد

اتصال همزمان :

مکان متصل شدن به اسپبکرهای دیگر برای
ایجاد صدای استریو

باتری :

باتری قابل شارژ لیتیومی

جنس :

پوشش باال  /آلومینیوم آنودایز
یا پارچه کوردات سفارشی .چرم گیاهی طبیعی

هلسینکی
کوچک ولی قدرتمند برای حمل راحت.
در مجموعه ای از ساده گی ،کوچکی ولی هیجان انگیز.
هلس ــینکی ب ــه ش ــما آس ــایش حم ــل راح ــت را داده ک ــه ب ــا باط ــری پرقدرت ــش بهم ــراه بن ــد
زیبای ــش س ــاعتها ب ــا خ ــود میتوانی ــد حمل ــش کنی ــد و از آن ل ــذت ببری ــد.
بیرون ببرید و اجازه بدهید بخواند.
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مشخصات هلسینکی
هلســـینکی توانس ــته اس ــت ب ــا حج ــم کوچ ــک
خــود ،توانایــی صــدای بــی نظیــری را در خــودش
بگنجاند .هلســینکی یک شــاهکار فنی اســت و در
رده خــود یــک تجربــه منحصــر بــه فــرد مــی باشــد.

ابعاد :

 156میلی متر  210/میلی متر  70/میلی متر

وزن :

 1،4کیلوگرم

رنگها :

سبز بیدی  ،آبی مه آلود
صورتی کدر و خاکستری ماسه ای

اتصاالت :

بلوتوث ۴
مینی جک  3.5میلی متری AUX

باتری :

باتری لیتیم قابل شارژ

جنس :

قاب آلومینیومی بدنه پلی کربنات
گریلها پارچه  Kvardatسفارشی چرم گیاهی طبیعی

اسل ـ ـ ـ ـ ــو
ایستاده ،بلند و برجسته.
پیشرو و جم و جور.
اسلو یک اسپیکر قابل حمل است.
اشغال فضای کمتر بدلیل طراحی ایستاده.
با این حال ،صدایی که تولید میکند بسیار وسیع و شگفت انگیز است.
صدای قدرتمند اسلو را همه جا ببرید.
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مشخصات اسلو
یــک پخــش کامــل از موســیقی بــا حجــم صــدای
قابــل توجــه.

ابعاد :

 ۲۶۸میلی متر  ۱۸۱/میلی متر  ۹۰/میلی متر

وزن :

 ۲،4کیلوگرم

رنگها :
خاکستری تیره  ،خاگستری بلوری
زرد شنی  ،آبی اقیانوسی (تیره)
آبی کوهستانی  ،آبی یخی وسبز کاجی

اتصاالت :

بلوتوث ۴
مینی جک  3.5میلی متری AUX

باتری :

باتری لیتیم قابل شارژ

جنس :

جنس قاب آلومینیومی  ،بدنه پلی کربنات  ،گریلها
پارچه  Kvardatسفارشی

قابلیـت پخـش همزمـان در چندیـن فضـا ،بـرای اسـتفاده کننـدگان متعـدد و
ورودی هـای متنـوع.
با  VIFA ® HOMEتمام محیط را برای همه به یک تجربه بی نظیر تبدیل کنید.
مجموعـه ای منحصـر بـه فـرد از صنعـت صـوت در ابعـاد و اشـکال متنـوع کـه در
آرایشـها و طـرح هـای مختلـف قـرار میگیـرد .

PLAY
بـا فشـاردن یـک دکمـه موزیـک هـای مـورد عالقـه خـود را پخـش کنیـد ،بـه همیـن
سادگی.
®
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HOME

 VIFA ® HOMEبـا قابلیـت پخـش موسـیقی بـا بیـش از یـک بلندگـو ایـن امـکان
را میدهـد در هـر فضایـی از خانـه و از طر یـق ورودی هـای مختلـف ،موزیـک دلخواه
خـود را پخـش کنید.
VIFA

LINK
متصل کردن بلندگوهای  VIFA HOMEرا با فشار یک دکمه تجربه کنید.
® VIFA

®

®

VIFA

VIFA

پخش صدا در اتاقهای مختلف و یا پخش همزمان

VIFA ® HOME

اپلیکیشن VIFA ® HOME

ب ــا ای ــن اپلیکش ــن قادریـــد موزیکه ــای دلخ ــواه خ ــود را م ــرور کـــرده و بـــه هریـــک از
بلندگوه ــا هدای ــت کنی ــد.
وضعی ــت کنت ــرل ص ــدا در هــر اطــاق یــا محیــط را بــا توجــه ب ــه امبیانــس آن محیــط از طریــق
تلفــن یــا تبلــت تنضیــم نماییــد.
سرویسهای استریم ( ) streamدلخواه خود را تنضیم کنید:
spotify, QQ music, TuneIn
وضعی ــت کان ــال ه ــای دلخ ــواه خ ــود را (رادی ــو ،موزی ــک و …) بـــرای هـــر زمانـــی کـــه
میخواهی ــد ذخی ــره کنی ــد ،ب ــه همی ــن س ــادگی .

VIFA®HOME

تنضیمات عمومی هم به همین راحتی در اپلیکیشــن  VIFA ® HOMEقابل تغییر اســت.
Authentic sound
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Living Room

VIFA

Emma' s Room

کپنـ ـ ـ ــهاگ ـ ـ ـ ـ ــن ۲.۰
تشعشع قدرت ،رنگهای پر احساس.
با ظاهر ساده اسکاندیناوی.
کپینهاگن مظهر تولید صدای بی نظیر است.
و دارای فلسفه ای منحصر به فرد است که ترکیبی از طرح و کیفیت میباشد.
یک تجربه موسیقی شگفت انگیز.
هرکجا که شما میخواهید.
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مشخصات کپنهاگن ۲.۰
بیشـــتر از آنچ ــه ب ــا چش ــم دی ــده میش ــود.
اصالـــت از پوس ــت ت ــا اس ــتخوان.

ابعاد :

 ۲۶۸میلی متر  ۳۶۲/میلی متر  ۹۰/میلی متر
وزن  4،65 :کیلوگرم

رنگها  :خاکستری تیره  ،خاگستری بلوری
زرد شنی  ،آبی اقیانوسی (تیره)
سبز کاجی و آبی کوهستانی

اتصاالت :

بلوتوث ۰.۴
وای فای  ۲.۴گیگاهرتز
اتصال بی سیم Apple Air Play :
مینی جک  3.5میلی متری نوری یا آنالوگ سیمی
 usbسیمی
(فقط دیسک  USBدر حال حاضر)

باتری :

باتری لیتیم قابل شارژ

جنس :

جنس قاب آلومینیومی
بدنه  ABSتقویت شده
گریلها پارچه  Kvardatسفارشی

استکهلـ ـ ـ ـ ــم ۲.۰
آینده را به پیش خوانده است تا با طرح فراگیرش مفهوم زمان را کمرنگ کند.
اس ــتکهلم تلنول ــوژی و طراح ــی را ب ــا مه ــارت خ ــود ب ــه ه ــم آمیخت ــه اس ــت ت ــا کاالی ــی را
ب ــه ح ــد نهای ــی برس ــاند.
فقط آن را به سادگی روشن و تنطیم کنید و هر بار از آن لذت ببرید.
این نمونه ای است از یک پدیده شگفت انگیز در صدا.
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مشخصات استکهلم ۲.۰
اســـتکهلم از قطع ــات ب ــا کیفی ــت و تکنول ــوژی
ه ــای برت ــر س ــاخته ش ــده اس ــت.

ابعاد :

 215میلی متر  1100/میلی متر  100/میلی متر

وزن :

 9،8کیلوگرم

رنگها :

خاکستری تیره  ،خاگستری بلوری
زرد شنی  ،آبی اقیانوسی (تیره)  ،سبز کاجی
و آبی کوهستانی

اتصاالت :

بلوتوث ۰.۴
وای فای  ۲.۴گیگاهرتز
اتصال بی سیم Apple Air Play :
مینی جک  3.5میلی متری نوری یا آنالوگ سیمی
 usbسیمی
(فقط دیسک  USBدر حال حاضر)

جنس :
قاب آلومینیومی
بدنه  ABSتقویت شده
گریلها پارچه  Kvardatسفارشی

عالق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه .مه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــارت  .اصـــــــــــــــــــالت.
از وقت ــی ارزش ه ــای س ــازمانی م ــا ش ــدند ک ــه آی .س ــی .مدس ــن دانمارک ــی ش ــغل خ ــود
را از مکانی ــک ماش ــین ب ــه عالق ــه اصل ــی خ ــود ،یعن ــی تکنول ــوژی ص ــدا تغیی ــر داد .او ای ــن
کاررا در ی ــک ش ــهر کوچ ــک در حوم ــه ش ــهری دانم ــارک در س ــال  ۱۹۳۳آغ ــاز ک ــرد.
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از ســـــــــــــــــــــــال ۱۹۳۳

ویف ــا خیل ــی زود ب ــه یک ــی از تامی ــن کنن ــده ه ــای معتب ــر قطع ــات ب ــا کیفی ــت اس ــپیکر ب ــرای
تولی ــد کنن ــدگان مش ــهور دنی ــا ش ــد و ای ــن خصیص ــه را ت ــا کن ــون ب ــرای خ ــود حف ــظ ک ــرده
اس ــت .تولی ــد ص ــدای ب ــا کیفی ــت نیازمن ــد ای ــن اس ــت ک ــه قطع ــات حرف ــه ای در تعام ــل
کام ــل ب ــا یکدیگ ــز ب ــه بهتر ی ــن ش ــکل کار کنن ــد .ای ــن مه ــارت از گذش ــته ت ــا کن ــون بی ــن
متخصصیــن ویفــا منتقــل شــده اســت و عــاوه بــر ایــن هیــچ چیــز مانــع تولیــد محصــوالت
ب ــا کیفی ــت ک ــه من ــش و اص ــول م ــا نب ــوده ،نش ــده اس ــت.
ب ــا ای ــن ح ــال ص ــدای حرف ــه ای و ب ــا کیفی ــت الی ــق بهتر ی ــن ارائ ــه و نمای ــش اس ــت .ب ــه
همیــن دلیــل در ســال  ۲۰۱۴ویفــا تصمیــم گرفــت اســپیکرهای جدیــد قابــل حمــل خــود را
ب ــا ویژیگ ــی ه ــای منحص ــر ب ــه ف ــرد خ ــود ب ــه ب ــازار ارائ ــه کن ــد.

