
 

Maak kennis met Sonos Amp  
 
De volledig nieuwe Sonos Amp is de veelzijdige versterker die al je entertainment mogelijk maakt en je favoriete sonic content in elke kamer 
van je huis laat klinken. De nieuwe Amp is krachtiger en veelzijdiger en maakt nieuwe ervaringen mogelijk via het platform. 
 

• Met Amp kun je je favoriete streamingcontent afspelen op Sonos of verbinding maken met je tv via HDMI Arc. Ook kun je hem 
aansluiten op ieder audioapparaat, zoals een draaitafel om je vinylcollectie te kunnen beluisteren.  

• De nieuwe Amp is op zijn plaats in elke thuisomgeving: als compacte en elegante oplossing voor een in-rack AV-installatie, bevestigd 
aan de muur, onder een meubel of duidelijk in het zicht in een kamer.  

• Met 125 watt per kanaal, meer dan twee keer zoveel als bij de oorspronkelijke Connect:Amp, laat de volledig nieuwe Amp een hifi-
geluid klinken uit zelfs de meeste veeleisende speakers. Op één versterker kunnen vier speakers worden aangesloten. 

• Gebruik Sonos Amp om je tv te voorzien van stereogeluid of draadloze achterspeakers toe te voegen aan een Sonos home-cinema-
installatie. Of gebruik twee Sonos Amps voor surround sound.   

• Sonos ondersteunt meer dan 50 services. Kies de services die jij wilt en luister naar muziek, podcasts, radio en luisterboeken. Je kunt 
ook alle muziek die op je computer of andere apparaten is opgeslagen afspelen. 

• Sonos heeft een softwareplatform gebouwd dat honderden partners toegang geeft en onze klanten een ongekende keuzevrijheid 
biedt. Amp biedt nu ook AirPlay 2, toegang tot domoticapartners en in de toekomst ook stembediening op bijvoorbeeld ook Sonos 
One en Beam.  

• Gebruik de Sonos-app op je telefoon of tablet, de afstandsbediening van je tv, toetsenborden, AirPlay 2, en in de toekomst ook je 
stem. 

• Nieuwe API's en nauwere samenwerking met onze platformpartners maken smart home control mogelijk. 
• Sonos is een systeem. Begin met Amp en breid via wifi uit naar meer kamers met extra speakers.  
• Sonos brengt regelmatig nieuwe functies, stemdiensten en API-integraties uit, zodat je opties altijd up-to-date zijn en steeds beter 

worden.
 

Algemeen 
Systeemvereisten 
Passieve speakers met speakerkabel, breedbandinternet en de 
Sonos-app 
 

Audio 
Versterker 
Klasse D digitale versterker  
 
Voeding versterker 
125 W/k naar 8 Ohm 
 
Speakerverbindingen 
Aangepaste banaanstekkers geschikt voor 10-18AWG 
speakerkabel (2) 
 
Ondersteunde lijningangbronnen 
Audioappraat met analoge RCA-output op lijnniveau of optische 
digitale output (optische adapter vereist) Tv-toestel met HDMI Arc 
of optische output (optische adapter vereist) 
 
Subwoofer-output 
Automatisch detecterende RCA-verbinding met verstelbare 
crossover (50 tot 110 Hz) 
 

Toegang tot muziek 
Ondersteunde muziekservices 
Sonos werkt naadloos met de meeste muziekservices, waaronder 
Spotify, Deezer en SoundCloud. Ga voor een compleet overzicht 
naar http://www.sonos.com/music 
 
Ondersteunde internetradio 
Streamen van MP3, HLS/AAC, WMA 
 
Ondersteunde playlists 
Napster, iTunes, WinAmp en Windows Media Player (.m3u, .pls, 
.wpl) 
 

 
 
 

De buitenkant afmetingen 
8,54 mm (b) x 8,54 mm (d) x 2,52 in (h)   
Past in standaard rack 
 
Productafwerking 
Zwart met zwarte en zilverkleurige banaanstekkers 
 
Gewicht 
4,6 lbs. (2,1 kg) 
 
Touchbediening 
Touchbediening voor meer/minder volume, vorige/volgende track 
(alleen muziek), play/pauze. Ledlampje geeft status aan. 
 

Voeding en 
netwerkverbinding 
Draadloze connectiviteit 
Maakt verbinding met je wifi-thuisnetwerk met iedere 802.11b/g/n 
router voor doorlopend draadloos streamen. Netwerkconfiguraties 
met alleen 802.11n worden niet ondersteund — je kunt de 
routerinstellingen veranderen in 802.11 b/g/n of een Sonos-
product aansluiten op je router  
 
SonosNet extender 
Vergroot de kracht van SonosNet 2.0. 
 
Ethernetpoorten 
Twee ethernetpoorten kunnen de Sonos Amp verbinden met een 
bekabeld thuisnetwerk en maken verbinding met extra Sonos-
spelers mogelijk. 
 

Prijs en verkrijgbaarheid 
Verkrijgbaar vanaf februari 2019.  
 



 
€699 


