
 

Hils på Sonos Amp  
 
Den helt nye Sonos Amp er en allsidig forsterker som kan drive all underholdningen din og levere musikken du er glad i til alle rommene i 
hjemmet ditt. Den nye Amp har fått nytt design for å kunne levere mer kraft, mer allsidighet og muliggjøre nye opplevelser gjennom plattformen. 
 

• Med Amp kan du strømme ditt favorittinnhold på Sonos, koble til TV-en din via HDMI Arc eller koble til hvilken som helst lydenhet, 
inkludert platespillere, for å gi nytt liv til vinylsamlingen din.  

• Den nye Amp har fått nytt design for å passe inn i alle hjemmemiljøer, enten som en kompakt og elegant løsning for "in-rack" AV-
installasjoner, veggmontert, plassert innunder møbler eller utstilt i et rom.  

• Med 125 watt per kanal, mer enn dobbelt så mye som den originale Connect:Amp, leverer den nye Amp Hi-Fi-lyd til selv de mest 
krevende høyttalerne, opp til fire på en enkelt forsterker. 

• Bruk Sonos Amp for å legge til stereolyd til TV-en din, trådløse bakhøyttalere til Sonos-hjemmekinoanlegg eller bruk to Sonos Amp for 
surroundlyd.   

• Sonos støtter over 100 tjenester. Velg de du vil ha og lytt til musikk, podkaster, radio og lydbøker. Du kan også spille all musikken du 
har lagret på datamaskinen din eller andre enheter. 

• Sonos har laget en programvareplattform som muliggjør hundrevis av partnere og gir kundene våre uovertruffen valgfrihet. Amp har 
nå AirPlay 2, tilgang til partnere innen hjemmeautomatisering og stemmestyring under trådløs tilkobling med Amazon Echo eller 
Alexa-aktiverte enheter, inkludert Sonos One og Beam.  

• Bruk Sonos-appen på telefonen eller nettbrettet, TV-fjernkontrollen, tastaturer, AirPlay 2 eller stemmen din med Amazon Echo og 
Alexa-aktiverte enheter. 

• Nye API-er og grundigere integrering med våre plattformpartnere lar deg skape en sømløs styring av smarte hjem. 
• Sonos er et system. Begynn med Amp og utvide til flere rom med ytterligere høyttalere gjennom Wi-Fi.  
• Sonos oppdaterer jevnlig med nye funksjoner, stemmetjenester og API-integreringer, slik at alternativene dine alltid er oppdaterte og 

stadig forbedres.
 
 

Generelt 
Systemkrav 
Passive høyttalere med høyttalerkabel, bredbåndstilkobling til 
internett og Sonos-app 
 

Lyd 
Forsterker 
Digitalforsterker i klasse D  
 
Forsterkereffekt 
125 W/kanal til 8 ohm 
 
Høyttalertilkoblinger 
Tilpassede bananplugger passer 10-18AWG høyttalerkabel (2) 
 
Line-In Sources støttes 
Lydenheter med analog RCA-utgang med linjenivå eller optisk 
digital utgang (optisk adapter kreves). TV-enhet med HDMI ARC 
eller optisk utgang (optisk adapter kreves) 
 
Utgang for subwoofer 
Automatisk påvisning av RCA-type med justerbar krysning (50 til 
110 Hz) 
 

Musikktilgang 
Musikktjenester støttes 
Sonos fungerer sømløst med de fleste musikktjenestene, inkludert 
Pandora, Spotify, Deezer og SoundCloud. Du finner en fullstendig 
oversikt på http://www.sonos.com/music 
 
Nettradio støttes 
Strømme MP3, HLS/AAC+, WMA 
 
Spillelister støttes 
Napster, iTunes, WinAmp, og Windows Media Player (.m3u, .pls, 
.wpl) 
 

 
 
 
 

Fysiske 
Mål 
8,54 mm (b) x 8,54 mm (d) x 2,52 tommer (h)   
Passer standard rack 
 
Produktutførelse 
Svart med bananplugger i svart og sølv 
 
Vekt 
2,1 kg (4,6 lb) (4,6 lb) 
 
rTouch-berøringskontroller 
Berøringskontroller for volum opp/ned, forrige/neste spor (kun 
musikk), spill av/sett på pause. LED-lys indikerer status. 
 

Strøm og nettverk 
Trådløs tilkobling 
Kobler til Wi-Fi-nettverket hjemme med alle 802.11b/g/n-rutere for 
uavbrutt trådløs strømming. Nettverkskonfigurasjoner med kun 
802.11n støttes ikke – du kan enten endre ruterinnstillingene til 
802.11 b/g/n eller koble et Sonos-produkt til ruteren din.  
 
SonosNet-signalforsterker 
Funksjoner for å utvide og forsterke effekten til SonosNet 2.0 
 
Ethernet-porter 
Doble Ethernet-porter kan koble Sonos Amp til et kablet 
hjemmenettverk og muliggjøre tilkobling av ytterligere Sonos-
spillere. 
 

Priser og tilgjengelighet 
Tilgjengelig fra februar 2019.  
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