
 

Poznaj się z Sonos Amp  
 
Najnowszy Sonos Amp to uniwersalny wzmacniacz, który zasili dowolne z Twoich urządzeń i umożliwi odtwarzanie ulubionych treści dźwiękowych we 
wszystkich pomieszczeniach. Nowy wzmacniacz Amp zaprojektowano tak, aby dostarczał więcej mocy oraz zapewniał większą wszechstronność i nowe 
doznania. 
 

• Amp pozwala odtwarzać ulubione treści przesyłane strumieniowo na systemie Sonos, łączy się z telewizorem za pomocą funkcji HDMI Arc 
oraz z dowolnym innym urządzeniem audio, na przykład z gramofonem, umożliwiając słuchanie ulubionej kolekcji płyt winylowych.  

• Nowy Amp zaprojektowano tak, aby pasował do wystroju każdego domu — zarówno jako kompaktowe i eleganckie urządzenie w stojakowej 
instalacji AV, urządzenie zamontowane na ścianie, umieszczone pod meblem, czy postawione w widocznym miejscu w pomieszczeniu.  

• Oferując 125 W na kanał — dwukrotnie więcej niż pierwotny wzmacniacz Connect:Amp — nowy Amp zapewnia wysoką wierność odtwarzania 
nawet na najbardziej wymagających głośnikach, do czterech na jeden wzmacniacz. 

• Dzięki Sonos Amp możesz cieszyć się brzmieniem stereofonicznym telewizora oraz dodać bezprzewodowe tylne głośniki do kina domowego 
Sonos. Możesz również zastosować dwa wzmacniacze Sonos Amp, aby uzyskać wielokanałowy dźwięk przestrzenny.   

• Sonos obsługuje ponad 100 serwisów. Wybierz swoje ulubione i słuchaj muzyki, podcastów, radia oraz audiobooków. Możesz również 
odtwarzać muzykę zapisaną na komputerze lub innych urządzeniach. 

• Sonos oferuje wbudowaną platformę oprogramowania, która obsługuje setki serwisów partnerskich i daje klientom niezrównaną wolność 
wyboru. Amp oferuje teraz dostęp do usługi AirPlay 2 oraz do systemów partnerów automatyki domowej, jak również funkcję sterowania 
głosowego po bezprzewodowym połączeniu z głośnikiem Amazon Echo lub innymi urządzeniami z aktywną usługą Alexa, w tym z głośnikami 
Sonos One oraz Beam.  

• Korzystaj z aplikacji Sonos na swoim telefonie lub tablecie, z pilota telewizyjnego, klawiatury, usługi AirPlay 2 lub własnego głosu 
w połączeniu z głośnikiem Amazon Echo i urządzeniami z aktywną usługą Alexa. 

• Nowy interfejs programowania aplikacji (API) oraz lepsza integracja z naszymi partnerami platformowymi gwarantują bezproblemową 
i inteligentną kontrolę domu. 

• Sonos to system. Zacznij od Amp, a potem rozbuduj system o nowe pomieszczenia, instalując dodatkowe głośniki Wi-Fi.  
• Sonos regularnie udostępnia aktualizacje z nowymi funkcjami, usługami głosowymi i integracjami API, dzięki czemu zawsze możesz korzystać 

z aktualnych, coraz lepszych rozwiązań.
 

Informacje ogólne 
Wymagania systemowe 
Głośniki pasywne z kablem głośnikowym, szerokopasmowy 
internet i aplikacja Sonos 
 

Dźwięk 
Wzmacniacz 
Cyfrowy wzmacniacz impulsowy  
 
Moc wzmacniacza 
125 W na kanał przy 8 omach 
 
Podłączenia głośnikowe 
Wtyki bananowe z możliwością podłączenia kabla głośnikowego 
10–18 AWG (2) 
 
Obsługiwane wejścia liniowe 
Urządzenie audio z analogowym wyjściem liniowym RCA lub 
optycznym wyjściem audio (wymagany adapter optyczny). 
Telewizor z funkcją HDMI ARC lub z wyjściem optycznym 
(wymagany adapter optyczny). 
 
Wyjście subwoofera 
Automatyczne wykrywanie obecności sygnału typu RCA 
z regulacją odcięcia częstotliwości (od 50 do 110 Hz) 
 

Dostęp do muzyki 
Obsługiwane serwisy muzyczne 
Sonos sprawnie współpracuje z większością serwisów 
muzycznych, jak np. Pandora, Spotify, Deezer i SoundCloud. 
Pełna lista jest dostępna pod adresem 
http://www.sonos.com/music. 
 
Obsługiwane radia internetowe 
Strumieniowanie MP3, HLS/AAC, WMA 
 

Obsługiwane listy odtwarzania 
Napster, iTunes, WinAmp i Windows Media Player (.m3u, .pls, 
.wpl) 
 

Wymiary 
fizyczne 
8,54 mm (szer.) x 8,54 mm (gł.) x 64 mm (wys.)   
Standardowe wymiary stojakowe 
 
Wykończenie produktu 
Czarny z czarnymi i srebrnymi wtykami bananowymi 
 
Masa 
2,1 kg 
 
Sterowanie dotykowe 
Sterowanie dotykowe funkcjami głośniej/ciszej, 
poprzedni/następny utwór (tylko w przypadku muzyki) 
i odtwórz/pauza. Kontrolka stanu z diodą LED. 
 

Zasilanie i podłączenie 
Łączność bezprzewodowa 
Łączy się z domową siecią Wi-Fi za pośrednictwem dowolnego 
routera 802.11b/g/n, zapewniając nieprzerwany bezprzewodowy 
streaming. Sieci działające wyłącznie w standardzie 802.11n nie 
są obsługiwane. Można zmienić ustawienia routera na 
802.11 b/g/n lub podłączyć produkt Sonos do własnego routera.  
 
Wzmacniacz sygnału SonosNet 
Rozszerza zasięg i wzmacnia moc sieci SonosNet 2.0. 
 
Porty Ethernet 
Dwa porty Ethernet umożliwiają połączenie wzmacniacza Sonos 
Amp z przewodową siecią domową oraz podłączenie dodatkowych 
odtwarzaczy Sonos. 
 

Cena i dostępność 



 
Premiera zaplanowana na luty 2019 roku.  
 
2 999 PLN 


