Säg hej till Sonos Amp
Helt nya Sonos Amp är en mångsidig förstärkare för all underhållning som fyller alla rum i hemmet med ljudet du älskar. Nya Amp har designats
om för att ge mer kraft, mer mångsidighet och öppna för nya upplevelser via plattformen.
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Med Amp kan du spela upp streamat innehåll på Sonos, ansluta till tv:n via HDMI Arc eller ansluta till valfri ljudenhet, som exempelvis
en skivspelare så att du kan lyssna på din vinylsamling.
Nya Amp har designats om så att den passar i alla miljöer, oavsett om den används som en kompakt och elegant lösning i en AVinstallation, väggmonterad, placerad under möbler eller stolt uppvisas i ett rum.
Med 125 watt per kanal – mer än dubbelt så mycket som vår ursprungliga Connect:Amp – levererar nya Amp även kraftigt ljud till de
mest krävande högtalarna, upp till fyra per förstärkare.
Använd Sonos Amp för att ge tv:n stereoljud, lägga till trådlösa bakre högtalare i ett hemmabiosystem från Sonos eller använd två
Sonos Amp för att skapa surroundljud.
Sonos har stöd för mer än 100 tjänster. Välj vilka du vill för att lyssna på musik, poddar, radio och ljudböcker. Du kan även spela upp
all musik som finns lagrad på datorn eller andra enheter.
Sonos har skapat en mjukvaruplattform som gör att du kan lyssna på hundratals av våra partner och ger dig oöverträffad
valfrihet. Amp har nu AirPlay 2, tillgång till partner inom hemautomatisering och röststyrning vid trådlös anslutning till enheter med
Amazon Echo eller Alexa, däribland Sonos One och Beam.
Använd Sonos-appen på telefonen eller surfplattan, fjärrkontrollen till tv:n, knappsatsen, AirPlay 2 eller rösten med enheter med
Amazon Echo och Alexa.
Nya API:er och djupare integrering med våra plattformspartner låter dig skapa smidig, smart styrning i hemmet.
Sonos är ett system. Börja med Amp och utöka till fler rum med ytterligare högtalare via Wi-Fi.
Sonos uppdaterar regelbundet systemet med nya funktioner, rösttjänster och API-integrationer, så dina alternativ är alltid aktuella och
blir hela tiden bättre.

Allmänt
Systemkrav
Passiva högtalare med högtalarkabel, internet via bredband och
Sonos-appen

Ljud

Fysisk information
Mått
217 mm (b) x 217 mm (d) x 64 mm (h)
Normal rackmontering

Förstärkare
Digital klass D-förstärkare

Produktfinish
Svart med banankontakter i svart och silver

Förstärkareffekt
125 W/kanal vid 8 ohm

Vikt
2,1 kg

Högtalaranslutningar
Anpassade banankontakter för 10–18 AWG högtalarkabel (2)

Högtalarens kontrollpanel
Kontrollpanel för volym upp/ner, föregående/nästa spår (endast
musik), spela upp/pausa. LED-lampor som indikerar status.

Källor som stöds via linjeingång
Ljudenhet med analog RCA-utgång på signalnivå eller optisk
digital utgång (optisk adapter krävs). Tv-enhet med HDMI ARCeller optisk utgång (optisk adapter krävs)

Ström och nätverk

Subwooferutgång
Autoigenkännande RCA-typ med justerbar crossover (50 till
110 Hz)

Trådlös anslutning
Kopplas till ditt Wi-Fi hemma med en 802.11b/g/n-router för
oavbruten trådlös streaming. Nätverkskonfigurationer endast för
802.11n stöds ej. Du kan antingen ändra routerns inställningar till
802.11b/g/n eller ansluta en Sonos-produkt till din router

Musiktillgång

SonosNet Extender
Fungerar genom att utöka och förstärka kraften i SonosNet 2.0

Musiktjänster som stöds
Sonos fungerar smidigt med de flesta musiktjänster, däribland
Pandora, Spotify, Deezer och SoundCloud. En komplett lista finns
på http://www.sonos.com/music
Webbradio som stöds
Streamad MP3, HLS/AAC, WMA
Spellistor som stöds
Napster, iTunes, WinAmp och Windows Media Player (.m3u, .pls,
.wpl)

Ethernetportar
Dubbla Ethernetportar kan användas för att ansluta Sonos Amp till
ett trådbundet nätverk och möjliggör anslutning av ytterligare
Sonos-spelare.

Pris och tillgänglighet
Tillgänglig från och med februari 2019.
6 999 kr

