
 

Geniet van meeslepend home cinema-geluid met 
Sonos Arc 

 
De premium smart soundbar voor tv, muziek en meer. Arc introduceert de meest indrukwekkende home cinema-beleving van 
Sonos tot nu toe. Dit wordt mogelijk gemaakt door het krachtige nieuwe softwareplatform van Sonos. 
 

● Laat je meeslepen door je al je films, games, muziek en meer met rijk en realistisch 3D-geluid dat Dolby Atmos-surround 
ondersteunt.  

● Het akoestische ontwerp van Arc zorgt dat het geluid om je heen beweegt met een ultrabreed geluidsveld en 
indrukwekkende bass. Het resultaat is een dramatisch heldere, gedetailleerde en diepe sound. 

● Geniet van geweldig geluid dat met behulp van Trueplay perfect wordt afgestemd en aangepast op je ruimte en 
installatie. Arc wijzigt de tuning automatisch op basis van de andere speakers die deel uitmaken van je home cinema-
systeem en of je luistert naar muziek of de tv. 

● De slanke, langwerpige vorm en naadloze 270 graden gebogen grille van Arc zorgen voor multidirectioneel geluid en 
maken de Arc tot een elegante aanwinst voor je kamer. 

● Plaats Arc voor een staande tv of bevestig hem aan de muur met een speciale, voor €79 verkrijgbare muurbeugel. Een simpele 
verbinding via HDMI eARC of ARC houdt de installatie eenvoudig en maakt de weergave van weergaloos geluid mogelijk. 

● Je bedient hem met de volledig nieuwe Sonos-app, de afstandsbediening van je tv, je stem via de Google Assistent, 
Apple AirPlay 2 en meer.  

● Gebruik Arc alleen voor een krachtige 5.0 of Dolby Atmos luisterbeleving, of breid je installatie uit met de nieuwe Sonos 
Sub en twee One SL-surroundspeakers voor nóg meeslepender entertainment.

Audio 
Elf D-klasse digitale versterkers 
Perfect afgestemd op de akoestische architectuur van Arc.  
 
Acht elliptische woofers  
Zorgen voor getrouwe weergave van middenfrequenties en stemmen, 
en diepe, rijke bass. 
 
Drie nauwkeurig gerichte silk-dome tweeters 
Produceren zuivere hoge tonen en kristalheldere dialogen.    
 
Vier far-field microfoons  
Maken gebruik van geavanceerde beamforming en meerkanaals echo-
onderdrukking, zodat je spraakassistent direct kan reageren als hij 
wordt geactiveerd. 
 
Trueplay-software 
Stemt het geluid van Arc dynamisch af op de unieke akoestiek van de 
kamer. iOS-apparaat vereist. 
 
Aanpasbare EQ  
Instellingen in de app, zoals bass, treble en loudness. 
 
Spraakversterking 
Benadrukt de frequenties van menselijke stemmen om dialogen 
duidelijker te laten klinken.  
 
Nachtmodus 
Beperkt de intensiteit van harde geluidseffecten. 
 

Details 
Afmetingen - H x B x D 
87 x 1141,7 x 115,7 mm 
 
Afwerking 
Zwart met matte afwerking / Wit met matte afwerking 
 
Led-statuslampje  
Geeft de status van de speaker en microfoon aan en past zich aan het 
omgevingslicht van de kamer aan, zodat het lampje zichtbaar is, maar 
niet afleidt. 
 
Capacitive bediening 

Tik om af te spelen, te pauzeren, het volume aan te passen en de 
microfoons uit te schakelen. Swipe naar rechts om nummers over te 
slaan of naar links om terug te gaan naar een eerder nummer. 
 
Gewicht 
6,25 kg 

Voeding en 
netwerkverbinding 
Stroomtoevoer 
Schakelende voeding van 100-240 V, 50-60 Hz AC, universele ingang. 
 
Ethernetpoort 
1 10/100Mbps-ethernetpoort. Sluit rechtstreeks aan op je router als je 
wifi hapert. 
 
Wifi 
Maakt verbinding met je wifi-thuisnetwerk met iedere 802.11b/g/n, 2,4 
GHz-router. 
 
Sonos S2  
Download de nieuwste versie van de app voor de installatie en 
bediening. 
 
Apple AirPlay 2 
Werkt met Airplay 2 op Apple-apparaten met iOS 11.4 en hoger. 
 
Energieverbruik in stand-bystand 
4.3 watt vermogen in stand-bystand. 
 
Infrarood (IR) receiver 
Synchroniseert met de afstandsbediening van je tv voor 
gestroomlijnde bediening. 
 

Inhoud 
Arc, stroomkabel, HDMI-kabel, optische audio-adapter, snelstartgids, 
juridische informatie en garantievoorwaarden 
 

Prijs en verkrijgbaarheid 
Vanaf 10 juni 2020 verkrijgbaar in de Verenigde Staten, Canada, 
Mexico, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Australië, Nieuw-Zeeland, 
Duitsland, Frankrijk, Italië, Zweden, Polen, Spanje, Nederland, 



 
Denemarken, België, Oostenrijk, Luxemburg, Latijns-Amerika, 
Singapore, en Hongkong. China en Japan volgt later. 
 
EUR €899 / USD $799 / CAD $999  


