
 

Få omsluttende hjemmekinolyd med Sonos Arc 
 
Den ledende, smarte lydplanken for TV, musikk og mer. Med basis i Sonos’ kraftige nye programvareplattform presenterer Arc 
Sonos’ mest omsluttende hjemmekinoopplevelse til dags dato. 
 

● Dykk ned i underholdning og musikk med detaljert og realistisk 3D-lyd med støtte for Dolby Atmos surroundlyd.  
● Arcs akustiske konstruksjon flytter lyden rundt deg med et ekstremt bredt lydbilde og imponerende bass som gir 

dramatisk klarhet, detaljrikdom og dybde. 
● Opplev adaptiv, programvaredrevet lyd som er perfekt justert etter rommet og konfigurasjonen med Trueplay. Arc endrer 

automatisk justeringen basert på de andre høyttalerne du har i hjemmekinoanlegget ditt og om du lytter på musikk eller 
til TV-en. 

● Arcs langstrakte form og sømløse 270-graders krumme gitterdeksel gjør flerdireksjonal lyd mulig samtidig som den 
passer elegant inn i rommet. 

● Sett Arc foran en stående TV eller fest den på veggen med et spesialkonstruert veggfeste som koster 799 kroner. En 
enkel tilkobling gjennom HDMI eARC eller ARC gjør oppsettet enkelt og gjør det mulig å spille av lyd med høy kvalitet. 

● Du kan styre den sømløst med den splitter nye Sonos-appen, TV-fjernkontrollen du har fra før, stemmen din med Google 
Assistent, Apple AirPlay 2 og mer.  

● Bruk Arc for seg for en kraftig lytteopplevelse med 5.0 eller Dolby Atmos, eller utvid konfigurasjonen med den nye Sonos 
Sub og et par One SL-surroundhøyttalere for en enda mer omsluttende lytteopplevelse.

Lyd 
Elleve digitalforsterkere i klasse D 
Perfekt justert til Arcs akustiske arkitektur.  
 
Åtte elliptiske woofere  
Sikrer nøyaktig gjengivelse av mellomtoneregisteret og 
vokalfrekvenser sammen med fyldig bass. 
 
Tre presist vinklede diskanthøyttalere med silkekupler 
Gir skarpe diskantfrekvenser og krystallklar dialog.    
 
Et sett med fire mikrofoner med utvidet rekkevidde  
Bruker avansert stråleforming og ekkokansellering slik at 
stemmeassistenten lett kan reagere når den aktiveres. 
 
Trueplay-programvare 
Justerer Arc dynamisk til den unike akustikken i rommet. Det kreves 
en iOS-enhet. 
 
Justerbar EQ  
Innstillinger i appen, inkludert bass, diskant og loudness. 
 
Taleforbedring 
Fremhever frekvensene i menneskestemmer for å gjøre dialogen 
klarere.  
 
Nattlyd 
Reduserer intensiteten på kraftige lydeffekter. 
 

Detaljer 
Mål – H x B x D 
87 x 1141,7 x 115,7 mm 
 
Overflate 
Svart med matt overflate / hvit med matt overflate 
 
Status-LED  
Viser høyttaler- og mikrofonstatus og justeres automatisk etter lyset 
rundt omkring i rommet for å være synlig, men ikke forstyrre. 
 
Kapasitive kontroller 
Trykk for å spille av, sette på pause, justere volumet og slå av 
mikrofonene. Sveip mot høyre for å hoppe til neste eller mot venstre 
for å spille en låt på nytt. 
 
Vekt 
6,25 kg 

Strøm og nettverk 
Strømforsyning 
Automatisk vekslende 100–240 V, 50–60 Hz vekselstrøm-
universalinngang. 
 
Ethernet-port 
1 stk. 10/100 Mbps ethernet-port. Hvis det trådløse nettverket er 
ustabilt, kan du i stedet koble Sonos direkte til ruteren med kabel. 
 
Wi-Fi 
Kobler seg til det trådløse hjemmenettverket med enhver ruter som 
støtter nettverksstandarden 802.11b/g, 2,4 GHz. 
 
Sonos S2  
Last ned siste generasjon av appen for å konfigurere og styre. 
 
Apple AirPlay 2 
Fungerer med AirPlay 2 på Apple-enheter med iOS 11.4 og høyere. 
 
Energibruk i hvilemodus 
4,3 W effekt i hvilemodus. 
 
Infrarød (IR-) mottaker 
Synkroniserer med TV-fjernkontrollen for elegant styring 
 

Innhold 
Arc, strømkabel, HDMI-kabel, optisk lydadapter, hurtigstartveiledning, 
juridisk- og garantiinformasjon 
 

Priser og tilgjengelighet 
Tilgjengelig fra 10. juni 2020 i USA, Canada, Mexico, Storbritannia, 
Irland, Australia, New Zealand, Tyskland, Frankrike, Italia, Sverige, 
Polen, Spania, Nederland, Danmark, Belgia, Østerrike, Luxemburg, 
Latin-Amerika, Singapore, og Hong Kong. Kina og Japan vil følge 
etter. 
 
NOK 8,999 / USD 799 / CAD 999 / GBP 799 / EUR 899 


