
 

Ciesz się wszechogarniającym dźwiękiem kina domowego 
z Sonos Arc 

 
Inteligentny soundbar klasy premium do telewizji, muzyki i nie tylko. Dzięki nowej zaawansowanej platformie oprogramowania Arc 
zapewnia jak dotąd najbardziej porywające doświadczenie kina domowego Sonos. 
 

● Zanurz się w rozrywkę i muzykę z bogatym, realistycznym dźwiękiem 3D i obsługą dźwięku przestrzennego Dolby 
Atmos.  

● Konstrukcja akustyczna Arc umożliwia stworzenie niezwykle szerokiej sceny dźwiękowej z imponującym basem oraz 
otoczenie słuchacza nadzwyczajnie czystym, szczegółowym i pełnym głębi dźwiękiem. 

● Dzięki Trueplay poczujesz adaptacyjny dźwięk kontrolowany programowo, doskonale dostrojony do przestrzeni 
i systemu. Arc automatycznie dostraja swoje brzmienie do pozostałych głośników systemu kina domowego oraz zależnie 
od tego, czy słuchasz muzyki, czy oglądasz telewizję. 

● Podłużny kształt i gładka, zakrzywiona pod kątem 270 stopni maskownica Arc umożliwiają wielokierunkową emisję 
dźwięku i czynią z urządzenia elegancką ozdobę pomieszczenia. 

● Ustaw Arc przed telewizorem na meblu lub zamontuj go na ścianie za pomocą specjalnie zaprojektowanego uchwytu 
ściennego, dostępnego za 359 PLN. Łatwe połączenie przez złącze HDMI eARC lub ARC ułatwia konfigurację 
i umożliwia odtwarzanie dźwięku wysokiej jakości. 

● Bezproblemowo steruj urządzeniem za pomocą najnowszej aplikacji Sonos lub dotychczasowego pilota telewizyjnego, 
głosowo dzięki Amazon Alexie lub Asystentowi Google, Apple AirPlay 2 i nie tylko.  

● Ciesz się potężnymi doznaniami słuchowymi 5.0 lub Dolby Atmos, korzystając z samego Arc, lub rozbuduj system 
o nowy Sonos Sub i dwa głośniki dźwięku przestrzennego One SL, aby rozrywka była jeszcze bardziej 
wszechogarniająca.

Dźwięk 
Jedenaście cyfrowych wzmacniaczy impulsowych 
Doskonale dostrojone do architektury akustycznej Arc.  
 
Osiem eliptycznych głośników niskotonowych  
Zapewniają wierne odtwarzanie średnich i wokalnych częstotliwości 
oraz bogaty bas. 
 
Trzy głośniki wysokotonowe z jedwabną kopułką, ustawione pod 
precyzyjnie dobranym kątem 
Zapewniają wyraźne częstotliwości wysokie i krystalicznie czyste 
dialogi.    
 
Układ czterech mikrofonów dalekosiężnych  
Wykorzystuje zaawansowane kształtowanie wiązki i wielokanałową 
eliminację pogłosu, aby ułatwić aktywację asystenta głosowego. 
 
Oprogramowanie Trueplay 
Dynamicznie dostosowuje brzmienie do wyjątkowej akustyki 
pomieszczenia. Wymaga urządzenia z systemem iOS. 
 
Regulowane ustawienia korektora graficznego (EQ)  
Ustawienia w aplikacji, w tym basy, tony wysokie i głośność. 
 
Wzmacniacz mowy 
Podkreśla częstotliwości ludzkiego głosu, dzięki czemu dialogi są 
jeszcze wyraźniejsze.  
 
Tryb nocnego wyciszenia 
Zmniejsza intensywność głośnych efektów dźwiękowych. 
 

Szczegóły 
Wymiary (wys. x szer. x gł.) 
87 x 1141,7 x 115,7 mm 
 
Wykończenie 
Czarny matowy / Biały matowy 
 
Dioda LED stanu  
Wskazuje stan głośnika i mikrofonu oraz dostosowuje intensywność 
świecenia do oświetlenia w pomieszczeniu, aby była widoczna, ale nie 
rozpraszała uwagi. 
 
Pojemnościowe przyciski dotykowe 

Stuknij, aby odtwarzać, zatrzymywać, regulować głośność i wyciszać 
mikrofony. Przesuń palcem w prawo, aby przeskoczyć do przodu, lub 
przesuń w lewo, aby wrócić do utworu. 
 
Waga 
6,25 kg 
 

Zasilanie i podłączenie 
Zasilanie 
Uniwersalny zasilacz prądu zmiennego (AC) 100–240 V, 50–60 Hz. 
 
Port Ethernet 
1 port Ethernet 10/100 Mbps. Jeśli połączenie Wi-Fi jest niestabilne, 
podłącz urządzenie bezpośrednio do routera. 
 
Wi-Fi 
Łączy się z domową siecią Wi-Fi za pośrednictwem routera 802.11b/g 
w paśmie o częstotliwości 2,4 GHz. 
 
Sonos S2  
Pobierz aplikację najnowszej generacji do konfiguracji i sterowania. 
 
Apple AirPlay 2 
Obsługuje AirPlay 2 na urządzeniach Apple iOS 11.4 lub nowszych. 
 
Zużycie energii w stanie bezczynności 
4,3 W w stanie bezczynności. 
 
Odbiornik podczerwieni 
Synchronizuje się z pilotem telewizyjnym w celu usprawnienia 
sterowania. 
 

Zawartość 
Arc, kabel zasilający, kabel HDMI, adapter optyczny audio, skrócona 
instrukcja obsługi, informacje prawne i gwarancyjne 
 

Cena i dostępność 
Dostępność od 10 czerwca 2020 r. w Stanach Zjednoczonych, 
Kanadzie, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii, Nowej Zelandii, 
Niemczech, Francji, Włoszech, Szwecji, Polsce, Hiszpanii, Holandii, 
Danii, Belgii, Austrii, Luksemburgu, Ameryce Łacińskiej, Singapurze, i 
Hongkongu. Wkrótce również w Chinach i Japonii. 
 
PLN 3,899 / USD 799 / CAD 999 / GBP 799 / EUR 899 


