
 

Få omslutande hemmabioljud med Sonos Arc 
 
En förstklassig smart soundbar för tv, musik och mycket mer. Arc utnyttjar Sonos kraftfulla nya mjukvaruplattform för att leverera 
Sonos mest omslutande hemmabioupplevelse hittills. 
 

● Låt dig omslutas av underhållning och musik med fylligt, verklighetstroget 3D-ljud med stöd för Dolby Atmos-
surroundljud.  

● Tack vare Arcs akustiska design kan ljudet nå dig från alla håll. Du får en extra bred ljudbild och imponerande bas med 
dramatisk tydlighet, detaljrikedom och djup. 

● Upplev anpassningsbart, mjukvarudrivet ljud som är perfekt justerat efter ditt utrymme och ditt system med hjälp av 
Trueplay. Arc justerar automatiskt inställningarna utifrån vilka andra högtalare som ingår i hemmabiosystemet och om du 
lyssnar på musik eller tv. 

● Arc har en avlång form och ett galler som är välvt i 270 grader, vilket ger flerdimensionellt ljud samtidigt som enheten blir 
ett elegant tillskott i rummet. 

● Placera Arc framför tv:n eller montera den på väggen med ett specialdesignat fäste som är tillgängligt för 849 kr. 
Anslutning via HDMI eARC eller ARC ger enkel installation samtidigt som det möjliggör ljuduppspelning av hög kvalitet. 

● Styr smidigt systemet med den nya Sonos-appen, den vanliga fjärrkontrollen till tv:n, rösten via Google Assistent, 
Apple AirPlay 2 med mera.  

● Använd Arc på egen hand för att få en kraftfull 5.0- eller Dolby Atmos-ljudupplevelse, eller bygg ut systemet genom att 
lägga till nya Sonos Sub och två One SL som surroundhögtalare för att få en ännu mer omslutande upplevelse.

Ljud 
Elva digitala klass D-förstärkare 
Perfekt inställda för Arcs akustiska konstruktion.  
 
Åtta elliptiska woofers  
Återger naturtroget vokala frekvenser i mellanregistret och djup, fyllig 
bas. 
 
Tre exakt vinklade diskanter med sidenkupoler 
Ger tydliga höga frekvenser och kristallklart tal.    
 
Fyra fjärrfältsmikrofoner  
Använder avancerad strålformning och flerkanalig ekoreducering för 
enklare aktivering av röstassistenten. 
 
Trueplay-mjukvara 
Justerar dynamiskt Arc efter rummets unika akustik. iOS-enhet krävs. 
 
Justerbar EQ  
Inställningarna i appen omfattar bas, diskant och ljudstyrka. 
 
Talförstärkning 
Framhäver ljudet av den mänskliga rösten för att göra dialogen 
tydligare.  
 
Nattläge 
Gör högljudda effekter mindre intensiva. 
 

Detaljerad information 
Mått – H x B x D 
87 x 1 141,7 x 115,7 mm 
 
Vikt 
6,25 kg 
 
Finish 
Svart med matt yta/vit med matt yta 
 
Statuslampa  
Visar högtalarens och mikrofonens status och justeras automatiskt 
beroende på hur ljust rummet är så att den syns men inte distraherar. 
 
Kapacitiva kontroller 
Tryck för att spela upp, pausa, justera volymen och stänga av ljudet 
på mikrofonerna. Swipa åt höger för att hoppa framåt eller åt vänster 
för att gå tillbaka till föregående spår. 
 

 
Ström och nätverk 
Strömförsörjning 
Automatisk växling 100–240 V, 50–60 Hz AC universalingång. 
 
Nätverksport 
En nätverksport med kapacitet på 10/100 Mbit/s. Koppla den direkt till 
routern om ditt Wi-Fi är instabilt. 
 
Wi-Fi 
Kopplas till ditt hemma-Wi-Fi med valfri router som har stöd för 
802.11b/g och 2,4 GHz samt sändningskapacitet. 
 
Sonos S2  
Ladda ner den senaste generationen av appen för att installera och 
styra systemet. 
 
Apple AirPlay 2 
Fungerar med AirPlay 2 på Apple-enheter med iOS 11.4 eller senare. 
 
Energiförbrukning i viloläge 
4,3 W i viloläge. 
 
IR-mottagare 
Synkroniseras med tv:ns fjärrkontroll för smidig styrning. 
 

Innehåll 
Arc, strömkabel, HDMI-kabel, optisk ljudadapter, snabbstartsguide, 
juridisk information och garantiinformation 
 

Pris och tillgänglighet 
Tillgänglig från och med den 10 juni 2020 i USA, Kanada, Mexiko, 
Storbritannien, Irland, Australien, Nya Zeeland, Tyskland, Frankrike, 
Italien, Sverige, Polen, Spanien, Nederländerna, Danmark, Belgien, 
Österrike, Luxemburg, Latinamerika, Singapore, och Hongkong. 
Tillgänglighet i Kina och Japan meddelas senare. 
 
SEK 8,999 


