
Ervaar panoramisch geluid met Beam (Gen 2)
De nieuwe generatie van Beam produceert een rijker, meeslepender geluid én hij ondersteunt Dolby Atmos - allemaal met dezelfde akoestische
architectuur. Je bedient hem met de Sonos-app, de huidige afstandsbediening van je tv, meerdere spraakassistenten, Apple AirPlay 2,
muziekdienstapps en meer.

● 3D-geluid met Dolby Atmos: Beam produceert nu 3D-geluid met ondersteuning voor Dolby Atmos. Daardoor voelt het alsof vliegtuigen
boven je hoofd vliegen, hoor je voetstappen door de kamer bewegen en voel je de filmmuziek overal om je heen.

● Verbeterd geluid, zelfde formaat: Een snellere processor produceert een indrukwekkender geluid dat dieper en helderder klinkt. De
verbeterde gefaseerde speakeropstelling van Beam stuurt en lokaliseert geluiden in de ruimte voor een levensechte beleving. Omdat hij nu
compatibel is met HDMI eARC op je tv, kun je nu genieten van je favoriete films en games in een geluid met een nog hogere definitie.

● Gestroomlijnder design: Beam (Gen 2) is verkrijgbaar in wit en zwart. De nieuwe, precies geperforeerde grille van polycarbonaat zorgt
ervoor dat de speaker geweldig klinkt en naadloos past in het interieur van je huis. Net als Sonos Arc.

● Eenvoudige en veiligere installatie: Met maar twee kabels en nieuwe NFC-capaciteiten is de installatie heel eenvoudig en kun je al binnen
een paar minuten gaan luisteren. Je hoeft alleen maar de Sonos-app te openen, een paar aanwijzingen te volgen en je telefoon bij Beam te
houden.

● Duurzaam geluid: De verpakking van de nieuwe Beam is duurzaam en bestaat uit premium kraftpapier zonder coating, een
cadeauverpakking gemaakt van 97% duurzaam papier en bevat geen wegwerpschuim.

Audio
Versterkers
Alle vijf de D-klasse digitale versterkers zijn perfect afgestemd op de
akoestische architectuur van de soundbar.

Tweeter
Eén tweeter in het midden zorgt voor een heldere weergave van hoge
frequenties.

Midwoofers
Vier elliptische midwoofers zorgen voor de getrouwe weergave van
middenfrequenties en maximaliseren lage tonen.

Passieve radiators
Drie passieve radiators versterken de lage frequenties voor een
gebalanceerd, krachtig geluid.

Microfoon
De far field-microfoons maken gebruik van geavanceerde
beamforming en meerkanaals echo-onderdrukking voor snelle en
nauwkeurige stembediening.

Aanpasbare EQ
Pas de bass, treble en loudness aan met de Sonos-app.

Trueplay
Deze software meet de akoestiek van je kamer en stemt de soundbar
af. Ondersteund iOS-apparaat vereist.

Spraakversterking
Versterkt spraakfrequenties en verduidelijkt dialogen.

Nachtmodus
Beperkt de intensiteit van harde geluiden en verhoogt het niveau van
zachtere geluiden.

Home cinema-audioformaten
Stereo PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos (Dolby
Digital Plus), Dolby Atmos*, Dolby TrueHD*, Dolby Atmos (True HD)*,
Multichannel PCM*, Dolby Multichannel PCM* (*HDMI
eARC-verbinding vereist.)

Details
Afmetingen
651 x 100 x 69 mm (25,63 x 3,94 x 2,72 inch)

Gewicht
2,8 kg

Afwerking
Mat, verkrijgbaar in zwart en wit

Capacitive bediening
Tik om af te spelen, te pauzeren, het volume aan te passen en de
microfoons uit te schakelen. Het ledlampje geeft de status van de
speaker en microfoon aan en past zich aan het licht in de kamer aan,
zodat het lampje zichtbaar is maar niet afleidt.

Ledlampjes
Lampjes op het product geven de verbinding, mute-stand,
microfoonactivering en fouten aan.

Voeding en netwerkverbinding
Wifi
Maak verbinding met wifi met iedere 802.11b/g/n/ac-router van 2,4 of
5 GHz.

HDMI eARC
Sluit aan op de HDMI eARC/ARC-ingang van je tv met de
meegeleverde HDMI-kabel. Heeft je tv alleen een optische uitgang?
Gebruik dan de meegeleverde optische audio-adapter van Sonos.

Ethernet
10/100-poort voor aansluiting op je router met een kabel

Infrarood (IR) receiver
Synchroniseert de soundbar met de afstandsbediening van je tv voor
gestroomlijnde bediening

Spanning
100-240 V 50/60 Hz interne voeding

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 of hoger.

Stembediening
Werkt met de Google Assistent

Prijs en verkrijgbaarheid
Vanaf 5 oktober verkrijgbaar in de Verenigde Staten, Canada, Mexico,
Latijns-Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Oostenrijk,
Zwitserland, Polen, Frankrijk, Italië, Spanje, Nederland, België,
Luxemburg, Zweden, Denemarken, Noorwegen, Finland, Portugal,
Griekenland, Cyprus, Oost-Europa, India, Marokko, Egypte,
Zuid-Afrika, Israël, Rusland, Verenigde Arabische Emiraten, Australië,
Nieuw-Zeeland, Singapore, Hongkong en Japan. China volgt later.

USD $ 449 / CAD $ 649 / GBP £ 449 / EUR € 499


