
Opplev panoramisk lyd med Beam (Gen 2)
Den nye generasjonen av Beam gir deg rikere, mer omsluttende lyd og støtte for Dolby Atmos – og alt dette fra den samme akustiske arkitekturen. Få
enkel styring med Sonos-appen, den eksisterende TV-fjernkontrollen din, Apple AirPlay 2, apper for musikktjenester med mer.

● 3D-lyd med Dolby Atmos: Beam gir deg nå 3D-lyd med støtte for Dolby Atmos, slik at du opplever at flyene flyr over hodet ditt, hører
fottrinn som beveger seg gjennom rommet og kjenner musikken rundt deg.

● Forbedret lyd, samme størrelse: En raskere prosessor gir deg mer omsluttende lyd med større dybde og klarhet. Beams forbedrede fasede
høyttaleroppsett styrer og plasserer lyder rundt i rommet for en livaktig opplevelse. Den er nå kompatibel med HDMI eARC på TV-en din, slik
at du kan oppleve favorittfilmer og -spill med enda mer høyoppløselig lyd.

● Mer elegant design: Den er tilgjengelig i hvitt eller svart, med et nytt gitterdeksel i polykarbonat som er presist perforert slik at høyttaleren
høres flott ut og føyer seg sømløst inn i hjemmet ditt, akkurat som Sonos Arc.

● Enklere og sikrere konfigurering: Med bare to kabler og nye NFC-egenskaper er oppsettet sømløst slik at du innen noen minutter kan lytte.
Det er bare å åpne Sonos-appen, følge noen enkle anvisninger og trykke telefonen din mot Beam.

● Bærekraftig lyd: Den nye Beam har bærekraftig innpakking, inkludert et førsteklasses ubestrøket kraftpapir, en gaveeske laget av 97 %
bærekraftig papir og ingen engangsskum.

Lyd
Forsterkere
Alle de fem digitale forsterkerne i klasse D er perfekt justert til
lydplankens unike akustisk arkitektur.

Diskanthøyttaler
Én midtstående diskanthøyttaler gir en klar høyfrekvensrespons.

Mellom-woofere
Fire elliptiske mellom-woofere sikrer naturtro gjengivelse av
mellomtonefrekvensene og maksimerer basseffekten.

Passive radiatorer
Tre passive radiatorer forbedrer lave frekvenser for balansert, kraftig
lyd.

Mikrofon
Mikrofonrekken bruker avansert stråleforming og flerkanals
ekkokansellering for rask og nøyaktig stemmestyring.

Justerbar EQ
Bruk Sonos-appen til å justere bass, diskant og loudness.

Trueplay
Denne programvaren måler akustikk i rommet og finjusterer så
lydplanken. En støttet iOS-enhet kreves.

Taleforbedring
Forsterker stemmefrekvensene og gjør dialog klarere.

Nattlyd
Den reduserer intensiteten til sterke lyder og øker volumet på stillere
lyder.

Lydformater for hjemmekino
Stereo PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos (Dolby
Digital Plus), Dolby Atmos*, Dolby TrueHD*, Dolby Atmos (True HD)*,
Flerkanals-PCM*, Dolby Multichannel PCM* (*HDMI eARC-tilkobling
kreves.)

Detaljer
Mål
651 x 100 x 69 mm  

Vekt
2,8 kg

Overflate
Matt, tilgjengelig i svart eller hvitt

Kapasitive kontroller
Trykk for å spille av, sette på pause, justere volumet og slå av
mikrofonene. Status-LED viser høyttaler- og mikrofonstatus og
justeres automatisk etter lyset i rommet for å være synlig, uten å
forstyrre.

LED-lys
Lysene på produktet indikerer tilkobling, ladestatus, lydløs status,
mikrofonaktivering og feil.

Strøm og nettverk
Wi-Fi
Koble til Wi-Fi med en hvilken som helst 802.11b/g/n/ac 2,4 eller 5
GHz kringkastingskompatibel ruter.

HDMI eARC
Koble til TV-ens HDMI eARC/ARC-port med den medfølgende
HDMI-kabelen. Hvis TV-en bare har en optisk utgang, bruker du den
medfølgende Sonos optiske lydadapteren.

Ethernet
10/100-port for direkte kabling til ruter

Infrarød mottaker (IR-mottaker)
Synkroniserer lydplanken med TV-fjernkontrollen for enkel styring

Spenning
100–240 V 50/60 Hz intern strømforsyning

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.

Stemmestyring
Fungerer med Amazon Alexa og Google Assistent

Priser og tilgjengelighet
Tilgjengelig fra 5. oktober i USA, Canada, Mexico, Latin-Amerika,
Storbritannia og Nord-Irland, Irland, Tyskland, Østerrike, Sveits, Polen,
Frankrike, Italia, Spania, Nederland, Belgia, Luxemburg, Sverige,
Danmark, Norge, Finland, Portugal, Hellas, Kypros, Øst-Europa, India,
Marokko, Egypt, Sør-Afrika, Israel, Russland, UAE, Australia, New
Zealand, Singapore, Hongkong og Japan. Kina vil følge etter.

NOK 4.999,-


