
Upplev panoramaljud med Beam (gen 2)
Den uppdaterade versionen av Beam ger fylligare, mer omslutande ljud och har stöd för Dolby Atmos – allt med samma akustiska konstruktion. Styr
enkelt med Sonos-appen, din befintliga fjärrkontroll, rösttjänster, Apple AirPlay 2, musiktjänsternas egna appar med mera.

● 3D-ljud med Dolby Atmos: Beam levererar nu 3D-ljud via Dolby Atmos. Det betyder att det känns som att det där flygplanet flyger ovanför
dig, att fotsteg låter som om de går genom rummet och att bakgrundsmusiken kommer från alla håll.

● Bättre ljud, samma storlek: En snabbare processor ger mer omslutande ljud med större djup och ökad klarhet. Beams uppdaterade
mikrofonuppsättning styr ljudet och riktar det till olika delar av rummet för att ge en verklighetstrogen upplevelse. Den nya versionen kan
anslutas till tv:ns HDMI eARC-port så att du kan uppleva dina favoritfilmer och spel med ännu högre ljudkvalitet.

● Snyggare design: Högtalaren är tillgänglig i vitt och svart och har fått ett nytt precisionsperforerat galler i polykarbonat, så att den både låter
fantastiskt och enkelt smälter in i hemmet, precis som Sonos Arc.

● Enkel, säkrare installation: Med bara två kablar och en ny NFC-funktion är installationen enkel och tar bara några minuter. Öppna
Sonos-appen, följ några enkla anvisningar och vidrör Beam med din mobiltelefon.

● Hållbart ljud: Nya Beam har en hållbar förpackning av obestruket kraftpapper och en presentförpackning som är tillverkad av 97 % hållbart
papper och inte innehåller någon engångsplast.

Ljud
Förstärkare
De fem digitala klass D-förstärkarna är perfekt justerade efter
soundbarens unika akustiska konstruktion.

Diskant
En centralt placerad diskant skapar ett klart högfrekvensregister.

Mid-woofers
Fyra elliptiska mid-woofers för en naturtrogen återgivning av
frekvenser i mellanregistret och optimerat ljud vid lägre frekvenser.

Passiva element
Tre passiva element förstärker låga frekvenser för att ge balanserat,
kraftfullt ljud.

Mikrofon
Fjärrfältsmikrofonerna använder avancerad strålformning och
flerkanalig ekoreducering för att ge snabb och korrekt röststyrning.

Justerbar EQ
Använd Sonos-appen för att justera bas, diskant och loudness.

Trueplay
Den här programvaran analyserar rummets akustik och finjusterar
sedan soundbaren. Kräver iOS-enhet som stöds.

Talförstärkning
Framhäver den mänskliga rösten och gör dialogen tydligare.

Nattläge
Gör högljudda effekter mindre intensiva och höjer volymen på tystare
ljud.

Ljudformat för hemmabio
Stereo PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos
(Dolby Digital Plus), Dolby Atmos*, Dolby TrueHD*, Dolby Atmos
(TrueHD)* flerkanalig PCM*, Dolby flerkanalig PCM*
(* HDMI eARC-anslutning krävs.)

Detaljerad information
Mått
651 x 100 x 69 mm

Vikt
2,8 kg

Finish
Matt, finns i svart och vitt

Kapacitiva kontroller
Tryck för att spela upp, pausa, justera volymen och stänga av ljudet på
mikrofonerna. LED-lampor visar högtalarens och mikrofonernas status
och justeras automatiskt beroende på hur ljust rummet är så att de
syns men inte distraherar.

LED-lampor
Lampor på produkten indikerar status för anslutning, ljud av,
mikrofonaktivering och fel.

Ström och nätverk
Wi-Fi
Koppla till Wi-Fi-nätverk med valfri 802.11b/g/n/ac 2,4 eller 5 GHz
router med sändningskapacitet.

HDMI eARC
Använd den medföljande HDMI-kabeln för att ansluta till tv:ns
HDMI ARC-/eARC-ingång. Använd den medföljande optiska
ljudadaptern från Sonos om tv:n bara har en optisk utgång.

Ethernet
10/100-port för kabelanslutning direkt till routern

IR-mottagare
Synkroniserar soundbaren till tv:ns fjärrkontroll för smidig styrning

Spänning
100–240 V 50/60 Hz intern strömförsörjning

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.

Röst
Fungerar med Google Assistent

Pris och tillgänglighet
Tillgänglig från och med den 5 oktober i USA, Kanada, Mexiko,
Latinamerika, Storbritannien, Irland, Tyskland, Österrike, Schweiz,
Polen, Frankrike, Italien, Spanien, Nederländerna, Belgien, Luxemburg,
Sverige, Danmark, Norge, Finland, Portugal, Grekland, Cypern,
Östeuropa, Indien, Marocko, Egypten, Sydafrika, Israel, Ryssland,
Förenade Arabemiraten, Australien, Nya Zeeland, Singapore,
Hongkong och Japan. Kommer att bli tillgänglig i Kina vid ett senare
tillfälle.

5 349 kr


