
 

Ontdek Sonos Beam 
 
Sonos Beam is de smart speaker voor je woonkamer. Geniet van geweldige sound als je muziek streamt, tv en films kijkt, podcasts en audioboeken 
afspeelt, of als je videogames speelt. Sonos Beam maakt deel uit van het Sonos home sound system, dat meer dan vijftig streamingservices 
ondersteunt. Amazon Alexa is al ingebouwd, zodat in de toekomst meerdere spraakassistenten, waaronder Google Assistant, worden ondersteund. 
 

- Voor elk huis. De gebogen lijnen van de speaker vormen een geheel met de omgeving en het volledig witte of zwarte design past naadloos 
in je huis.  

- Niets is standaard. Elke akoestische component is speciaal ontworpen en is afgestemd om een hele kamer met meeslepend geluid te 
vullen. 

- Compact formaat. Sonos Beam is maar 65 cm lang en steekt dus niet over de rand van je meubel heen, blokkeert het zicht op je tv niet en 
overstemt je ruimte niet.  

- Veelzijdig. Plaats Sonos Beam op je tv-standaard of schaf de speciaal ontworpen muurbeugel aan om hem eenvoudig en veilig op te 
hangen. 

- Eenvoudig te installeren. Steek de stekker van Sonos Beam in het stopcontact en sluit hem vervolgens aan op je tv met de HDMI-kabel. 
Dat is alles. Niet langer die wirwar van kabels van traditionele home-cinemasystemen.  

- Bedien zoals jij dat wil. Bedien Sonos Beam met je stem, de Sonos-app, je huidige afstandsbediening, de app van je favoriete 
muziekservice en binnenkort via AirPlay.  

- Slimme stemherkenning. Dankzij ruisonderdrukking en beamforming-technologie word je altijd gehoord, zelf als de muziek voluit staat, 
inclusief meerkanaals echo-onderdrukking om een volledige 5.1-luisterbeleving te bieden.  

- Optimaliseren voor jouw luisterbeleving. Tik in de Sonos-app op Spraakversterking zodat je geen woord mist, of tik op Nachtmodus om 
zachte geluiden te versterken en luide te reduceren zodat je 's avonds laat tv kunt kijken zonder het hele huis wakker te maken. 

- Tunen met Trueplay. Trueplay analyseert alle akoestische factoren in jouw kamer – formaat, indeling, aankleding en plaatsing van de 
speakers – en stemt Beam daarop af voor de perfecte sound.  

- Blijft zich verbeteren. Beam maakt deel uit van het Sonos-systeem en krijgt nieuwe functies door regelmatige software-updates.  
- Geluid voor je hele huis. Sluit via de wifi eenvoudig Sonos-speakers in verschillende kamers aan om een home sound system te creëren dat 

alle kamers en iedereen samenbrengt.  
 
 
Audio 
Microfoon 
Vijf far field-microfoons voor geavanceerde beamforming en 
meerkanaals echo-onderdrukking. 
 
Versterker 
Vijf D-klasse digitale versterkers perfect afgestemd op de speaker-
drivers en de akoestische architectuur. 
 
Elliptische woofer 
Vier full-range woofers garanderen de getrouwe weergave van 
stemmen op de middenfrequenties, plus een diepe, rijke bass. 
 
Tweeter 
Eén tweeter voor heldere, duidelijke dialogen. 
 
Passieve radiator 
Drie passieve radiatoren creëren een verrassend diepe, warme bass 
voor zo'n compacte speaker. 
 
 
De buitenkant 
Afmetingen 
651 x 100 x 68,5 mm 
 
Productafwerking 
Wit met witte stoffen grille; zwart met zwarte stoffen grille. 
 
Gewicht 
2,8 kg 
 
Touchbediening voor aanpassen volume, volgend/vorig nummer, 
afspelen/pauzeren, toevoegen aan groep, uitschakelen microfoon. 
Led-indicator geeft status, mute-stand en voice feedback aan. 
 
Prijs 
€ 449 
 
 

Voeding & netwerkverbinding 
Voeding 
Stroom 100-240 V, 50-60 Hz AC, universeel 
 
HDMI 
Sluit Sonos Beam aan op de HDMI ARC-ingang van je tv om audio, 
beeld en je afstandsbediening te synchroniseren. HDMI ARC verbetert 
je afstandsbediening. 
 
Ethernetpoort 
Eén 10/100 Mbps-ethernetpoort. Koppel direct aan je router om 
Sonos te bedienen als je wifi instabiel is. 
 
Wifi 
Werkt op je thuiswifi-netwerk met elke 802.11 b/g, 2.4 GHz draadloze 
netwerkrouter. Zodat je ongestoord draadloos kunt streamen. 
Verbindt direct via achterspeakers of Sonos Sub met 5 GHz-netwerk. 
 
AirPlay 2 
Werkt met Airplay 2, zodra dat beschikbaar komt. 
 
Voice 
Sonos Beam zal Amazon Alexa ondersteunen in de Verenigde Staten, 
het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland 
en binnenkort Frankrijk. De ondersteuning voor Google Assistant zal 
later dit jaar beschikbaar komen.  
 
Beam is klaar voor de toekomst, voor als Sonos samen met een 
serviceprovider stembediening in jouw regio lanceert. 
 
Alleen in de landen waar Alexa beschikbaar is: koppel Beam met de 
nieuwste, voor Alexa geschikte videostreamingapparaten zoals Fire TV 
voor meer handsfree-bediening. Met je stem zoek, start en bedien je 
videostreaming-content en kun je zelfs van zender veranderen in 
ondersteunde apps. Zeg gewoon: 
“Alexa, zet de tv aan” 
“Alexa, zoek avonturenfilms op Netflix” 
“Alexa, speel Handmaid's Tale op Hulu af” (Hulu is momenteel niet 
beschikbaar in jouw land.) 
“Alexa, open ESPN” 
“Alexa, pauze” 


