
 

Mød Sonos Beam 
 
Sonos Beam er den smarte højttaler til din stue. Oplev en fantastisk lyd, når du streamer musik, ser tv og film, lytter til podcasts og lydbøger eller spiller 
videospil. Som en del af Sonos' Home Sound System understøtter Sonos Beam over 80 streamingtjenester. Beam kommer med indbygget Amazon 
Alexa og er klar til at understøtte adskillige stemmestyringsassistenter i fremtiden, bl.a. Google Assistant. 
 

- Passer i alle hjem. Helt hvid eller sort, alt efter hvad der passer bedst til dit hjem, og runde konturer, der falder naturligt ind i omgivelserne.  
- Alt andet end et standardprodukt. Hver eneste akustiske komponent er specialfremstillet og perfekt afstemt til at fylde hele rummet med 

dynamisk lyd. 
- Kompakt størrelse. Med sine blot 65 cm er Sonos Beam tilpas lille til, at den ikke rager ud over møblerne, står i vejen for tv'et eller 

dominerer rummet.  
- Alsidig. Stil Sonos Beam på tv-bordet, eller montér den nemt og sikkert på væggen med et specialdesignet vægbeslag (købes separat). 
- Let at installere. Slut Sonos Beam til strøm og derefter til dit tv med HDMI-ledningen. Så enkelt er det. Glem alt om det ledningskaos, vi 

normalt forbinder med hjemmebiografer.  
- Styr Sonos, som det passer dig. Styr Sonos Beam med stemmen, Sonos-appen, din nuværende tv-fjernbetjening, din foretrukne 

musiktjeneste – og snart via AirPlay.  
- Smart stemmegenkendelse. Støjdæmpning og stråleformningsteknologi sørger for, at du bliver hørt – også når musikken blæser igennem. 

Beam har desuden multikanal-ekkodæmpning for en fuldendt 5.1.-lytteoplevelse.  
- Optimeret lytning. I Sonos-appen kan du trykke på Taleforbedring for ikke at gå glip af et eneste ord. Eller tryk på Natlyd for at forstærke 

lave lyde og dæmpe høje brøl, så du kan se tv sent om aftenen uden at vække hele huset. 
- Finjustering med Trueplay. Trueplay analyserer alle de akustiske faktorer i rummet: Størrelse, indretning, møblering og højttalernes 

placering – og justerer Beam, så den lyder perfekt.  
- Bedre med tiden. Som en del af Sonos-systemet vil Beam få tilføjet nye funktioner via løbende softwareopdateringer.  
- Lyd til hele hjemmet. Det er nemt at forbinde Sonos-højttalere i forskellige rum via WiFi. Skab et Home Sound System, der bringer alle rum 

og hele familien sammen.  
 
 
Lyd 
Mikrofon 
Fem fjernfeltmikrofoner sørger for avanceret stråleformning og 
multikanal-ekkodæmpning. 
 
Forstærker 
Fem digitale klasse D-forstærkere, der er perfekt afstemte til at 
matche højttalerdriverne og den akustiske struktur. 
 
Ellipseformet woofer 
Fire fuldspektrede woofere, der sikrer en tro afspilning af 
vokalfrekvenser i mellemtonelejet samt en dyb, fyldig bas. 
 
Tweeter 
En tweeter, der leverer glasklar og tydelig dialog. 
 
Passive basenheder 
Tre passive basenheder giver overraskende dyb og varm bas for en 
kompakt højttaler af denne størrelse. 
 
 
Fysiske egenskaber 
Mål 
651 x 100 x 68,5 mm (25,625 x 3,94 x 2,70 in.) 
 
Produktudseende 
Hvid med hvidt stofgitter, eller sort med sort stofgitter. 
 
Vægt 
2,8 kg 
 
Touch-betjening til lydstyrke op/ned, forrige/næste nummer, 
afspil/pause, føj til gruppe og mikrofon på mute. LED indikerer status, 
mute-status og stemmefeedback. 
 
Pris 
3.399 kr. 
 
 
 
 

 
 
Strøm og netværk 
Strømforsyning 
Universalindgang (med automatisk skift) for 100-240 V, 50-60 Hz AC 
 
HDMI 
Slut Sonos Beam til dit tv's HDMI ARC-port for at synkronisere lyd, 
billede og din fjernbetjening. HDMI ARC forbedrer din fjernbetjening. 
 
Ethernetport 
En ethernetport med 10/100 mbps. Opret forbindelse direkte til din 
router for at bruge dit Sonos-udstyr, hvis det trådløse netværk er 
ustabilt. 
 
WiFi 
Opretter forbindelse til dit trådløse netværk i hjemmet med enhver 
802,11b/g, 2,4 GHz router for trådløs streaming uden afbrydelser. 
Opretter direkte forbindelse via surroundbaghøjttalere eller Sonos 
SUB til 5 GHz-båndet. 
 
AirPlay 2 
Kan bruges med AirPlay 2, når det bliver tilgængeligt. 
 
 
Stemme 
Brug Beam sammen med de nyeste Alexa-aktiverede enheder til 
videostreaming, såsom Fire TV, så du kan styre det hele uden at løfte 
en finger. Du kan finde, starte og styre streamet videoindhold med 
stemmen - og endda skifte kanal i de apps, der understøtter dette. Du 
skal bare sige:  
"Alexa, tænd fjernsynet" 
"Alexa, find spændingsfilm på Netflix" 
"Alexa, spil Handmaid’s Tale på Hulu" 
"Alexa, åbn ESPN" 
"Alexa, pause" 
  
Sonos Beam understøtter Amazon Alexa i USA, Storbritannien, 
Tyskland, Canada, Australien, New Zealand og snart også i Frankrig – 
og understøttelse af Google Assistant kommer senere på året.  
 



 
Beam er klar til stemmestyring, så snart Sonos og en stemmetjeneste 
lanceres sammen i dit land. 
 
 
 


