
 

Vi presenterer Sonos Beam 
 
Sonos Beam er den smarte høyttaleren for stuen. Opplev fantastisk lyd når du strømmer musikk, ser TV eller film, hører på podkaster og lydbøker eller 
spiller videospill. Sonos Beam er en del av hjemmelydsystemet til Sonos og støtter mer enn 80 strømmetjenester. Kommer med Amazon Alexa 
innebygget og vil i fremtiden støtte flere stemmestyringstjenester, blant annet Google Assistant. 
 

- For ethvert hjem. Sonos Beam kommer i helt hvit og helt svart utførelse, og med sine myke kurver glir den naturlig inn i omgivelsene.  
- Ingen tilfeldigheter. Hver eneste lydkomponent er spesialbygget av Sonos og finjustert for å fylle hele rommet med engasjerende lyd. 
- Kompakt størrelse. Sonos Beam er bare 65 cm lang, så den vil ikke stikke utenfor kanten på møbler, skygge for TV-en eller dominere 

rommet.  
- Allsidig. Sett Sonos Beam på TV-benken eller monter den på veggen, enkelt og sikkert, med det spesialdesignede veggfestet som kan 

kjøpes separat. 
- Enkel oppsettsprosess. Koble først Sonos Beam til strømtilførselen og deretter til TV-en med HDMI-kabelen. Det er alt. Glem alt 

ledningsvaset som er typisk for tradisjonelle hjemmekinoanlegg.  
- Styr på din egen måte. Styr Sonos Beam med stemmen, Sonos-appen, TV-fjernkontrollen, appen til din foretrukne musikktjeneste, og snart, 

AirPlay.  
- Smart stemmegjenkjenning. Støykansellering og stråleformingsteknologi sørger for at du blir hørt, også når musikken spiller høyt. Med 

ekkokansellering som håndterer flere kanaler, omfatter dette også surroundlyd.  
- Optimalisert for lytting. I Sonos-appen kan du slå på «Taleforbedring» for å få med deg alt som blir sagt. Eller du kan velge «Nattmodus» for 

å forsterke svake lyder og redusere intensiteten av høyere lyder, slik at du kan se TV sent om kvelden uten å vekke hele huset. 
- Juster med Trueplay. Trueplay analyserer alle akustiske faktorer i rommet, som størrelse, utforming, møblering og høyttalerens plassering – 

og justerer deretter Beam til å levere best mulig lyd.  
- Blir bedre med tiden. Beam er en del av Sonos-systemet og får nye funksjoner via regelmessige programvareoppdateringer.  
- Lyd for hele huset. Du kan enkelt skape et hjemmelydsystem for hele huset og alle som bor der, ved å koble Sonos-høyttalere i forskjellige 

rom sammen trådløst.  
 
 
Lyd 
Mikrofon 
Fem mikrofoner med utvidet rekkevidde – for avansert stråleforming 
og flerkanals ekkokansellering. 
 
Forsterker 
Fem digitale forsterkere i klasse D er perfekt innstilt for å passe til 
høyttalerelementene og den akustiske arkitekturen. 
 
Ellipseformet woofer 
Fire fullområde-woofere gir virkelighetstro gjengivelse av 
vokalfrekvenser i mellomtonesjiktet, samt dyp og fyldig bass. 
 
Diskant 
En diskant gir skarp og klar dialog. 
 
Passive radiatorer 
Tre passive radiatorer sørger for en bass som er imponerende dyp og 
varm til å komme fra en så kompakt høyttaler. 
 
 
Mål og egenskaper 
Mål 
651 x 100 x 68,5 mm (25,625 x 3,94 x 2,70 inches) 
 
Produktutførelse 
Hvit med hvitt tøygitterdeksel; svart med svart tøygitterdeksel. 
 
Vekt 
2,8 kg 
 
Berøringskontroller for å justere volumet opp/ned, gå til forrige/neste 
spor, spille av/sette på pause, legge til i gruppe, og 
deaktivere/aktivere mikrofonen. LED-lampen viser status for Sonos-
enheten, om mikrofonen er på/av og taletilbakemeldinger. 
 
Pris 
3999,- 
 
 
 

 
 
 
Strøm og nettverk 
Strømforsyning 
Universalinngang (med automatisk veksling) for 100–240 V, 50–60 Hz 
AC. 
 
HDMI 
Synkroniser lyd, bilde og fjernkontroll ved å koble Sonos Beam til 
HDMI ARC-porten på TV-en. HDMI ARC forbedrer fjernkontrollen. 
 
Ethernet-port 
Én 10/100 Mbps Ethernet-port. Hvis Wi-Fi-nettverket ditt er ustabilt 
kan du koble Sonos-utstyret direkte til ruteren via kabel i stedet. 
 
Wi-Fi 
Kan koble til og strømme trådløst via ethvert Wi-Fi-nettverk som 
benytter en ruter som støtter nettverkstandarden 802.11b/g, 2,4 GHz. 
Kan koble direkte til 5 GHz-nettverk via bakhøyttalere eller Sonos 
SUB. 
 
AirPlay 2 
Fungerer med Airplay 2, når dette blir tilgjengelig. 
 
 
Stemme 
Bruk Beam med de nyeste Alexa-aktiverte enhetene for 
videostrømming, f.eks. Fire TV, for å få tilgang til flere håndfrie 
styringsfunksjoner. Du kan finne, spille og styre videoinnhold ved hjelp 
av stemmen din, og til og med bytte kanal i apper som støtter dette. 
Bare si: 
«Alexa, slå på TV-en» 
«Alexa, finn eventyrfilmer på Netflix» 
«Alexa, spill Handmaid’s Tale på Hulu» 
«Alexa, åpne ESPN» 
«Alexa, sett den på pause» 
  
Sonos Beam støtter Amazon Alexa i USA, Storbritannia, Tyskland, 
Canada, Australia, New Zealand, og snart i Frankrike, og får støtte for 
Google Assistant senere i år.  
 



 
Beam er forberedt for stemmestyring og dette vil bli tilgjengelig når 
Sonos lanserer sammen med en stemmestyringstjeneste i den 
regionen der du bor. 
 
 
 


