
 

Poznaj Sonos Beam 
 
Sonos Beam to inteligentny głośnik do Twojego salonu. Poczuj niesłychane brzmienie, przesyłając strumieniowo muzykę, oglądając telewizję i filmy, 
słuchając podcastów i audiobooków czy grając w gry wideo. Będąc częścią domowego systemu dźwiękowego Sonos, Beam obsługuje ponad 80 
serwisów streamingowych. Posiada wbudowaną funkcję Amazon Alexa z możliwością obsługi w przyszłości kilku asystentów głosowych, włącznie z 
Asystentem Google. 
 

- Do każdego domu. Dostępny w kolorze białym lub czarnym doskonale uzupełni wystrój domu, a jego opływowa obudowa dyskretnie wtopi 
się w otoczenie.  

- Unikalne komponenty. Każdy komponent akustyczny został indywidualnie opracowany i dostrojony przez Sonos, by wypełnić 
wszechogarniającym dźwiękiem całe wnętrza. 

- Kompaktowy rozmiar. Mierząc zaledwie 67,31 cm, Sonos Beam doskonale wkomponuje się w meble, nie zasłoni telewizora ani nie 
przytłoczy wnętrza.  

- Wielozadaniowy. Postaw Sonos Beam na stojaku telewizyjnym albo kup specjalny uchwyt ścienny, aby łatwo i bezpiecznie powiesić go na 
ścianie. 

- Łatwa instalacja. Podłącz Sonos Beam do zasilania, a następnie przewodem HDMI do telewizora. Gotowe. Pożegnaj się z nieładem kabli 
tradycyjnego systemu kina domowego.  

- Steruj po swojemu. Steruj Sonos Beam za pomocą poleceń głosowych, aplikacji Sonos, pilota telewizyjnego, aplikacji ulubionego serwisu 
muzycznego, a wkrótce także AirPlay.  

- Inteligentne rozpoznawanie głosu. Dzięki technologii eliminacji szumów i kształtowania wiązki Twoje polecenie zostanie usłyszane, nawet 
przy wtórze głośnej muzyki. Wielokanałowa eliminacja echa umożliwia doświadczenie pełnego dźwięku przestrzennego 5.1.  

- Stworzony do słuchania. W aplikacji Sonos, stuknij opcję Wzmacniacz mowy, a nie umknie Ci żadne słowo dialogów. Wybierając Tryb 
nocny, wzmocnisz ciche dźwięki i zniwelujesz głośne, by móc oglądać telewizję do późna nie budząc całego domu. 

- Regulacja z Trueplay. Trueplay bierze pod uwagę czynniki akustyczne pomieszczenia — jego wielkość, układ, wystrój oraz położenie 
głośników — i wydobywa z Beam niezaprzeczalnie najlepszy dźwięk.  

- Czas działa na jego korzyść. Jako część systemu Sonos, wraz z regularnymi aktualizacjami oprogramowania Beam zyskuje nowe funkcje.  
- Dźwięk w całym domu. Z łatwością połącz przez Wi-Fi głośniki Sonos w różnych pokojach, aby stworzyć domowy system dźwiękowy, który 

połączy wszystkie pomieszczenia i wszystkich domowników.  
 
 
Audio 
Mikrofon 
Pięć mikrofonów dalekosiężnych do zaawansowanego kształtowania 
wiązki i wielokanałowej eliminacji pogłosu. 
 
Wzmacniacz 
Pięć cyfrowych wzmacniaczy impulsowych doskonale dostrojonych 
do sterowników głośnikowych, jak i całej architektury akustycznej. 
 
Eliptyczny głośnik niskotonowy 
Cztery pełnopasmowe głośniki niskotonowe zadbają o głębię i 
bogactwo basów, jak i o wierny podkład muzyczny średnich 
częstotliwości i wokalu. 
 
Głośnik wysokotonowy 
Głośnik wysokotonowy tworzy czyste i wyraźne dialogi. 
 
Pasywny radiator 
Trzy pasywne radiatory zapewnią zaskakująco głęboki i ciepły bas jak 
na tak kompaktowy głośnik. 
 
 
Fizyczne 
Wymiary 
25,625 × 3,94 × 2,70" 651 × 100 × 68,5 mm 
 
Wykończenie produktu 
Biały z białą maskownicą z tkaniny; czarny z czarną maskownicą z 
tkaniny. 
 
Waga 
2,8 kg 
 
Pojemnościowe przyciski dotykowe głośniejciszej, wstecz/dalej, 
odtwórz/pauzuj, dodaj do grupy oraz wycisz mikrofon. Dioda LED 
sygnalizuje status urządzenia, jego wyciszenie lub komunikat głosowy. 
 
Cena 

399 PLN / 399 PLN / 449 PLN 
 
 
 
 
 
 
Zasilanie i podłączenie 
Zasilacz 
Uniwersalny zasilacz prądu zmiennego (AC) 100-240 V, 50-60 Hz. 
 
HDMI 
Połącz Sonos Beam do telewizora przez wejście HDMI ARC, by 
zsynchronizować dźwięk, obraz oraz pilota. HDMI ARC poprawia 
sterowanie pilotem. 
 
Port Ethernet 
Jeden port Ethernet 10/100 Mbps. Aby zapewnić działanie Sonos przy 
niestabilnym Wi-Fi podłącz bezpośrednio do routera. 
 
Wi-Fi 
Łączy się z domową siecią Wi-Fi za pośrednictwem routera 802.11 
b/g w paśmie o częstotliwości 2,4 GHz, zapewniając nieprzerwany 
bezprzewodowy streaming. Łączy się bezpośrednio przez tylne 
głośniki przestrzenne lub Sonos SUB w paśmie o częstotliwości 5 
GHz. 
 
AirPlay 2 
Będzie kompatybilny z AirPlay 2, kiedy funkcja ta zostanie 
udostępniona. 
 
 
Sterowanie głosowe 
Aby wykorzystać więcej opcji bezdotykowego sterowania, połącz 
Beam z najnowszymi urządzeniami do przesyłania strumieniowego 
filmów z aktywną funkcją Alexa, jak np. Fire TV. Szukaj, odtwarzaj i 
steruj przesyłanymi strumieniowo treściami wideo, a nawet zmieniaj 
kanały w obsługiwanych aplikacjach za pomocą własnego głosu. 
Wystarczy, że powiesz: 



 
„Alexa, turn on the TV” 
„Alexa, find adventure movies on Netflix” 
„Alexa, play Handmaid’s Tale on Hulu” 
„Alexa, open ESPN” 
„Alexa, pause” 
  
Sonos Beam będzie obsługiwał Amazon Alexa w Stanach 
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Kanadzie, Australii, 
Nowej Zelandii i wkrótce we Francji, a obsługa Asystenta Google 
pojawi się w tym roku.  
 
Beam jest gotowy na aktywację funkcji sterowania głosowego, gdy 
zarówno Sonos, jak i usługa głosowa zostaną aktywowane w Twoim 
regionie. 
 
 
 


