
 

Möt Sonos Beam 
 
Sonos Beam. En smart högtalare till vardagsrummet. Upplev otroligt ljud när du streamar musik, tittar på tv och film, lyssnar på poddar och ljudböcker 
eller spelar tv-spel. Sonos Beam har som del av Sonos högtalarsystem för hemmet stöd för fler än 80 streamingtjänster. Amazon Alexa är inbyggd och 
den har framtida stöd för fler röstassistenter, bland annat Google Assistant. 
 

- För varje hem. Vare sig den helvita eller helsvarta passar bäst i ditt hem så smälter den krökta silhuetten in i omgivningen.  
- Ingen massprodukt. Varje akustisk komponent är specialutformad av Sonos och justerad för ett omslutande ljud som fyller hela rummet.   
- Kompakt storlek. Sonos Beam är bara 65 cm lång. Den sticker varken ut från möblerna, skymmer tv:n eller tar över rummet.  
- Mångsidig. Ställ Sonos Beam på tv-möbeln, eller köp det specialdesignade väggfästet för att enkelt och säkert hänga upp den. 
- Enkelt att komma igång. Anslut Sonos Beam till eluttaget och koppla den till tv:n med HDMI-kabeln. Det är allt. Glöm sladdhärvorna som 

du är van vid i hemmabiosystemen.  
- Styr på ditt sätt. Styr Sonos Beam med rösten, Sonos-appen, fjärrkontrollen, din favoritmusiktjänsts egen app och snart även AirPlay.  
- Smart röstigenkänning. Tack vare brusreducering och strålformningsteknik blir du hörd trots att musiken spelar för fullt. Den har även 

flerkanalig ekoreducering för en fulländad musikupplevelse i 5.1.  
- Optimerad för ditt lyssnande. Tryck på Talförstärkning i Sonos-appen så missar du aldrig ett ord som sägs. Eller använd Nattljud för att 

förstärka svagare ljud och minska starka så att du kan se på tv sent på kvällen utan att väcka hela huset. 
- Justera med Trueplay. Trueplay analyserar de olika akustiska faktorerna i ditt rum – storlek, proportioner, inredning och högtalarnas 

placering – och anpassar Beam så att den ska låta perfekt.  
- Bättre med tiden. Som del av Sonos-systemet får Beam regelbundet nya funktioner med uppdateringar av programvaran.  
- Ljud för hela hemmet. Anslut enkelt Sonos-högtalare i olika rum via WiFi. Och skapa ett högtalarsystem som för rum och människor 

samman.  
 
 
Ljud 
Mikrofon 
Fem fjärrfältsmikrofoner som används för avancerad strålformning och 
flerkanalig ekoreducering. 
 
Förstärkare 
Fem digitala klass D-förstärkare. Perfekt avstämda för att matcha 
högtalarelementen och den akustiska konstruktionen. 
 
Elliptisk woofer 
Fyra woofers med fullt ljudspektrum ser till att du får en trogen 
återgivning av vokala frekvenser i mellanregistret, samt en djup och 
fyllig bas. 
 
Diskanter 
En diskant ger klar och tydlig dialog. 
 
Passiva element 
Tre passiva element som ger den kompakta högtalaren en 
överraskande djup och varm bas. 
 
 
Produktfakta 
Mått 
25,625 x 3,94 x 2,70 tum (651 x 100 x 68,5 mm) 
 
Produktfinish 
Vit med vitt tygnät; svart med svart tygnät. 
 
Vikt 
2,8 kg (6,2 lbs) 
 
Touchkontroller för volym +/–, föregående/nästa spår, spela 
upp/pausa, lägg till i grupp och mikrofon av. LED indikerar status, 
avstängningsstatus och röstfeedback. 
 
Pris 
399 USD/399 GBP/449 EUR 
 
 
 
 
 
 

El- och nätverksanslutning 
Strömförsörjning 
Automatisk växling 100–240 V, 50–60 Hz AC universell 
 
HDMI 
Anslut Sonos Beam till tv:ns HDMI ARC-ingång för att synka ljud, bild 
och fjärrkontrollen. HDMI ARC förbättrar fjärrkontrollen. 
 
Nätverksport 
En 10/100 Mbps Ethernetport. Koppla den direkt till din router för att 
använda Sonos om ditt WiFi inte är stabilt. 
 
WiFi 
Kopplas till ditt hemma-wifi med 802,11 b/g, 2,4 GHz router med 
sändningskapacitet för oavbruten trådlös streaming. Direktanslutning 
via bakre surroundhögtalare eller Sonos SUB och sändning i 5 GHz. 
 
AirPlay 2 
Fungerar med Airplay 2 när det är tillgängligt. 
 
 
Röst 
Använd Beam med nya enheter för videostreaming, som Fire TV, som 
har stöd för Alexa för att skapa mer handsfreestyrning. Du kan hitta, 
köra och styra streamat videoinnehåll med rösten och till och med 
byta kanal i appar med stöd för detta. Det är bara att säga:   
”Alexa, sätt på tv:n” 
”Alexa, hitta äventyrsfilmer på Netflix” 
”Alexa, spela Handmaid’s Tale på Hulu” 
”Alexa, öppna ESPN” 
”Alexa, pausa” 
  
Sonos Beam kommer att ha stöd för Amazon Alexa i USA, 
Storbritannien, Kanada, Australien, Nya Zeeland och snart även i 
Frankrike. Stöd för Google Assistant kommer nästa år.  
 
Beam är framtidssäkrad för den dag då Sonos och en tjänst för 
röststyrning lanseras tillsammans i din region. 
 
 
 


