
 
 

Geluid van studiokwaliteit met Sonos Five 
 
De krachtigste speaker van Sonos voor muziek en meer in hifi-geluid. Je bedient hem met de volledig nieuwe Sonos-app, Apple 
AirPlay 2, muziekservice-apps en meer. 
 

● Geniet van groots geluid dat elke ruimte vult. Sonos Five produceert hetzelfde indrukwekkende geluid als de Play:5 met 
nieuwe inwendige techniek zoals een groter geheugen en verwerkingsvermogen, en verbeterd wifi-bereik. 

● Drie speciaal ontworpen woofers produceren een rijke bass. Het afgesloten ontwerp voorkomt galm en echo's. 
● Het tijdloze design van Five past perfect in elke ruimte, en is verkrijgbaar in zwart met een zwarte grille en nu voor het 

eerst ook in wit met een witte grille. 
● Geniet van geweldig geluid als je een Sonos Five horizontaal plaatst, of zet twee Fives rechtop neer voor een ongelooflijk 

gedetailleerde stereoseparatie. 
● Met Trueplay kun je je speakers afstemmen als een professional en het geluid voor elke kamer optimaliseren. 
● Bedien Sonos Five met alleen je stem als hij is verbonden met een apparaat met stembediening, zoals een Google 

Home. 
● Gebruik de lijningang om je platenspeler te verbinden met je Sonos-systeem.

Audio 
Zes D-klasse digitale versterkers 
Perfect afgestemd op de akoestische architectuur van Five. 
 
Drie tweeters 
Een tweeter in het midden en twee nauwkeurig gerichte zij-tweeters, 
produceren een heldere hoge-frequentierespons.  
 
Drie mid-woofers 
Zorgen voor de getrouwe weergave van stemmen en een rijke bass 
zonder vervorming, zelfs bij een hoog volume. 
 
Phased array  
Creëert een breed stereogeluidsveld dat het geluid naar links, rechts 
en het midden richt. 
 
Analoge lijningang  
Met een jack van 3,5 mm om een ander apparaat op aan te sluiten. 
 
Trueplay-software 
Stemt het geluid van de speaker dynamisch af op de unieke akoestiek 
van de kamer. iOS-apparaat vereist.  
 
Aanpasbare EQ  
Instellingen in de app, zoals bass, treble en loudness. 
 
 

Details 
Afmetingen - H x B x D 
203 x 364 x 154 mm 
 
Afwerking 
Zwart met matte afwerking 
Wit met matte afwerking 
 
Led-statuslampje  
Geeft de status van de voeding en de verbinding aan. 
 
Capacitive touchbediening 
Tik om af te spelen, te pauzeren en het volume aan te passen. Swipe 
naar rechts om nummers over te slaan of naar links om terug te gaan 
naar een eerder nummer. 
 
Gewicht 
6,36 kg 

 

 
Voeding en netwerkverbinding 
Stroomtoevoer  
Schakelende voeding van 100-240 V, 50-60 Hz AC, universele ingang. 
 
Ethernetpoort  
1 10/100Mbps-ethernetpoort. Sluit rechtstreeks aan op je router als je 
wifi hapert. 
 
Wifi 
Maakt verbinding met je wifi-thuisnetwerk met iedere 802.11b/g/n, 2,4 
GHz-router. 
 
Sonos S2  
Download de nieuwste versie van de Sonos-app voor de installatie en 
bediening. 
 
Apple AirPlay 2 
Werkt met Airplay 2 op Apple-apparaten met iOS 11.4 en hoger. 
 
 

Inhoud 
Sonos Five, stroomkabel, snelstartgids, juridische informatie en 
garantievoorwaarden 
 
 

Prijs en verkrijgbaarheid 
Vanaf 10 juni 2020 verkrijgbaar in de Verenigde Staten, Canada, 
Mexico, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Australië, Nieuw-Zeeland, 
Duitsland, Frankrijk, Italië, Zweden, Polen, Spanje, Nederland, 
Denemarken, België, Oostenrijk, Luxemburg, Latijns-Amerika, 
Singapore en Hongkong. Japan en China volgen later. 
 
EUR €579 


