
 

Lyd i studiokvalitet med Sonos Five 
 
Sonos’ mest kraftige høyttaler for musikk og mer med Hi-Fi-lyd. Få sømløs styring med den splitter nye Sonos-appen, 
Apple AirPlay 2, apper for musikktjenester og mer. 
 

● Opplev kraftig lyd som kan fylle ethvert rom. Sonos Five gir den samme fantastiske lyden som Play:5 med en 
oppdatert innside som inkluderer økt minne, prosessorkraft og en ny trådløs radio. 

● Tre spesialkonstruerte woofere leverer fyldig bass, mens den forseglede konstruksjonen eliminerer klang og ekko. 
● Med en varig utforming som fortsatt passer perfekt inn i ethvert rom, er Five tilgjengelig i svart med svart 

gitterdeksel og, for første gang, hvit med hvitt gitterdeksel. 
● Få fantastisk lyd med én enkelt horisontal Sonos Five, eller koble to Five-enheter sammen i stående posisjon for 

utrolig detaljert stereoseparasjon. 
● Trueplay gir deg de samme justeringsmulighetene som de profesjonelle har, og optimaliserer lyden for rommet. 
● Styr Sonos Five kun med stemmen når den er koblet til en stemmeaktivert enhet som Google Home. 
● Koble platespilleren til line-in-inngangen på Sonos-anlegget.

Lyd 
Seks digitalforsterkere i klasse D 
Perfekt justert til Fives akustiske arkitektur. 
 
Tre diskanthøyttalere 
En midtre diskanthøyttaler og to presist vinklede sidehøyttalere gir 
en skarp respons i de høye frekvensene.  
 
Tre mellom-woofere 
Gir deg nøyaktig gjengivelse av stemmefrekvenser i tillegg til fyldig 
bass uten forvrenging, også når du skrur opp lyden. 
 
Fasearrangert  
Gir et bredt stereolydbilde som sender lyden til venstre, høyre og 
rett fram. 
 
Analog line-in-inngang  
Med 3,5 mm jack for å koble til en annen enhet. 
 
Trueplay-programvare 
Tilpasser dynamisk lyden fra høyttaleren til den unike akustikken i 
rommet. Det kreves en iOS-enhet.  
 
Justerbar EQ  
Innstillinger i appen, inkludert bass, diskant og loudness. 
 
 

Detaljer 
Mål – H x B x D 
203 x 364 x 154 mm 
 
Overflate 
Svart med matt overflate 
Hvit med matt overflate 
 
Status-LED  
Angir strøm- og tilkoblingsstatus. 
 
Kapasitive berøringskontroller 
Trykk for å spille av, sette på pause og justere volumet. Sveip mot 
høyre for å hoppe til neste eller mot venstre for å spille en låt på 
nytt. 
 
Vekt 
6,36 kg 

Strøm og nettverk 

Strømforsyning  
Automatisk vekslende 100–240 V, 50–60 Hz vekselstrøm-
universalinngang. 
 
Ethernet-port  
1 stk. 10/100 Mbps ethernet-port. Hvis det trådløse nettverket er 
ustabilt, kan du i stedet koble Sonos direkte til ruteren med kabel. 
 
Wi-Fi 
Kobler seg til det trådløse hjemmenettverket med enhver ruter 
som støtter nettverksstandarden 802.11b/g, 2,4 GHz. 
 
Sonos S2  
Last ned siste generasjon av Sonos-appen for å konfigurere og 
styre. 
 
Apple AirPlay 2 
Fungerer med AirPlay 2 på Apple-enheter med iOS 11.4 og 
høyere. 
 
 

Innhold 
Sonos Five, strømkabel, hurtigstartveiledning, juridisk- og 
garantiinformasjon 
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