
 
 

Studyjna jakość dźwięku z Sonos Five 
 
Najpotężniejszy głośnik Sonos do wysokiej wierności odtwarzania i nie tylko. Steruj nim bezproblemowo za pomocą najnowszej 
aplikacji Sonos, Apple AirPlay 2, aplikacji serwisów muzycznych i nie tylko. 
 

● Poczuj potężny dźwięk, który wypełni każdą przestrzeń. Sonos Five zapewnia ten sam doskonały dźwięk, co Play:5, ale 
ma więcej pamięci, większą moc obliczeniową i nowe radio bezprzewodowe. 

● Trzy specjalnie zaprojektowane głośniki niskotonowe zapewniają bogaty bas, a zamknięta obudowa eliminuje pogłos 
i echo. 

● Five wyróżnia się ponadczasową, wytrzymałą konstrukcją, która świetnie pasuje do każdej przestrzeni. Jest dostępny 
w kolorze czarnym z czarną maskownicą i po raz pierwszy również w kolorze białym z białą maskownicą. 

● Ciesz się doskonałym dźwiękiem z wolnostojącego, ustawionego poziomo Sonos Five lub sparuj dwa głośniki Five 
ustawione pionowo, aby uzyskać niezwykle szczegółowy podział stereofoniczny. 

● Dzięki regulacji Trueplay możesz profesjonalnie dostroić głośniki i dostosować dźwięk do akustyki dowolnego 
pomieszczenia. 

● Steruj Sonos Five głosem po połączeniu z urządzeniem obsługującym asystenta głosowego, takiego jak Amazon Echo 
lub Google Home. 

● Wykorzystaj wejście liniowe i dołącz do systemu Sonos odtwarzacz płyt winylowych.

Dźwięk 
Sześć cyfrowych wzmacniaczy impulsowych 
Doskonale dostrojone do architektury akustycznej Five. 
 
Trzy głośniki wysokotonowe 
Jeden środkowy i dwa boczne głośniki wysokotonowe, ustawione pod 
precyzyjnie dobranym kątem, zapewniają wyraźne pasmo 
przenoszenia wysokich częstotliwości.  
 
Trzy głośniki średniotonowe 
Zapewniają wierne odtwarzanie częstotliwości wokalnych oraz bogaty 
bas bez zniekształceń, nawet przy dużej głośności. 
 
Szeregowy układ  
Tworzy szeroką scenę dźwiękową z brzmieniem stereofonicznym oraz 
dźwiękiem dobiegającym z lewej, prawej i ze środka. 
 
Analogowe wejście liniowe  
Analogowe wejście liniowe w formie gniazda jack 3,5 mm umożliwia 
podłączenie innego urządzenia. 
 
Oprogramowanie Trueplay 
Dynamicznie dopasowuje głośnik do wyjątkowej akustyki 
pomieszczenia. Wymaga urządzenia z systemem iOS.  
 
Regulowane ustawienia korektora graficznego (EQ)  
Ustawienia w aplikacji, w tym basy, tony wysokie i głośność. 
 
 

Szczegóły 
Wymiary (wys. x szer. x gł.) 
203 x 364 x 154 mm 
 
Wykończenie 
Czarny matowy 
Biały matowy 
 
Dioda LED stanu  
Wskazuje stan zasilania i połączenia. 
 
Pojemnościowe przyciski dotykowe 
Stuknij, aby odtwarzać, zatrzymywać i regulować głośność. Przesuń 
palcem w prawo, aby przeskoczyć do przodu, lub w lewo, aby wrócić 
do utworu. 
 
Waga 

6,36 kg 



 

Zasilanie i podłączenie 
Zasilanie  
Uniwersalny zasilacz prądu zmiennego (AC) 100–240 V, 50–60 Hz. 
 
Port Ethernet  
1 port Ethernet 10/100 Mbps. Jeśli połączenie Wi-Fi jest niestabilne, 
podłącz urządzenie bezpośrednio do routera. 
 
Wi-Fi 
Łączy się z domową siecią Wi-Fi za pośrednictwem routera 802.11b/g 
w paśmie o częstotliwości 2,4 GHz. 
 
Sonos S2  
Pobierz aplikację Sonos najnowszej generacji do konfiguracji 
i sterowania. 
 
Apple AirPlay 2 
Obsługuje AirPlay 2 na urządzeniach z systemem Apple iOS 11.4 lub 
nowszym. 
 
 

Zawartość 
Sonos Five, kabel zasilający, skrócona instrukcja obsługi, informacje 
prawne i gwarancyjne 
 
 

Cena i dostępność 
Dostępność od 10 czerwca 2020 r. w Stanach Zjednoczonych, 
Kanadzie, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii, Nowej Zelandii, 
Niemczech, Francji, Włoszech, Szwecji, Polsce, Hiszpanii, Holandii, 
Danii, Belgii, Austrii, Luksemburgu, Ameryce Łacińskiej, Singapurze 
i Hongkongu. Wkrótce również w Japonii i Chinach. 
 
PLN 2,499 / USD 499 / GBP 499  


