Ljud av studiokvalitet med Sonos Five
Sonos mest kraftfulla högtalare för förstklassigt ljud för musik och mycket mer. Styr smidigt systemet med den senaste
Sonos-appen, Apple AirPlay 2, musiktjänsternas egna appar med mera.
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Upplev mäktigt ljud som kan fylla alla utrymmen. Sonos Five ger samma fantastiska ljud som Play:5 men med
uppdaterat innehåll, som större minne, ökad processorkraft och en ny trådlös radio.
Tre specialdesignade woofers ger fyllig bas, samtidigt som den inkapslade konstruktionen eliminerar reverb och
eko.
Five har en design som står sig och som passar perfekt i alla rum. Den är tillgänglig i svart med svart galler och
nu, för första gången, även i vitt med vitt galler.
Upplev fantastiskt ljud från en liggande Sonos Five eller koppla ihop två stående Five-högtalare för att få detaljrik
stereoseparation.
Med Trueplay kan du justera dina högtalare som ett studioproffs och optimera ljudet i varje rum.
Styr Sonos Five med rösten när den är ansluten till en röstaktiverad enhet, som Google Home.
Använd linjeingången för att ansluta en vinylspelare till Sonos-systemet.

Ljud

Ström och nätverk

Sex digitala klass D-förstärkare
Perfekt inställda för Fives akustiska konstruktion.

Strömförsörjning
Automatisk växling 100–240 V, 50–60 Hz AC universalingång.

Tre diskanter
En centralt placerad diskant och två noggrant vinklade
sidodiskanter ger ett tydligt högfrekvenssvar.

Nätverksport
En nätverksport med kapacitet på 10/100 Mbit/s. Koppla den
direkt till routern om ditt Wi-Fi är instabilt.

Tre mid-woofers
Återger naturtroget vokala frekvenser i mellanregistret och djup,
fyllig bas, helt utan förvrängning även vid höga volymer.

Wi-Fi
Kopplas till ditt hemma-Wi-Fi med valfri router som har stöd för
802.11b/g och 2,4 GHz samt sändningskapacitet.

Fasad uppsättning
Skapar en bred ljudbild som skickar ljudet i alla riktningar.

Sonos S2
Ladda ner den senaste generationen av Sonos-appen för att
installera och styra systemet.

Analog linjeingång
Med 3,5 mm-uttag för anslutning av ytterligare en enhet.
Trueplay-mjukvara
Justerar dynamiskt högtalaren efter rummets unika akustik. iOSenhet krävs.

Justerbar EQ
Inställningarna i appen omfattar bas, diskant och ljudstyrka.

Detaljerad information
Mått – H x B x D
203 x 364 x 154 mm
Finish
Svart med matt yta
Vit med matt yta
Statuslampa
Visar ström- och anslutningsstatus.
Kapacitiva touchkontroller
Tryck för att spela upp, pausa och justera volymen. Swipa åt
höger för att hoppa framåt eller åt vänster för att gå tillbaka till
föregående spår.
Vikt
6,36 kg

Apple AirPlay 2
Fungerar med AirPlay 2 på Apple-enheter med iOS 11.4 eller
senare.

Innehåll
Sonos Five, strömkabel, snabbstartsguide, juridisk information
och garantiinformation

Pris och tillgänglighet
Tillgänglig den 10 juni 2020 i USA, Kanada, Mexiko,
Storbritannien, Irland, Australien, Nya Zeeland, Tyskland,
Frankrike, Italien, Sverige, Polen, Spanien, Nederländerna,
Danmark, Belgien, Österrike, Luxemburg, Latinamerika, Singapore
och Hongkong. Tillgänglighet i Kina och Japan meddelas senare.
SEK 5,999

