
 

Tag genial lyd med dig udenfor med Sonos Move  
 
Den robuste, batteridrevne smarthøjttaler til lytning ude og inde. Tilslut til dit Sonos-system via WiFi 
derhjemme, og stream via Bluetooth alle andre steder for at nyde kraftfuld Sonos-lyd på farten. 
 

● Oplev overraskende dyb bas, et bredt lydbillede og automatisk tuning med Trueplay™, som afbalancerer lyden perfekt til, hvor du 
befinder dig.  

● Ingen grund til bekymring, hvis den ryger på gulvet, eller hvis vejret pludselig skifter. Med et robust og holdbart ydre og en 
IP56-klassificering er Move bygget til at modstå fald, stød, regn, fugtighed, støv, UV-stråler og ekstreme temperaturer. 

● Nyd genial lyd, hvor og når du vil, med et gennemsnit på ti timers batterilevetid ved konstant afspilning. Betjening af pause- og 
volumefunktioner, høj varme og andre faktorer har indflydelse på batterilevetiden. Du kan nemt genoplade Move ved at placere 
enheden på den medfølgende strømbase. Eller tag strøm med på farten med en kompatibel USB-C-rejseoplader. Move går også i 
dvaletilstand, når den ikke er i brug, hvilket kan bevare batteritiden i op til 120 timer. 

● Google Assistent og Amazon Alexa* er indbygget, så når du er på WiFi, kan du afspille musik, tjekke nyheder, sætte alarmer, få svar 
på dine spørgsmål og meget mere – uden at røre en finger. 

● Lyt til mere end 100 streamingtjenester styret fra Sonos-appen ved hjælp af din stemme, AirPlay 2 eller direkte fra 
musiktjenesteapps. 

● Stream over WiFi, og tilslut Move til resten af dit Sonos-system derhjemme. Skift til Bluetooth, når du ikke er hjemme eller er offline. 

 
Lyd 
To digitale klasse D-forstærkere  
Perfekt afstemte til at matche højttalerdriverne og den akustiske 
struktur. 
 
En nedadrettet tweeter  
Skaber en sprød og klar højfrekvensgengivelse, der fordeles 
ligeligt inden for en bred udstrålingsvinkel. 
 
En mid-woofer  
Sikrer en tro afspilning af vokalernes mellemtonefrekvenser samt 
en dyb, fyldig bas.  
 
Fire indbyggede fjernfeltmikrofoner  
Bruger smart stemmeopfangelse og støjreduktion.  
 
Bekræftende lydsignal  
Fortæller dig, at Sonos Move har hørt din stemmekommando og 
arbejder på et svar.  
 

Fysiske egenskaber 
Mål – H x B x D 
240 x 160 x 126 mm (9,44 x 6,29 x 4,96″) 
 
Produktudseende 
Skyggesort med skyggesort gitter 
 
Vægt 
3 kg (6,61 lb) inklusiv batteri 
 
IP-rating 
En rating på IP56 for beskyttelse mod støvpartikler og våde 
stænk.  
 
Toppanelets funktioner og elementer 
Touchbetjening til lydstyrke op/ned, forrige/næste nummer, 
afspil/pause og mikrofonstatus. LED indikerer højttalerstatus, 
mikrofonstatus og stemmefeedback.  
 
Fuldstændig privathed 
En lysende LED-lampe sørger for, at du altid ved, hvornår 
højttalerens mikrofon er aktiv.  

Strøm og netværk 
Opladningsbase og strømforsyning 
Input: 100-240V, 50-60 Hz, 1,2A; Output: 18VDC, 2,5A 
 
Opladning med USB-C 
Adaptere skal understøtte en eller flere af følgende 
udgangsspændinger: 12V/3A, 15V/3A, 20V/2,25A. 
 
Trådløs tilslutning 
Understøtter 802.11 b/g/n, 2 GHz og 5 GHz. 
 
Bluetooth 
Med Bluetooth kan du streame musik og andet, når du er på 
farten, via din telefon eller andre enheder.  
 
BT 4.2, understøtter AVRCP 
Codec-understøttelse: SBC og AAC 
 
Apple AirPlay 2 
Kan bruges med Airplay 2 på Apple-enheder med iOS 11.4 eller 
nyere.  
 
Batteri  
Afspilning fra -10°C til 55°C.  
Opladning fra 0°C til 45°C. 
 

Pris og tilgængelighed 
Tilgængelig fra 24. september 2019 i USA, Canada, Australien, 
New Zealand, Singapore, Østrig, Mexico, Danmark, Tyskland, 
Spanien, Frankrig, Italien, Holland, Norge, Finland, Polen, Sverige, 
Schweiz, Storbritannien og Irland. 
 
$399 / £399 / €399 / DKK 2.999 


