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Neem briljant geluid mee naar buiten met de Sonos Move 
 
Sonos Move is de duurzame smart speaker met batterij waarmee je buiten en binnen kunt luisteren. Maak thuis verbinding met 
je Sonos-systeem via wifi en stream buiten overal via bluetooth. Zo geniet je ook onderweg van de krachtige Sonos-sound. 
 

● Ervaar een verrassend diepe bass, een breed geluidsveld en automatische Trueplay-tuning die het geluid perfect in                               
balans brengt, waar je ook bent.  

● Je hoeft je geen zorgen te maken als je de Sonos Move per ongeluk laat vallen of als het weer plotseling omslaat. 
Move heeft een sterke en duurzame buitenkant en een IP56-rating. Move is speciaal ontworpen om bestand te zijn 
tegen vallen, stoten, regen en vocht, stofdeeltjes, uv-stralen en extreme temperaturen.  

● Geniet waar en wanneer je wilt van briljant geluid met een gemiddelde batterijduur tot wel tien uur. Je laadt Move 
bovendien makkelijk opnieuw op met behulp van de meegeleverde oplader. En ben je onderweg? Dan kun je hem 
opladen met een compatibele USB-C-reisoplader. Als hij niet wordt gebruikt, gaat Move in de slaapstand, waardoor 
de batterijlading tot 120 uur behouden blijft.  

● Google Assistent en Amazon Alexa (in de toekomst beschikbaar in Nederland) zijn al ingebouwd, dus via wifi kun je 
eenvoudig opdrachten geven om bijvoorbeeld muziek af te spelen, naar het nieuws te luisteren, wekkers en 
alarmsignalen in te stellen, antwoord te krijgen op vragen en meer.  

● Luister naar meer dan honderd streamingservices die te bedienen zijn via de Sonos-app, met je stem, via AirPlay 2 of 
rechtstreeks vanaf de muziekservice-apps.  

● Stream via wifi en verbind Move met de rest van het Sonos-systeem bij je thuis. Schakel over op bluetooth als je 
offline of buiten bent. 
 

Audio 
Twee D-klasse digitale versterkers 
Perfect afgestemd op de speakerdrivers en de akoestiek 
van de speaker. 
 
Eén naar beneden gerichte tweeter 
Zorgt voor een heldere en duidelijke weergave van hoge 
frequenties en een gelijkmatige, ultra wijde verspreiding 
van het geluid.  
 
Eén midwoofer 
Ingebouwd in de behuizing. Zorgt voor getrouwe 
weergave van stemmen op middenfrequenties, plus een 
diepe, rijke bas. 
 
Vier far-field microfoons 
Maken gebruik van slimme stemherkenning en 
ruisonderdrukking. 
 
Responsief geluidssignaal 
Geeft aan dat Sonos Move je spraakopdracht heeft 
gehoord en bezig is met het vinden van een antwoord. 
 

Afmetingen 
Afmetingen - H x B x D 
240 x 160 x 126 mm. 
 
Productafwerking 
Shadow black met een shadow black rooster. 
 
Gewicht 
3 kg inclusief batterij. 
 
IP-classificatie 
Voorzien van een IP56-classificatie voor bescherming 
tegen stofdeeltjes en opspattend water. 
 
Functies bovenpaneel 
Touchbediening voor meer/minder volume, 
vorige/volgende track, afspelen/pauzeren en 

microfoonstatus. Led-indicatoren geven de speakerstatus, 
microfoonstatus en voicefeedback aan. 
 
Volledige privacy 
Een brandende led-indicator zorgt ervoor dat je altijd weet 
of de microfoon van je speaker actief is. 
 

Stroom en Netwerk 
Stroomtoevoer via oplader 
Invoer: 100-240 V, 50-60 Hz, 1,2 A. Uitvoer: 18 VDC, 2,5 
A. 
 
Opladen via USB-C 
Adapters moeten een of meer van de volgende 
uitgangsniveaus ondersteunen:  
12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/2,25 A. 
 
Draadloze connectiviteit 
Ondersteunt 802.11 b/g/n, 2 GHz en 5 GHz. 
 
Bluetooth 
Stream muziek en meer via je telefoon of een ander 
geschikt apparaat met bluetooth, als je van huis bent.  
 
BT 4.2, ondersteunt AVRCP. 
Codec-ondersteuning: SBC en AAC. 
 
Apple AirPlay 2 
Werkt met Airplay 2 op Apple-apparaten (iOS 11.4 en 
hoger). 
 
Batterij 
Afspelen van -10 °C tot 55 °C. 
Opladen van 0 °C tot 45 °C. 
 

Prijs en Verkrijgbaarheid 
Verkrijgbaar vanaf 24 september 2019 in Nederland. 
 
€ 399 

 


