
 

Zabierz doskonały dźwięk w plener dzięki Sonos 
Move  
 
Wytrzymały inteligentny głośnik z akumulatorem do słuchania w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu. Połącz się z systemem Sonos 
przez sieć Wi-Fi w domu, a poza domem przesyłaj muzykę strumieniowo przez Bluetooth i ciesz się potężnym dźwiękiem Sonos. 

● Poznaj zaskakująco głęboki bas, szerokie spektrum dźwięku przestrzennego i funkcję Trueplay™, która idealnie dostroi brzmienie 
głośników do miejsca, w którym przebywasz.  

● Nie musisz się martwić przypadkowym upuszczeniem lub nieoczekiwaną zmianą pogody. Wytrzymała i trwała obudowa spełniająca 
stopień ochrony IP56 sprawia, że głośnik Move jest odporny na upadki, uderzenia, deszcz i wilgoć, kurz, promieniowanie UV 
i ekstremalne temperatury. 

● Ciesz się doskonałym dźwiękiem, gdzie chcesz i kiedy chcesz dzięki Move, którego akumulator wystarczy na dziesięć godzin pracy. 
Głośnik Move można łatwo naładować, stawiając go na dołączonej bazie ładującej lub podłączając do zgodnej podróżnej ładowarki 
z wyjściem USB-C. Move przełącza się w tryb oczekiwania, gdy z niego nie korzystasz, wydłużając czas pracy akumulatora nawet 
do 120 godzin. 

● Po połączeniu z siecią Wi-Fi, dzięki wbudowanej obsłudze Asystenta Google i Amazon Alexa, możesz bez angażowania rąk 
odtwarzać muzykę, sprawdzać wiadomości, ustawiać alarmy, uzyskiwać odpowiedzi na pytania i nie tylko. 

● Słuchaj ponad 100 serwisów streamingowych, którymi możesz sterować za pomocą aplikacji Sonos, poleceń głosowych, AirPlay 2 
lub bezpośrednio z aplikacji serwisów muzycznych. 

● Przesyłaj strumieniowo przez Wi-Fi i podłącz głośnik Move do systemu Sonos w domu. Przełącz się na Bluetooth, gdy jesteś poza  
domem lub poza zasięgiem Wi-Fi 

 

Dźwięk 
Dwa cyfrowe wzmacniacze impulsowe  
Doskonale dostrojone do sterowników głośnika i  architektury 
akustycznej. 
 
Skierowany w dół głośnik wysokotonowy  
Odtwarza czyste, szczegółowe częstotliwości wysokie 
i równomiernie rozprowadza dźwięk, zapewniając niezwykle 
szeroką scenę dźwiękową. 
 
Głośnik średniotonowy  
Zintegrowany z obudową głośnik średnio-niskotonowy zadba 
o głębię i bogactwo basów oraz wierny podkład muzyczny 
średnich częstotliwości i wokalu.  
 
Układ czterech dalekosiężnych mikrofonów  
Wykorzystuje inteligentne rejestrowanie głosu i usuwanie szumów.  
 
Potwierdzenie sygnałem dźwiękowym  
Powiadomi Cię, że Sonos Move zarejestrował polecenie głosowe 
i pracuje nad odpowiedzią.  
 

Właściwości fizyczne 
Wymiary (wys. x szer. x gł.) 
240 x 160 x 126 mm 
 
Wykończenie produktu 
Obudowa i maskownica w kolorze stonowanej czerni. 
 
Waga 
3 kg z akumulatorem 
 
Stopień ochrony IP 
Stopień ochrony IP56 zapewnia odporność na pył i bryzgi wody.  
 
Funkcje panelu górnego 
Pojemnościowe przyciski dotykowe głośniej/ciszej, 
poprzedni/następny utwór, odtwórz/pauza i status mikrofonu. 
Dioda LED wskazuje status głośnika, mikrofonu lub komunikat 
głosowy.  
 

Całkowita prywatność 
Dzięki świecącej kontrolce LED zawsze wiesz czy mikrofon jest 
włączony.  
 

Zasilanie i podłączenie 
Zasilanie bazy ładującej 
Wejście: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 1,2 A; wyjście: 18 V DC, 2,5 A 
 
Ładowanie za pomocą wyjścia USB-C 
Adaptery muszą obsługiwać co najmniej jeden z następujących 
poziomów napięcia wyjściowego: 12 V/3 A, 15 V/3 A lub 20 V/2,25 
A. 
 
Łączność bezprzewodowa 
Obsługuje standard 802.11 b/g/n, 2 GHz i 5 GHz. 
 
Bluetooth 
Gdy jesteś poza domem, wykorzystaj Bluetooth by przesyłać 
strumieniowo muzykę i nie tylko. Wystarczy telefon lub inne 
zgodne urządzenie.  
 
BT 4.2, obsługuje AVRCP 
Obsługa kodeków: SBC i AAC 
 
Apple AirPlay 2 
Obsługuje AirPlay 2 na urządzeniach Apple iOS 11.4 lub 
nowszych.  
 
Akumulator  
Odtwarzanie w zakresie temperatur od -10°C do 55°C.  
Ładowanie w zakresie temperatur od 0°C do 45°C. 
 

Cena i dostępność 
Dostępność od 24 września 2019 r. w Stanach Zjednoczonych, 
Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Singapurze, Austrii, Meksyku, 
Danii, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Włoszech, Holandii, 
Norwegii, Finlandii, Polsce, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii 
i Irlandii. 
 
399 USD / 399 GBP / 399 EUR / 1699 PLN 


