Lyssna på klockrent ljud utomhus med
Sonos Move
Den tåliga, batteridrivna smarta högtalaren för lyssning både inne och ute. Anslut till ditt Sonos-system via Wi-Fi när du är
hemma och streama via Bluetooth när du inte är det för att få fylligt Sonos-ljud oavsett var du befinner dig.
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Upplev överraskande djup bas, en bred ljudbild och automatisk Trueplay™-justering som balanserar ljudet så att det passar perfekt
för din omgivning.
Oroa dig inte över att tappa den eller utsätta den för oväntade regnskurar. Med ett robust yttre hölje och IP56-certifiering är Move
utformad för att tåla fall, stötar, regn och fukt, damm, UV-strålning och extrema temperaturer.
Med en genomsnittlig batteritid på upp till tio timmar får du klockrent ljud var och när du vill. Det är enkelt att ladda Move genom att
placera den på den medföljande strömbasen eller att ladda i farten med en kompatibel USB-C-laddare. När Move inte används går
den i viloläge som får batteriet att vara i upp till 120 timmar.
Google Assistent och Amazon Alexa är inbyggda och kan när de finns tillgängliga på marknaden, spela upp musik, lyssna på
nyheterna, ställa in väckningar, få svar på frågor och mycket mer utan att behöva använda händerna när du är ansluten till Wi-Fi*.
Lyssna på över 100 olika streamingtjänster och styr med Sonos-appen, rösten*, AirPlay 2 eller direkt från musiktjänsternas egna
appar.
Streama via Wi-Fi och anslut Move till resten av ditt Sonos-system hemma. Byt till Bluetooth när du är utanför hemmet eller saknar
internetuppkoppling.

Ljud

Två digitala klass D-förstärkare
Perfekt inställda för att matcha högtalarelementen och den
akustiska konstruktionen.
En nedåtriktad diskant
Skapar ett klart och rent högfrekvensregister, sprider ljudet jämnt
och ger en brett ljudlandskap.
En mid-woofer
Inbyggd i högtalaren och återger naturtroget vokala frekvenser i
mellanregistret och djup, fyllig bas.
Fyra fjärrfältsmikrofoner
Använder smart röstuppfattning och brusreducering.
Responsiv ljudsignal
Indikerar att Sonos Move har uppfattat ditt röstkommando och
jobbar med att svara på det.

Fysisk information
Mått – H x B x D
240 x 160 x 126 mm

Produktfinish
Skuggad svart med skuggat svart galler
Vikt
3 kg, inklusive batteri
IP-klassning
IP56-klassad för skydd mot dammpartiklar och vätskestänk
Toppanelens funktioner
Kapacitiva touchkontroller för volym upp/ner, föregående/nästa
spår, spela upp/pausa och mikrofonstatus. LED-lampan visar
högtalarens status, mikrofonstatus och röstrespons.
Fullt skydd för privatlivet
En tänd LED-lampa gör att du alltid vet när mikrofonen är på.

Ström och nätverk

Strömbasens strömförsörjning
In: 100–240 V, 50–60 Hz, 1,2 A; ut: 18 VDC, 2,5 A
Laddning via USB-C
Adaptrar måste ha stöd för en eller flera av följande utgångar:
12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/2,25 A.
Trådlös anslutning
Har stöd för 802.11b/g/n, 2 GHz och 5 GHz.
Bluetooth
Streama musik med mera via mobilen eller någon annan
Bluetooth-enhet när du är utanför hemmet.
BT 4.2, stöd för AVRCP
Codec-stöd: SBC och AAC
Apple AirPlay 2
Fungerar med AirPlay 2 på Apple-enheter med iOS 11.4 och
senare.
Batteri
Uppspelning från -10 °C till 55 °C.
Laddning från 0 °C till 45 °C.

Pris och tillgänglighet

Tillgänglig från och med den 24 september 2019 i USA, Kanada,
Australien, Nya Zeeland, Singapore, Österrike, Mexiko, Danmark,
Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge,
Finland, Polen, Sverige, Schweiz, Storbritannien och Irland.
4 499 kr

