
 

Essentiel lyd med Sonos One SL  
 
Den uundværlige højttaler til musik og mere. Med Sonos One SL får du rig og fyldig lyd i hele rummet uden indbyggede mikrofoner. One SL 
kan styres med Sonos-appen, Apple AirPlay 2, musiktjenesteapps med mere.   
 

● Det kompakte design passer stort set allevegne. Sæt One SL på dit køkkenbord, eller stil den i reolen. Den er fugtresistent, så du 
kan endda bruge den på badeværelset. 

● Par med Sonos One eller en anden One SL i samme rum for stereoseparation og endnu mere detaljeret lyd. Brug et par som 
surround bagerst i hjemmebiografen med Playbar, Playbase eller Beam. 

● Med Trueplay™ kan du justere dine højttalere ligesom professionelle lydfolk for at optimere lyden i hvert rum. 
● Lyt til mere end 100 streamingtjenester, som kan styres med Sonos-appen, Apple AirPlay 2, musiktjenesteapps med mere. 
● Tilslut og styr den over WiFi for at gruppere rum, og udvid dit system til nye rum over tid.  

 
Lyd 
To digitale klasse D-forstærkere  
Perfekt afstemte til at matche højttalerdriverne og den akustiske 
struktur. 
 
En tweeter  
Skaber en sprød og klar højfrekvensgengivelse. 
 
En mid-woofer  
Sikrer en tro afspilning af vokalernes mellemtonefrekvenser samt 
en dyb, fyldig bas.  
 
EQ 
Justerbar bas- og diskantkontrol giver mulighed for at tilpasse 
lyden i et enkelt rum eller i en gruppe af rum. 
 

Fysiske egenskaber 
Mål – H x B x D 
161,45 x 119,7 x 119,7 mm (6,36 x 4,69 x 4,69″) 
 
Produktudseende 
Hvid med mathvidt gitter; sort med matsort gitter. 
 
Vægt 
1,85 kg. (4.08 lbs) 
 
Toppanelets funktioner og elementer 
Touchbetjening til lydstyrke op/ned, forrige/næste nummer, 
afspil/pause. LED-statuslys. 
   

 
Strøm og netværk 
Strømforsyning 
100-240 V, 50-60 Hz vekselstrøm, universel indgang med 
automatisk skift. 
 
Ethernetport 
En ethernetport med 10/100 Mbps. Brug direkte 
ledningsforbindelse til routeren, hvis WiFi 
er upålideligt. 
 
Trådløs tilslutning 
Understøtter enhver 802.11b/g, 2,4GHz router. 
 
Apple AirPlay 2 
Kan bruges med Airplay 2 på Apple-enheder med iOS 11.4 eller 
nyere.  
 

Pris og tilgængelighed 
Tilgængelig fra 12. 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. 
 
$179 / £179 / €199 / DKK 1.499 


