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Optimaal geluid met de Sonos One SL 
 
Geniet van rijk, kamervullend geluid met de Sonos One SL zonder ingebouwde microfoons. Met de One SL luister je naar meer 
dan honderd streamingservices, te bedienen met de Sonos-app, Apple AirPlay 2, muziekservice-apps en meer.  
 

● Het compacte ontwerp past vrijwel overal – van het aanrecht tot een boekenplank in je kantoor. De speaker is 
bovendien vochtbestendig, dus je kunt hem zelfs in de badkamer gebruiken.  

● Gebruik de One SL samen met de Sonos One of een andere One SL in dezelfde kamer als paar en geniet van een 
nog gedetailleerder stereogeluid. Of gebruik er twee als achterste home cinema surrounds met de Sonos Playbar, 
Playbase of Beam.  

● Dankzij Trueplay-tuning kun je je speakers zelf afstemmen als een professional en het geluid voor elke kamer 
optimaliseren.  

● Je verbindt en bedient de One SL via wifi, zodat je kamers kunt groeperen en je systeem na verloop van tijd kunt 
uitbreiden naar nieuwe ruimtes.  

 

Audio 
Twee D-klasse digitale versterkers 
Perfect afgestemd op de drivers en de akoestiek van je speaker. 
 
Eén tweeter 
Voor een heldere, duidelijke weergave van hoge frequenties. 
 
Eén midwoofer 
Voor getrouwe weergave van stemmen op middenfrequenties, plus een diepe, rijke bas. 
 
EQ 
Instelbare hoge en lage tonen om het geluid helemaal naar wens te finetunen. Per kamer of juist in meerdere kamers tegelijk. 
 

Afmetingen 
Afmetingen - H x B x D 
161,45 x 119,7 x 119,7 mm. 
 
Productafwerking 
Wit met matwit rooster; zwart met matzwart rooster. 
 
Gewicht 
1,85 kg 
 
Functies bovenpaneel 
Touchbediening voor meer/minder volume, vorige/volgende track, afspelen/pauzeren. Led-indicator. 
 

Stroom en Netwerk 
Stroomtoevoer 
Automatisch schakelende voeding van 100-240 V, 50-60 Hz AC, universele ingang. 
 
Ethernetpoort 
Eén 10/100 Mbps-ethernetpoort. Sluit direct aan op je router om Sonos te bedienen als je wifi hapert. 
 
Draadloze connectiviteit 
Is compatibel met iedere 802.11b/g/n, 2,4 GHz-router. 
 
Apple AirPlay 2 
Werkt met Airplay 2 op Apple-apparaten (iOS 11.4 en hoger). 
 

Prijs en Verkrijgbaarheid 
Verkrijgbaar vanaf 12 september 2019 in Nederland. 
 
 € 199 

 


