
 

Esencja dźwięku z Sonos One SL  
 
Podstawowy głośnik do słuchania muzyki i nie tylko. Ciesz się bogatym i wypełniającym przestrzeń dźwiękiem z głośnika Sonos One SL bez 
wbudowanych mikrofonów. Steruj One SL za pomocą aplikacji Sonos, Apple AirPlay 2, aplikacji serwisów muzycznych i nie tylko.   
 

● Kompaktowa konstrukcja mieści się praktycznie wszędzie. Umieść One SL na blacie w kuchni lub schowaj na półce w biurze. Jest 
odporny na wilgoć, dzięki czemu możesz z niego korzystać nawet w łazience. 

● Sparuj z głośnikiem Sonos One lub drugim One SL w jednym pomieszczeniu, by osiągnąć stereofoniczne i bardziej szczegółowe 
brzmienie. Wykorzystaj parę jako tylne głośniki przestrzenne kina domowego z Playbar, Playbase lub Beam. 

● Dzięki regulacji TrueplayTM możesz profesjonalnie dostroić głośniki i dostosować dźwięk do akustyki dowolnego pomieszczenia. 
● Słuchaj ponad 100 serwisów streamingowych, którymi możesz sterować za pomocą aplikacji Sonos, Apple AirPlay 2, aplikacji 

serwisów muzycznych i nie tylko. 
● Połącz i steruj Sonos przez Wi-Fi, aby grupować pomieszczenia i z biegiem czasu rozszerzyć swój system dźwiękowy na kolejne 

wnętrza.  

 
Dźwięk 
Dwa cyfrowe wzmacniacze impulsowe  
Doskonale dostrojone do sterowników głośnika i  architektury 
akustycznej. 
 
Głośnik wysokotonowy  
Odtwarza czyste i szczegółowe częstotliwości wysokie. 
 
Głośnik średniotonowy  
Zadba o wierne odtwarzanie średnich częstotliwości 
wokalnych oraz zapewni bogaty i głęboki bas.  
 
Korektor graficzny (EQ) 
Regulacja basów i tonów wysokich pozwala na personalizację 
dźwięku w pojedynczych lub zgrupowanych pomieszczeniach. 
 

Właściwości fizyczne 
Wymiary (wys. x szer. x gł.) 
161,45 x 119,7 x 119,7 mm 
 
Wykończenie produktu 
Biały z białą, matową maskownicą; czarny z czarną, matową 
maskownicą 
 
Waga 
1,85 kg 
 
Funkcje panelu górnego 
Pojemnościowe przyciski dotykowe głośniej/ciszej, 
poprzedni/następny utwór oraz odtwórz/pauza. Kontrolka stanu 
z diodą LED. 
   

 
Zasilanie i podłączenie 
Zasilanie 
Uniwersalny zasilacz prądu zmiennego (AC) 100–240 V, 50–60 Hz. 
 
Port Ethernet 
Jeden port Ethernet 10/100 Mb/s. Jeśli połączenie Wi-Fi jest 
niestabilne, podłącz urządzenie bezpośrednio do routera. 
 
Łączność bezprzewodowa 
Obsługuje routery 802.11 b/g w paśmie o częstotliwości 2,4 GHz. 
 
Apple AirPlay 2 
Obsługuje AirPlay 2 na urządzeniach z Apple iOS 11.4 lub 
nowszym.  
 

Cena i dostępność 
Dostępność od 12 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. 
 
179 USD / 179 GBP / 199 EUR / 869 PLN 


