
 

Ljud i vardagen med Sonos One SL  
 
Högtalaren för vardagens musik och mycket mer. Med Sonos One SL fyller du rummet med rikt ljud utan inbyggda mikrofoner. Du kan styra 
One SL med Sonos-appen, Apple AirPlay 2, musiktjänsternas egna appar med mera.   
 

● Den kompakta designen får plats i nästan vilket utrymme som helst. Placera One SL på köksbänken eller göm undan den på en hylla 
i hemmakontoret. Den är fukttålig så den kan även användas i badrummet. 

● Koppla med en Sonos One eller ytterligare en One SL i samma rum för att få stereoseparation och mer detaljrikt ljud. Använd två 
stycken som bakre surroundhögtalare i hemmabiosystemet tillsammans med Playbar, Playbase eller Beam. 

● Med TrueplayTM kan du justera dina högtalare som ett studioproffs och optimera ljudet i varje rum. 
● Lyssna på över 100 olika streamingtjänster och styr med Sonos-appen, Apple AirPlay 2, musiktjänsternas egna appar med mera. 
● Anslut och styr via Wi-Fi för att gruppera rum och utöka systemet till nya utrymmen med tiden.  

 
Ljud 
Två digitala klass D-förstärkare  
Perfekt inställda för att matcha högtalarelementen och den 
akustiska konstruktionen. 
 
En diskant  
Skapar ett klart och rent högfrekvensregister. 
 
En mid-woofer  
Återger naturtroget vokala frekvenser i mellanregistret och djup, 
fyllig bas.  
 
EQ 
Reglerbar bas- och diskantkontroll gör att du kan anpassa ljudet i 
enskilda rum eller grupper av rum. 
 

Fysisk information 
Mått – H x B x D 
161,45 x 119,7 x 119,7 mm 
 
Produktfinish 
Vit med vitt matt galler eller svart med svart matt galler 
 
Vikt 
1,85 kg 
 
Toppanelens funktioner 
Kapacitiva touchkontroller för volym upp/ner, föregående/nästa 
spår, spela upp/pausa. Statuslampa. 
   

 
Ström och nätverk 
Strömförsörjning 
Automatisk växling 100–240 V, 50–60 Hz AC universalingång 
 
Nätverksport 
En nätverksport med 10/100 Mbit/s. Koppla den direkt till routern 
om ditt Wi-Fi 
är instabilt. 
 
Trådlös anslutning 
Har stöd för valfri 802.11b/g, 2,4 GHz router med 
sändningskapacitet. 
 
Apple AirPlay 2 
Fungerar med AirPlay 2 på Apple-enheter med iOS 11.4 och 
senare.  
 

Pris och tillgänglighet 
Tillgänglig från och med den 12 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. 
 
2 199 kr 


