
 

Mød Sonos Port  
 
Den alsidige streamingkomponent til din stereo eller receiver. Tilslut Port til dit traditionelle stereoanlæg for at streame musik og mere. Styr det 
hele med Sonos-appen eller Apple AirPlay 2 og udvid så nemt som ingenting dit lydsystem til flere rum. 
 

● Stream musik, podcasts, lydbøger og internetradio på dit forstærkede lydudstyr. 
● Brug Apple AirPlay 2 til at streame lyd direkte fra din iPhone eller iPad, og bed Siri om at spille Apple Music. 
● Anvend line-in til at forbinde din CD- eller vinylafspiller til dit Sonos-system.  
● Placér den på en hylde, eller monter den nemt i et AV-rack. Den matsorte finish komplementerer dine andre lydenheder. 
● Oplev den klare og detaljerede lyd fra dine tilsluttede højttalere via en avanceret digital-til-analog-converter. 
● Tryk på Afspil i Sonos-appen, så tænder 12V-triggeren automatisk din forstærker og giver dig en mere pålidelig måde at lytte på. 
● Nyd håndfri styring af din musik og mere ved hjælp af Google Assistent eller Amazon Alexa* på en smartenhed, som for eksempel 

Sonos One eller Beam. Strømlin styringen af dit smarte hjem med din telefon, tablet, universelle fjernbetjening, keypad eller stemme. 
● Når du er klar til det, er det nemt at tilføje Sonos-højttalere til dit underholdningssystem og tilslutte dem via WiFi, så du kan lytte i 

hvilket som helst rum.  

 
Lyd 
Lydindgang  
Forbind din pladespiller, CD-afspiller eller andre lydkilder med 
Sonos-systemet. 
 
Lydudgang 
Til enten analog (RCA) eller digital (koaksial) tilslutning af dit 
forstærkede lydudstyr. 
 
12V-trigger  
Tænder automatisk din stereo eller modtager, så musikken 
hurtigere kan komme i gang.   
 
EQ 
Justerbar bas- og diskantkontrol til optimering af lydkvaliteten. 
Juster lydstyrken i hvert enkelt rum eller for grupper af rum.  
 

Fysiske egenskaber 
Mål – H x B x D  
41 x 138 x 138 mm (1,6 x 5,4 x 5,4″) 
 
Produktudseende 
Matsort 
 
Vægt 
0,472 kg (1,04 lb) 
 
Lys 
LED viser status.  
   

Strøm og netværk 
Strømforsyning 
100-240 V, 50-60 Hz vekselstrøm, universel indgang med 
automatisk skift. 
 
Ethernetport  
To ethernetporte 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.  
 
Systemkrav  
Forstærket lydudstyr med analoge eller digitale lydindgange, eller 
en anden lydkilde med lydudgang. 
 

Pris og tilgængelighed 
Fås i et begrænset antal fra 12. september i USA, Canada, 
Australien, Danmark, Tyskland, Spanien, Frankrig, Italien, Holland, 
Norge, New Zealand, Schweiz, Polen, Sverige og Storbritannien. 
Fuld tilgængelighed fra januar 2020.  
 
$399 USD / $499 CAD / £399 / €449 / DKK 3.399 


