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Ontdek de Sonos Port 
 
De veelzijdige manier om via je stereo of receiver muziek te streamen. Sluit de Port aan op je traditionele stereo om muziek te 
streamen en meer. Je kunt alles probleemloos bedienen via de Sonos-app of Apple AirPlay 2 en je sound system makkelijk 
uitbreiden naar meer kamers.  
 

● Met Sonos Port stream je muziek, podcasts, audioboeken en internetradio op je versterkte audioapparatuur.  
● Gebruik Apple AirPlay 2 om geluid rechtstreeks vanaf je iPhone of iPad te streamen en vraag Siri om Apple Music af 

te spelen.  
● De lijningang gebruik je om je cd- of platenspeler te verbinden met je Sonos-systeem.  
● Plaats hem op een plank of bevestig hem gemakkelijk in een AV-rack. De matte, zwarte afwerking past mooi bij je 

andere audioapparatuur. 
● Geniet van helder, gedetailleerd geluid via bekabelde speakers met behulp van de geavanceerde converter die 

digitaal naar analoog omzet.  
● Druk op Afspelen in de Sonos-app en de 12V-trigger schakelt automatisch je versterker in voor een betrouwbaardere 

manier van luisteren.  
● Met de Google Assistent of Amazon Alexa (in de toekomst beschikbaar in Nederland) kun je muziek handsfree 

bedienen wanneer er verbinding is gemaakt met een slim apparaat, zoals Sonos One of Beam. Stroomlijn de 
bediening van je smart home met behulp van je telefoon, tablet, universele afstandsbediening, keypad of stem.  

● En als je er klaar voor bent, voeg je Sonos-speakers eenvoudig toe aan je systeem en verbind je ze via wifi om in elke 
kamer te kunnen luisteren. 

 

 
Audio 
Audiolijningang 
Voeg je platenspeler, cd-speler of andere geluidsbron toe 
aan je Sonos-systeem. 
 
Audio-uitgang 
Analoog (RCA) of digitaal (coaxiaal) voor het verbinden van 
versterkte geluidsapparatuur.  
 
12V-trigger 
Schakelt automatisch je stereo of receiver in, zodat de 
muziek eerder speelt. 
 
EQ 
Instelbare lage en hoge tonen om je geluid helemaal naar 
wens te finetunen.  
Volume aanpassen per individuele kamer of per 
kamergroep. 

 

Afmetingen 
Afmetingen - H x B x D 
41 x 138 x 138 mm. 
 
Productafwerking 
Matzwart. 
 
Gewicht 
0,472 kg. 
 
Lampje 
Ledlampje geeft de status aan. 

 

 
 

Stroom en Netwerk 
Stroomtoevoer 
Automatisch schakelende voeding van 100-240 V, 50-60 
Hz AC, universele ingang. 
 
Ethernetpoort 
Twee 10/100Mbps-ethernetpoorten. Sluit rechtstreeks aan 
op je router 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). 
 
Systeemvereisten 
Versterkte audioapparatuur met analoge of digitale 
audio-input of een geluidsbron met audio-output. 

 

Prijs en Verkrijgbaarheid 
In beperkte oplage verkrijgbaar vanaf 12 september 2019 
in Nederland. 
Breed verkrijgbaar vanaf januari 2020. 
 
€ 449 

 


