
 

Poznaj Sonos Port  
 
Wszechstronny komponent do przesyłania strumieniowego dla Twojego systemu stereo lub odbiornika. Połącz Port z tradycyjnym systemem 
stereo, aby przesyłać strumieniowo muzykę i nie tylko. Steruj nim bezproblemowo za pomocą aplikacji Sonos lub Apple AirPlay 2 i łatwo 
rozszerz swój system dźwiękowy na kolejne pomieszczenia. 
 

● Strumieniuj muzykę, podcasty, audiobooki i radio internetowe do sprzętu audio z wbudowanym wzmacniaczem. 
● Skorzystaj z Apple AirPlay 2, aby przesyłać dźwięk strumieniowo bezpośrednio z iPhone'a lub iPada i poproś Siri o odtwarzanie 

muzyki z Apple Music. 
● Wykorzystaj wejście liniowe do podłączenia odtwarzacza CD lub płyt winylowych do swojego systemu Sonos.  
● Umieść go na półce lub bezproblemowo zamontuj na stojaku AV. Czarne matowe wykończenie ładnie komponuje się z innym 

sprzętem audio. 
● Ciesz się wyraźnym i szczegółowym dźwiękiem z głośników przewodowych dzięki zaawansowanemu konwerterowi 

cyfrowo-analogowemu Port. 
● Naciśnij przycisk odtwarzania w aplikacji Sonos, a moduł 12V automatycznie włączy wzmacniacz, zapewniając bardziej niezawodny 

sposób na słuchanie. 
● Po połączeniu z inteligentnym urządzeniem ze wsparciem dla Amazon Alexa lub Asystenta Google, takim jak Sonos One lub Beam, 

możesz sterować muzyką, i nie tylko, bez angażowania rąk. Usprawnij sterowanie inteligentnym domem za pomocą telefonu, 
tabletu, pilota uniwersalnego, klawiatury lub głosu. 

● Kiedy będziesz gotów, łatwo dodasz głośniki Sonos do systemu i połączysz je poprzez Wi-Fi, aby słuchać w każdym pomieszczeniu.  

 
Dźwięk 
Wejście audio  
Pozwala podłączyć zewnętrzny gramofon, odtwarzacz CD lub 
inne źródło dźwięku do ekosystemu Sonos. 
 
Wyjście audio 
Wyjście liniowe — analogowe (RCA) lub cyfrowe (koncentryczne) 
— umożliwi podłączenie sprzętu audio z wbudowanym 
wzmacniaczem. 
 
Moduł 12V  
Automatycznie włącza system stereo lub odbiornik, aby 
przyspieszyć odtwarzanie muzyki.   
 
Korektor graficzny (EQ) 
Regulacja basów i tonów wysokich pozwala na optymalizację 
dźwięku. Regulacja głośności w pojedynczych pomieszczeniach i 
grupach pomieszczeń.  
 

Właściwości fizyczne 
Wymiary (wys. x szer. x gł.)  
41 x 138 x 138 mm 
 
Wykończenie produktu 
Czarny matowy 
 
Waga 
0,472 kg 
 
Podświetlenie 
Kontrolka stanu z diodą LED.  
   

Zasilanie i podłączenie 
Zasilanie 
Uniwersalny zasilacz prądu zmiennego (AC) 100–240 V, 50–60 Hz. 
 
Port Ethernet  
Dwa porty 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 Apple iOS 11.4 lub 
nowszych.  
 
Wymagania systemowe  
Sprzęt audio z wbudowanym wzmacniaczem z analogowym lub 
cyfrowym wejściem audio lub źródło dźwięku z wyjściem audio. 
 

Cena i dostępność 
Dostępność w ograniczonej ilości od 12 września w Stanach 
Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Danii, Niemczech, Hiszpanii, 
Francji, Włoszech, Holandii, Norwegii, Nowej Zelandii, Szwajcarii, 
Polsce, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Ogólna dostępność od stycznia 
2020 r.  
 
399 USD / 499 CAD / 399 GBP / 449 EUR / 1899 PLN 


