Möt Sonos Port
Den mångsidiga streamingkomponenten för din stereo eller receiver. Anslut Port till din klassiska stereo för att streama musik med mera. Styr
den smidigt med Sonos-appen eller Apple AirPlay 2 och utöka enkelt ditt ljudsystem till fler rum.
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Streama musik, poddar, ljudböcker och webbradio till din förstärkta ljudutrustning.
Använd Apple AirPlay 2 för att streama ljud direkt från din iPhone eller iPad och be Siri att spela musik från Apple Music.
Använd linjeingången för att ansluta en cd-spelare eller vinylspelare till Sonos-systemet.
Placera den på en hylla eller montera den enkelt i ett rack. Den mattsvarta ytan passar fint ihop med din övriga ljudutrustning.
Upplev klart, detaljrikt ljud från trådbundna högtalare med hjälp av en sofistikerad digital till analog-omvandlare.
Tryck på Spela upp i Sonos-appen så sätter 12 V-reglaget automatiskt på din förstärkare för att göra lyssningsupplevelsen mer
tillförlitlig.
Styr musik och annat ljud utan att behöva använda händerna genom att använda Google Assistent när du är ansluten till en smart
enhet, som Sonos One eller Beam*. Gör det lättare att styra ditt smarta hem från en mobil, surfplatta, universell fjärrkontroll, ett
tangentbord eller med rösten*.
När du är redo är det enkelt att lägga till Sonos-högtalare i systemet och ansluta dem via ditt trådlösa nätverk så att du kan lyssna i
alla rum.

Ljud

Ljudingång
Anslut din vinylspelare, cd-spelare eller någon annan ljudkälla till
Sonos-systemet.
Ljudutgång
Anslut förstärkt ljudutrustning, antingen analogt (RCA) eller digitalt
(koaxial).
12 V-reglage
Sätter automatiskt på stereon eller receivern för att få igång
musiken snabbare.
EQ
Reglerbar bas- och diskantkontroll gör det möjligt att optimera
ljudprestandan. Justera volymen i enskilda rum eller grupper av
rum.

Fysisk information
Mått – H x B x D
41 x 138 x 138 mm
Produktfinish
Mattsvart
Vikt
0,472 kg
Lampa
LED-lampa som indikerar status.

Ström och nätverk

Strömförsörjning
Automatisk växling 100–240 V, 50–60 Hz AC universalingång.
Nätverksport
Två nätverksportar 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.
Systemkrav
Förstärkt ljudutrustning med analoga eller digitala ljudingångar
eller en ljudkälla med ljudutgång.

Pris och tillgänglighet

Tillgänglig i begränsad upplaga från och med den 12 september i
USA, Kanada, Australien, Danmark, Tyskland, Spanien, Frankrike,
Italien, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Schweiz, Polen,
Sverige och Storbritannien. Allmänt tillgänglig från och med
januari 2020.
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