
 

 

Ervaar blockbustergeluid met Sonos Ray 
Ray is de compacte alles-in-een soundbar die je tv, muziek en games een upgrade geeft. Je bedient hem met de Sonos-app, de huidige 
afstandsbediening van je tv, Apple AirPlay 2, rechtstreeks vanuit je favoriete muziekservice-apps en meer. 

● Indrukwekkend geluid: Ervaar helderder, krachtiger geluid dan een kleine standalone soundbar ooit wist te produceren. Ray 
produceert perfect gebalanceerd geluid met stevige bass en kraakheldere dialogen zodat je nooit meer een woord hoeft te missen. 

● Boordevol innovatie: Asymmetrische golfgeleiders projecteren het geluid van muur tot muur en de geavanceerde processor 
positioneert elementen nauwkeurig in de kamer. Een speciaal ontwikkeld bass reflex-systeem produceert diepe lage tonen met 
perfect gewogen bass, terwijl de op maat gemaakte akoestiek de midden en hoge tonen nauwkeurig in harmonie brengt. 

● Tot perfectie getuned: Net als alle Sonos-producten werd Ray afgestemd door toonaangevende geluidsengineers uit de filmwereld. 
Trueplay past het geluid aan op je ruimte zodat je favoriete content altijd klinkt zoals het bedoeld is. 

● Compact, veelzijdig design: Ray heeft een strak, taps toelopend design dat past in elk interieur. Door zijn compacte formaat en 
naar voren gerichte akoestische componenten kun je hem in een tv-meubel zetten zonder dat er geluidsverstoring optreedt van 
oppervlakken in de buurt. 

● Eenvoudig te installeren en bedienen: Van unboxing naar geweldig geluid in een paar minuten. De optische aansluiting zorgt 
ervoor dat Ray compatibel is met vrijwel elke tv én maakt het een ideale upgrade voor je pc-games. 

● Breid je systeem uit wanneer je wilt: Ray geeft je de flexibiliteit om op jouw tempo je ideale Sonos-systeem te creëren. Voeg twee 
One's toe aan je home cinema-systeem voor surround sound of andere Sonos-speakers in je hele huis om in meerdere kamers te 
kunnen luisteren.

Audio 

Versterkers 
Vier D-klasse digitale versterkers zijn afgestemd op de 
akoestische architectuur van de soundbar. 
 
Tweeter 
Twee krachtige tweeters voor heldere hoge tonen. Gesplitste 
golfgeleiders projecteren geluid van muur tot muur. 
 
Midwoofers 
Twee gecentreerde midwoofers zorgen voor de getrouwe 
weergave van middenfrequenties en solide bass. 
 
Bass Reflex-systeem 
Ons eigen poortontwerp met lage snelheid beperkt vervorming tot 
een minimum en laat lage frequenties voller klinken. 
 
Aanpasbare EQ  
Pas de bass, treble en loudness aan met de Sonos-app. 
 
Trueplay 
Deze software meet de unieke akoestiek van je kamer en stemt je 
soundbar daarop af. Ondersteund iOS-apparaat vereist. 
 
Spraakversterking  
Zet deze instelling aan in de Sonos-app om spraakfrequenties te 
versterken en dialogen duidelijker te laten klinken. 
 
Nachtgeluid  
Zet deze instelling aan in de Sonos-app om de intensiteit van 
harde geluiden te verminderen en het niveau van zachtere 
geluiden te verhogen. 
 
Home cinema-audioformaten 
Stereo PCM, Dolby Digital 5.1* en DTS Digital Surround* (*dit is 
geen indicatie van een gelicentieerde decoder). Het scherm 'Je 
hoort' van de Sonos-app geeft weer welk type audio wordt 
gedecodeerd. 
 
Details 
Afmetingen 
559 x 95 x 71 mm (B x D x H) 
 
Gewicht 
1,95 kg 
 
Afwerking 
Mat, verkrijgbaar in zwart en wit 
 

Capacitieve bediening 
Tik om af te spelen, te pauzeren, het volume aan te passen, 
nummers over te slaan en opnieuw af te spelen.  
 
Ledlampjes 
Lampjes op het product geven de verbinding en mute-stand aan. 
 
Voeding en netwerkverbinding 
Wifi 
Maak verbinding met wifi met iedere 802.11/b/g/n-router van 2,4 
GHz. Je kunt 2,4 GHz 802.11b/g/n in de routerinstellingen 
inschakelen of een Sonos-product aansluiten met een kabel.  
 
Optisch 
Sluit hem aan op de optische poort van je tv met de 
meegeleverde kabel. 
 
Ethernet 
10/100-poort voor aansluiting op je router met een kabel. 
 
Infrarood (IR) receiver 
Synchroniseert Ray met de afstandsbediening van je tv voor 
gestroomlijnde bediening. 
 
Spanning 
Schakelende voeding van 100-240 V, 50-60 Hz AC, universele 
ingang. 
 
Apple AirPlay 2 
Werkt met Airplay 2 op Apple-apparaten met iOS 11.4 of hoger. 
 
Prijs en verkrijgbaarheid 
Vanaf 7 juni verkrijgbaar in de Verenigde Staten, Canada, Mexico, 
Colombia, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Oostenrijk, 
Zwitserland, Polen, Frankrijk, Italië, Spanje, Nederland, België, 
Luxemburg, Zweden, Denemarken, Noorwegen, Finland, Portugal, 
Griekenland, Cyprus, Oost-Europa, India, Marokko, Egypte, Zuid-
Afrika, Israël, Verenigde Arabische Emiraten, Australië, Nieuw-
Zeeland, Singapore en Hongkong. China, Japan en India volgen 
later. 
 
USD $279 / CAD $329 / GBP £279 / EUR €299 


