
 

 

Opplev blockbuster-lyd med Sonos Ray 
Ray er den kompakte, alt-i-ett-lydplanken som oppgraderer TV-, musikk- og spillopplevelsene. Få enkel styring med Sonos-appen, den 
eksisterende TV-fjernkontrollen din, Apple AirPlay 2, apper for musikktjenester med mer. 
 

● Imponerende lyd: Opplev klarere og kraftigere lyd enn det noensinne har vært mulig fra en liten frittstående lydplanke. Ray gir deg 
presist balansert lyd, inkludert solid bass og klar dialog, slik at du aldri går glipp av et ord. 

● Fullstappet med innovasjon: Asymmetriske lydbølgeledere sender lyden fra vegg til vegg, mens avansert databehandling plasserer 
elementene nøyaktig i rommet. Et proprietært bassreflekssystem som leverer heftige lavfrekvenser med perfekt vektet bass, mens 
tilpasset akustikk presist harmoniserer midtre- og høye frekvenser. 

● Perfekt justert: I likhet med alle Sonos-produktene ble Ray justert av ledende lydteknikere fra Hollywood. Trueplay tilpasser lyden til 
rommet, slik at innholdet alltid høres ut akkurat som det skal. 

● Kompakt, allsidig design: Ray har en diskret, konisk design som føyer seg inn i hjemmet. Med den kompakte størrelsen og 
fremovervendte akustiske komponenter, er det lett å sette den inn i en mediebenk uten lydforstyrrelser fra nærliggende overflater. 

● Enkel konfigurering og styring: Gå fra å pakke opp esken til utrolig lyd på minutter. Rays optiske kabel kan kobles til så å si hvilken 
som helst TV, og gir til og med en enkel oppgradering for PC-spilling. 

● Bygg ut lydanlegget: Ray gir deg fleksibilitet til å sette sammen Sonos-anlegget du ønsker over tid. Legg til et par One-høyttalere i 
hjemmekinoanlegget ditt for å få surroundlyd eller andre Sonos-høyttalere rundt om i hjemmet for multiromlytting. 

Lyd 

Forsterkere 
De fire klasse D-digitalforsterkerne er finjustert til lydplankens 
unike akustiske arkitektur. 
 
Diskanthøyttaler 
To kraftige diskanthøyttalere for klar diskant. Delte lydbølgeledere 
sender lyden fra vegg til vegg. 
 
Mellom-woofere 
To høyeffektive mellom-woofere i midten sikrer virkelighetstro 
avspilling av mellomtonefrekvenser og solid bass. 
 
Bassreflekssystem 
Den proprietære lavhastighets portkonstruksjonen gir mindre 
forvrenging og fyller ut frekvensene i det lave området. 
 
Justerbar EQ  
Bruk Sonos-appen til å justere bass, diskant og loudness. 
 
Trueplay 
Denne programvaren måler akustikk i rommet og finjusterer så 
lydplanken. En støttet iOS-enhet kreves. 
 
Taleforbedring  
Slå på denne innstillingen i Sonos-appen for å forsterke 
stemmefrekvensene og gjøre dialogen klarere. 
 
Nattlyd  
Slå på denne innstillingen i Sonos-appen for å redusere 
intensiteten til høye lyder og øke nivået på lavere lyder. 
 
Lydformater for hjemmekino 
Stereo PCM, Dolby Digital 5.1* og DTS Digital Surround* (*Dette er 
ikke en indikasjon av en lisensiert dekoder.) Skjermen Spiller nå i 
Sonos-appen viser hvilken type lyd som dekodes. 
 

Detaljer 
Mål 
559 x 95 x 71 mm (B x D x H) 
 
Vekt 
1,95 kg 
 
 
Overflate 
Matt, tilgjengelig i svart eller hvit 
 
Kapasitive kontroller 

Trykk for å spille av, sette på pause, justere volumet, hoppe over 
og spille igjen.  
 
LED-lys 
Lys på produktet indikerer tilkobling og lydløs status. 
 

Strøm og nettverk 
Wi-Fi 
Koble til Wi-Fi med en hvilken som helst ruter, som kan kringkaste 
802.11b/g/n på 2,4 Ghz. Du kan enten aktivere 2,4 GHz 
802.11b/g/n i ruterinnstillingene eller kable et Sonos-produkt til 
ruteren.  
 
Optisk 
Koble til TV-ens optiske port med den medfølgende kabelen. 
 
Ethernet 
10/100-port for direkte kabling til ruter 
 
Infrarød mottaker (IR-mottaker) 
Synkroniserer Ray med TV-fjernkontrollen for elegant styring 
 
Spenning 
Automatisk vekslende 100–240 V, 50/60 Hz vekselstrøm 
universalinngang 
 
Apple AirPlay 2 
Fungerer med AirPlay 2 på Apple-enheter med iOS 11.4 og 
høyere.  
 
Priser og tilgjengelighet 
Tilgjengelig fra 7. juni i USA, Canada, Mexico, Colombia, 
Storbritannia, Irland, Tyskland, Østerrike, Sveits, Polen, Frankrike, 
Italia, Spania, Nederland, Belgia, Luxemburg, Sverige, Danmark, 
Norge, Finland, Portugal, Hellas, Kypros, Øst-Europa, Marokko, 
Egypt, Sør-Afrika, Israel, De forente arabiske emirater, Australia, 
New Zealand, Singapore og Hongkong. Kina, Japan og India vil 
følge etter. 
 
USD $279 / NOK 2999 


