
 

 

Doświadcz przebojowego dźwięku z Sonos Ray 
Ray to kompaktowy soundbar all-in-one, który wzbogaci doznania z oglądania telewizji, słuchania muzyki i grania w gry. Łatwo steruj za pomocą 
aplikacji Sonos, dotychczasowego pilota telewizyjnego, Apple AirPlay 2, aplikacji serwisów muzycznych i nie tylko. 
 

● Imponujący dźwięk: Dzięki temu małemu samodzielnemu soundbarowi możesz cieszyć się czystszym, potężniejszym dźwiękiem jak nigdy 
dotąd. Ray zapewnia precyzyjnie wyważone brzmienie, w tym solidny bas i wyraziste dialogi, dzięki czemu usłyszysz każde słowo. 

● Pełen innowacji: Asymetryczne falowody emitują dźwięk od ściany do ściany, a zaawansowana technologia precyzyjnie lokalizuje każdy 
element w pomieszczeniu. Nasz opatentowany system Bass Reflex zapewnia porywające tony niskie z doskonale wyważonym basem, 
a niestandardowe ustawienia dźwięku pozwalają precyzyjnie dostosować wysokie i średnie częstotliwości. 

● Perfekcyjne dostrojenie: Ray, podobnie jak wszystkie produkty Sonos, został perfekcyjnie dostrojony przez najlepszych inżynierów dźwięku 
w Hollywood. Technologia Trueplay optymalizuje dźwięk pod kątem przestrzeni, dzięki czemu treści zawsze brzmią tak, jak powinny. 

● Kompaktowy rozmiar i uniwersalna konstrukcja: Ray wyróżnia się subtelnie zwężanym kształtem, który świetnie wtapia się w Twój dom. 
Kompaktowy rozmiar i skierowane do przodu komponenty akustyczne umożliwiają umieszczenie urządzenia na stojaku multimedialnym bez 
zakłócania dźwięku przez pobliskie powierzchnie. 

● Prosta konfiguracja i sterowanie: W kilka chwil przejdź od rozpakowania do słuchania. Kabel optyczny Ray można podłączyć do 
praktycznie każdego telewizora. Umożliwia nawet łatwe wzbogacenie doznań podczas grania w gry komputerowe. 

● Rozbuduj swój system: Ray oferuje elastyczność podczas stopniowego budowania wymarzonego systemu Sonos. Dodaj dwa głośniki One 
do swojego systemu kina domowego, aby uzyskać dźwięk przestrzenny, lub inne głośniki Sonos w całym domu i ciesz się wielopokojowymi 
wrażeniami dźwiękowymi. 

Dźwięk 

Wzmacniacze 
Cztery cyfrowe wzmacniacze impulsowe zostały dostrojone do 
wyjątkowej architektury akustycznej soundbara. 
 
Głośnik wysokotonowy 
Dwa potężne głośniki wysokotonowe zapewniają czyste tony wysokie. 
Dzielone falowody emitują dźwięk od ściany do ściany. 
 
Głośniki średniotonowe 
Dwa wyśrodkowane wysokowydajne głośniki średniotonowe 
zapewniają wierny podkład muzyczny średnich częstotliwości i solidny 
bas. 
 
System Bass Reflex 
Opatentowana konstrukcja tunelu z wlotem o niskiej prędkości 
przepływu powietrza minimalizuje zniekształcenia i wygładza niskie 
tony. 
 
Regulowany korektor graficzny (EQ)  
Reguluj basy, tony wysokie i głośność w aplikacji Sonos. 
 
Trueplay 
Oprogramowanie analizuje akustykę pomieszczenia, a następnie 
dostraja brzmienie soundbara. Wymaga obsługiwanego urządzenia 
z systemem iOS. 
 
Wzmacniacz mowy  
Włącz to ustawienie w aplikacji Sonos, aby wzmocnić częstotliwości 
ludzkiego głosu i usłyszeć każdy szept oraz dialogi. 
 
Tryb nocny  
Włącz to ustawienie w aplikacji Sonos, aby zmniejszyć intensywność 
głośnych efektów i wzmocnić cichsze dźwięki. 
 
Formaty audio kina domowego 
Stereofoniczny sygnał liniowy PCM, Dolby Digital 5.1* i dźwięk 
wielokanałowy DTS* (*nie jest to oznaczenie licencjonowanego 
dekodera). Informacja o rodzaju dekodowanego dźwięku jest 
widoczna na ekranie Teraz odtwarzane w aplikacji Sonos. 
 
Szczegóły 
Wymiary 
559 x 95 x 71 mm (wys. x szer. x gł.) 
 
Waga 
1,95 kg 
 
Wykończenie 
Matowy; dostępny w kolorze czarnym lub białym 
 
Pojemnościowe przyciski dotykowe 

Stuknij, aby odtwarzać, zatrzymywać, regulować głośność, pomijać 
utwory i odtwarzać je ponownie.  
 
Diody LED 
Diody na produkcie wskazują połączenie i wyciszenie. 
 
Zasilanie i podłączenie 
Wi-Fi 
Łączy się z siecią Wi-Fi zarządzaną za pośrednictwem dowolnego 
routera 802.11/b/g/n w paśmie o częstotliwości 2,4 GHz. Można 
zmienić ustawienia routera na 802.11b/g/n 2,4 GHz lub podłączyć 
produkt Sonos do własnego routera.  
 
Optyczne 
Podłącz do wyjścia optycznego telewizora, korzystając z dołączonego 
kabla. 
 
Ethernet 
Port 10/100 do przewodowego połączenia z routerem 
 
Odbiornik podczerwieni 
Synchronizuje Ray z pilotem telewizyjnym w celu usprawnienia 
sterowania. 
 
Napięcie 
Automatycznie przełączany uniwersalny zasilacz 100–240 V, 50/60 Hz 
AC. 
 
Apple AirPlay 2 
Obsługuje AirPlay 2 na urządzeniach z systemem Apple iOS 11.4 lub 
nowszym.  
 
Cena i dostępność 
Dostępny od 7 czerwca w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, 
Meksyku, Kolumbii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Austrii, 
Szwajcarii, Polsce, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Holandii, Belgii, 
Luksemburgu, Szwecji, Danii, Norwegii, Finlandii, Portugalii, Grecji, 
Cyprze, Europie Wschodniej, Maroku, Egipcie, Południowej Afryce, 
Izraelu, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Australii, Nowej Zelandii, 
Singapurze i Hongkongu. Wkrótce również w Chinach, Japonii 
i Indiach. 
 
279 USD / 329 CAD / 279 GBP / 299 EUR / 1399 PLN 


