
 

Ontdek je eigen stijl met de drie nieuwe kleuren van Roam 
De ultradraagbare Sonos Roam is nu verkrijgbaar in drie nieuwe kleuren - Olive, Wave en Sunset - waarmee je perfect kunt laten zien wat je stijl is met 
meer dan geluid alleen. 

● Speel met kleur: De nieuwe kleuren van Roam, geïnspireerd door de exotische bestemmingen waarvoor hij gemaakt is, zijn net zo veelzijdig 
als de speaker zelf en gestyled voor zowel binnen als buiten. Olive is geïnspireerd op uitbundige landschappen, van woestijncactussen tot 
keurig aangelegde parken. Wave heeft zijn kleur te danken aan serene kustlijnen en verkoelende zwembaden. Sunset is beïnvloed door 
gekleurd woestijnzand en imposante zonsondergangen. 

● Groots geluid: Geniet van rijk en gedetailleerd geluid dat net zo helder, diep en vol klinkt als je zou verwachten van een grotere speaker. 
Automatische Trueplay™ is beschikbaar op bluetooth en wifi, zodat Roam altijd is afgesteld voor de beste luisterbeleving in elke omgeving. 

● Ontworpen voor avontuur: De driehoekige vorm van Roam past naadloos in elk interieur. Dankzij het lichte gewicht en compacte ontwerp 
neem je hem makkelijk overal mee naartoe. Met een IP67-rating is hij bestand tegen de elementen, valschade, water, vuil, stof en meer. Het 
is onze meest duurzame speaker ooit. 

● De hele dag op pad: Met tot 10 uur continue afspeeltijd met één lading staat Roam de hele dag voor je klaar. De speciale magnetische draadloze 
oplader van Sonos is verkrijgbaar voor €49 en laadt Roam gemakkelijk op. Opladen kan ook met een draadloze Qi-oplader of de meegeleverde 
USB-C-kabel. 

● Thuis en onderweg naadloos luisteren: Roam schakelt naadloos tussen wifi en bluetooth. Met Sound Swap kun je de play/pauze-knop 
ingedrukt houden om de muziek te verplaatsen naar de dichtstbijzijnde Sonos-speaker in je systeem. Zo laat je de muziek makkelijk 
doorspelen als je thuiskomt. 

● Intuïtieve bediening: Luister naar meer dan 100 streamingdiensten die je bedient met de Sonos S2-app, je stem via de Google Assistent, 
met Apple AirPlay 2 of rechtstreeks vanuit je favoriete muziekservice-apps. 

Audio 
Twee klasse-H versterkers 
Perfect afgestemd op de drivers en akoestische architectuur van de 
speaker. 
 
Een speciaal ontwikkelde racetrack mid-woofer 
Voor de getrouwe weergave van middenfrequenties en maximaliseert 
lage tonen. 
 
Eén tweeter 
Produceert zuivere hoge tonen. 
 
Zeer efficiënte motor 
Vergroot het vermogen en bereik. 
 
Aanpasbare EQ 
Bass, treble en loudness kunnen worden ingesteld. 
 
Far-field microfoons 
Maken gebruik van geavanceerde beamforming en meerkanaals echo-
onderdrukking, zodat spraakassistenten direct kunnen worden 
geactiveerd. 
 
Automatische Trueplay™-tuningtechnologie 
Maakt gebruik van ruimtelijk bewustzijn om het geluid af te stemmen 
op de plaatsing van de speaker, de locatie en de afgespeelde content. 
Beschikbaar op wifi en bluetooth. 
 

De buitenkant 
Afmetingen  
168 x 62 x 60 mm 
 
Gewicht 
0,43 kg 
 
IP-rating 
Voorzien van een IP67-rating voor bescherming tegen stof en water. 
Kan tot 30 minuten onder water blijven tot 1 meter diepte 
 
Afwerking 
Mat; verkrijgbaar in Olive, Wave, Sunset, Shadow Black en Lunar 
White. 
 
 
Functies bovenpaneel  
De tastbare knoppen zorgen ervoor dat je met speels gemak 
nummers afspeelt, pauzeert, overslaat of opnieuw beluistert en het 

volume bedient. Ze zorgen er ook voor dat je ze niet onbedoeld 
indrukt.  
 
Ledlampjes 
Geven de speakerstatus, microfoonstatus, batterijstatus en voice-
feedback aan. 
 

Voeding en netwerkverbinding 
Batterij 
Biedt tot 10 uur continue afspeeltijd met één lading. 
 
Aanbevolen voeding 
USB-C-poort 15 W, 5 V/3 A. 
 
Opladen 
Gebruik de meegeleverde USB A-C-oplaadkabel en een USB-adapter 
van minimaal 5 V/1,5 A (7,5 W). Je kunt ook de draadloze oplader voor 
Sonos Roam gebruiken of een Qi-gecertificeerde draadloze oplader.  
 
Draadloze connectiviteit 
Maakt verbinding met een wifi-netwerk met iedere 802.11b/g/n/ac, 2,4 
of 5 GHz-router. 
 
Bluetooth 
Stream muziek en meer met bluetooth 5.0. 
 
Apple AirPlay 2 
Werkt met Airplay 2 op Apple-apparaten met iOS 11.4 en hoger.  
 
Bedrijfstemperatuur 
5°C tot 35°C 
 

Prijs en verkrijgbaarheid 
Vanaf 11 mei 2022 verkrijgbaar in de Verenigde Staten, Canada, het 
Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Polen, 
Frankrijk, Italië, Spanje, Nederland, België, Luxemburg, Zweden, 
Denemarken, Noorwegen, Finland, Portugal, Griekenland, Kroatië, 
Cyprus, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, 
Roemenië, Slowakije en Slovenië. Vanaf 12 mei 2022 verkrijgbaar in 
Mexico en Colombia. Australië, Nieuw-Zeeland en Japan volgt later. 
 
USD $179 / GBP £ 179 / EUR € 199 


