Geniet van geweldig geluid voor ieder avontuur met Sonos Roam

Sonos Roam is de draagbare smart speaker die thuis geweldig klinkt en je overal mee naar toe kunt nemen. Het design is compact en duurzaam en
Roam streamt moeiteloos via wifi en bluetooth. Dat maakt hem onze meest veelzijdige speaker tot nu toe.
●
Geniet van rijk en gedetailleerd geluid dat net zo helder, diep en vol klinkt als je zou verwachten van een grotere speaker. Automatische
Trueplay™-tuning brengt het geluid altijd perfect in balans. Waar je ook naar luistert, thuis én on the go. Je favoriete muziek,
radioprogramma's, podcasts en audioboeken klinken dus altijd zoals ze horen te klinken.
●
De slanke, gebogen vorm van Roam past naadloos in elk interieur. Door zijn lichte gewicht en ergonomische model past hij perfect in je hand
en kun je hem makkelijk meenemen in welke tas dan ook. Roam wisselt naadloos tussen wifi en bluetooth. Hij maakt verbinding met je wifi
als die binnen bereik is en koppelt automatisch met je telefoon als je de deur uit loopt.
●
Roam is klaar voor elk avontuur. Met zijn IP67-rating is hij bestand tegen stof en volledig waterdicht. De siliconen einddoppen beschermen
de speaker onderweg tegen valschade en schokken.
●
Met tot 10 uur continue afspeeltijd met één lading staat Roam de hele dag voor je klaar Met de speciale magnetische draadloze oplader van
Sonos die verkrijgbaar is voor €49 laad je hem heel makkelijk op. Opladen kan ook met een draadloze Qi-oplader of de meegeleverde
USB-C-kabel. Als Roam niet wordt gebruikt schakelt hij automatisch de slaapstand in en behoudt de batterij tot 10 dagen zijn lading.
●
Verbind Roam thuis met je Sonos-systeem en groepeer naadloos met je andere speakers. Creëer een stereopaar met twee Roam-speakers
in dezelfde kamer voor een breder en rijker geluidsveld.
●
Met de nieuwe functie Sound Swap kun je de play/pauze-knop ingedrukt houden om de muziek te verplaatsen naar de dichtstbijzijnde
speaker in je systeem. Zo laat je de muziek makkelijk doorspelen als je thuiskomt.
●
Luister naar meer dan 100 streamingdiensten die je bedient met de Sonos S2-app, je stem via de Google Assistent, Apple AirPlay 2 of
rechtstreeks vanuit je favoriete muziekservice-apps.
Ledlampjes
Geven de speakerstatus, microfoonstatus, batterijstatus en
Twee klasse-H versterkers
voice-feedback aan.
Perfect afgestemd op de drivers en akoestische architectuur van de
speaker.

Audio

Een speciaal ontwikkelde racetrack mid-woofer
Voor de getrouwe weergave van middenfrequenties en maximaliseert
lage tonen.

Voeding en netwerkverbinding

Batterij
Biedt tot 10 uur continue afspeeltijd met één lading en blijft in de
slaapstand tot 10 dagen opgeladen.

Eén tweeter
Produceert zuivere hoge tonen.

Stroomtoevoer
USB-C-poort 15 W, 5 V/3 A.

Zeer efficiënte motor
Vergroot het vermogen en bereik.

Opladen
Opladen kan met de meegeleverde USB-C-kabel en een
USB-adapter, of een draadloze Qi-oplader. Roam klikt magnetisch
vast op een speciale draadloze oplader van Sonos, die apart wordt
verkocht.

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 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.

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 20 april 2021 verkrijgbaar in de Verenigde Staten, Canada,
Mexico, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Australië, Nieuw-Zeeland,
Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Italië, Zweden, Polen, Spanje,
Nederland, Denemarken, Noorwegen, Finland, België, Oostenrijk,
Luxemburg, Latijns-Amerika, Singapore, Hongkong, Oost-Europa,
Portugal, Griekenland, Cyprus, Marokko, Egypte, Zuid-Afrika, Israël,
Verenigde Arabische Emiraten/Saoedi-Arabië en Turkije.
EUR €179 / USD $169 / GBP £159

