
 

Utforsk din egen stil med Roams tre nye farger 
Nå tilgjengelig i tre nye farger – Olive, Wave og Sunset – den ultrabærbare Sonos Roam er det perfekte aksentelementet for å uttrykke den individuelle 
stilen din på flere måter enn bare med lyd. 
 

● Spill med farger: Roams nye farger er inspirert av den tenkte reisen til eksotiske landskap og fjerne paradiser, og så fleksible som 
høyttaleren selv – de kompletterer både innendørs og utendørs stil. Olive er inspirert av frodige landskap, fra ørkenkaktus til uberørte 
parkhager. Wave tar inspirasjon fra roen i kystenes strender og hageoaser ved bassenget. Sunset er påvirket av fargerik ørkensand og 
vibrerende kveldshimler. 

● Kraftig lyd: Få detaljrik lyd med klarheten, dybden og fylden du ville forventet fra en større høyttaler. Automatisk Trueplay™ er tilgjengelig på 
Bluetooth og Wi-Fi, slik at Roam bestandig er justert for den beste lytteopplevelsen i ethvert miljø. 

● Optimalisert for eventyr: Roams trekantede form og myke profil føyer seg vakkert inn i hjemmet ditt, mens den lette og kompakte 
utformingen gjør det enkelt å ta med Sonos-opplevelsen overalt du drar. Med en IP67-klassifisering er den bygget for å tåle elementene – 
inkludert fall, velt, vann, skitt, støv og mer – noe som gjør den til vår mest slitesterke høyttaler noen sinne. 

● Utforskning hele dagen: Roam er klar til å gi deg et lydspor for dagen med opptil 10 timer med kontinuerlig avspilling på én enkelt ladning. 
Lad enkelt med en tilpasset magnetisk trådløs lader fra Sonos som selges til kr. 499,-, alle Qi trådløse ladere eller ved å bruke den 
medfølgende USB-C-kabelen. 

● Sømløs lytting hjemme og når du er på farten: Roam fungerer sømløst mellom Wi-Fi og Bluetooth. Med Sound Swap kan du holde inne 
Spill av / sett på pause for å bytte musikk med den nærmeste høyttaleren i anlegget ditt, slik at det blir enkelt å holde musikken i gang når du 
kommer hjem igjen. 

● Intuitiv styring: Lytt til over 100 strømmetjenester som du styrer med Sonos S2-appen, stemmen med Google Assistent, Apple AirPlay 2, 
eller direkte fra appen til favorittmusikktjenesten din. 

Lyd 
To forsterkere i klasse H 
Perfekt justert til driverne og høyttalerens unike akustiske arkitektur. 
 
Én tilpasset racetrack-mellom-woofer 
Gir god gjengivelse av mellomtonefrekvensene og maksimerer 
basseffekten. 
 
Én diskanthøyttaler 
Gir skarpe diskantfrekvenser. 
 
En svært effektiv motor 
Øker effekten og rekkevidde. 
 
Justerbar EQ 
Innstillingene inkluderer bass, diskant og loudness. 
 
Mikrofonsett med utvidet rekkevidde 
Bruker avansert stråleforming og flerkanals ekkokansellering for 
enklere aktivering av stemmeassistenten. 
 
Automatisk Trueplay™-justeringsteknologi 
Bruker romfølelse til intelligent justering av lyden etter høyttalerens 
stilling, plassering og innhold. Tilgjengelig via Wi-Fi- og Bluetooth. 
 

Fysiske 
mål  
168 x 62 x 60 mm 
 
Vekt 
0,43 kg 
 
IP-vurdering 
IP67-klassifisert for beskyttelse mot støv og vann. Kan ligge i vann på 
opptil 1 meters dybde i 30 minutter. 
 
Overflate 
Matt, tilgjengelig i Olive, Wave, Sunset, Shadow Black og Lunar White. 
 
Toppanelfunksjoner  
Berøringskontroller gjør det enkelt å spille av og hoppe over låter, 
sette dem på pause og justere volumet samtidig som feiltrykk 
forhindres.  
 
LED-lys 
Viser høyttalerstatus, mikrofonstatus, batteristatus og 
taletilbakemelding. 

 

Strøm og nettverk 
Batteri 
Gir opptil 10 timer med kontinuerlig avspilling på én enkelt ladning. 
 
Anbefalt strømforsyning 
USB-C-port 15 W, 5 V / 3 A. 
 
Lading 
Bruk den medfølgende USB A-C-ladekabelen med en hvilken som 
helst USB-strømadapter på minst 5 V / 1,5 A (7,5 W). Du kan også 
bruke Sonos Roam trådløs lader eller en hvilken som helst Qi-
sertifisert lader.  
 
Trådløs tilkobling 
Kobles til Wi-Fi-nettverket med hvilken som helst ruter som 
kringkaster med standarden 802.11b/g/n, ved 2,4 eller 5 GHz. 
 
Bluetooth 
Strøm musikk og mye annet med Bluetooth 5.0. 
 
Apple AirPlay 2 
Fungerer med AirPlay 2 på Apple-enheter med iOS 11.4 og senere.  
 
Driftstemperatur 
5 til +35 °C 
 

Priser og tilgjengelighet 
Tilgjengelig fra 11. mai 2022 i USA, Canada, Storbritannia, Irland, 
Tyskland, Østerrike, Sveits, Polen, Frankrike, Italia, Spania, Nederland, 
Belgia, Luxemburg, Sverige, Danmark, Norge, Finland, Portugal, 
Hellas, Kroatia, Kypros, Den tsjekkiske republikk, Estland, Ungarn, 
Latvia, Litauen, Malta, Romania, Slovakia, og Slovenia. Tilgjengelig fra 
12. mai 2022 i Mexico og Colombia. Australia, New Zealand og Japan 
vil følge etter. 
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