
Ciesz się świetnym dźwiękiem podczas każdej przygody dzięki Sonos Roam
Sonos Roam to przenośny inteligentny głośnik zapewniający świetne brzmienie w domu i wszędzie, gdzie go zabierzesz. Kompaktowa, wytrzymała
konstrukcja i bezproblemowe przesyłanie strumieniowe przez Wi-Fi i Bluetooth sprawiają, że Roam to najbardziej wszechstronny głośnik, jaki
dotychczas stworzyliśmy.

● Ciesz się bogatym, szczegółowym dźwiękiem i czystością, głębią oraz pełnią brzmienia, jakich można oczekiwać od większego głośnika.
Automatyczna regulacja Trueplay™ inteligentnie dostosowuje dźwięk do miejsca i odtwarzanych treści — w domu i na zewnątrz. Dzięki temu
muzyka, radio i audiobooki zawsze brzmią dokładnie tak, jak powinny.

● Smukła i opływowa obudowa świetnie pasuje do każdego wnętrza, a lekkość i ergonomiczny kształt ułatwiają przenoszenie głośnika w ręce
i dowolnej torbie. W domu Roam korzysta z sieci Wi-Fi, a poza jej zasięgiem automatycznie łączy się przez Bluetooth ze sparowanym
telefonem.

● Roam jest gotowy na każdą przygodę. Stopień ochrony IP67 oznacza, że Roam jest pyłoszczelny i w pełni wodoodporny. Silikonowe osłonki
chronią go przed uszkodzeniem w razie przypadkowych upadków i wstrząsów podczas transportu.

● Roam jest gotowy, by wzbogacić Twój dzień o ścieżkę dźwiękową — oferuje do 10 godzin nieprzerwanego odtwarzania na jednym
ładowaniu. Łatwo go naładujesz specjalną, indukcyjną ładowarką magnetyczną Sonos, dostępną w cenie 199 PLN, dowolną bezprzewodową
ładowarką Qi lub poprzez dołączony do zestawu kabel USB-C. Nieużywany Roam przechodzi w stan uśpienia i dysponuje zapasem energii
nawet na 10 dni „drzemki”.

● Połącz Roam z domowym systemem Sonos i bezproblemowo zgrupuj z innymi głośnikami. Stwórz parę stereofoniczną z dwóch głośników
Roam w jednym pomieszczeniu, aby uzyskać szerszą i bogatszą scenę dźwiękową.

● Nowa funkcja Sound Swap umożliwia przeniesienie muzyki do najbliższego głośnika w systemie poprzez przytrzymanie wciśniętego
przycisku Odtwórz/Pauza. W ten sposób możesz łatwo kontynuować słuchanie muzyki po powrocie do domu.

● Słuchaj ponad 100 serwisów streamingowych, którymi możesz sterować za pomocą aplikacji Sonos S2, poleceń głosowych (Amazon Alexy
lub Asystenta Google), Apple AirPlay 2 albo bezpośrednio z ulubionych aplikacji serwisów muzycznych.

Dźwięk
Dwa wzmacniacze klasy H
Doskonale dostrojone do głośników i wyjątkowej architektury
akustycznej głośnika

Niestandardowy głośnik średnio-niskotonowy typu racetrack
Zadba o wierne odwzorwanieśrednich częstotliwości i głębię basu..

Głośnik wysokotonowy
Zapewnia wyraźne częstotliwości wysokie.

Wysokowydajny driver
Zwiększa moc i zasięg.

Regulowane ustawienia korektora graficznego (EQ)
Ustawienia obejmują bas, tony wysokie i głośność.

Układ mikrofonów dalekosiężnych
Wykorzystuje zaawansowane kształtowanie wiązki i wielokanałową
eliminację pogłosu, co umożliwia łatwą aktywację asystentów
głosowych.

Technologia automatycznej regulacji Trueplay™
Dostraja emitowany dźwięk do charakterystyki akustycznej otoczenia i
rodzaju odtwarzanych treści.. Dostępna przez Wi-Fi i Bluetooth.

Wygląd fizyczny
Wymiary
168 x 62 x 60 mm

Waga
0,43 kg

Stopień ochrony IP
Stopień ochrony IP67 oznacza odporność na pył i wodę. Wytrzymuje
zanurzenie w wodzie o głębokości 1 m przez maksymalnie 30 minut.

Wykończenie
Matowe; dostępny w kolorach Shadow Black i Lunar White.

Funkcje panelu górnego
Przyciski dotykowe pozwalają łatwo odtwarzać, zatrzymywać, pomijać
utwory i regulować głośność, chroniąc przed przypadkowymi
naciśnięciami.

Diody LED
Wskazują status głośnika, mikrofonu, akumulatora lub komunikat
głosowy.

Zasilanie i podłączenie
Akumulator
Zapewnia do 10 godzin nieprzerwanego odtwarzania na jednym
ładowaniu i do 10 dni oczekiwania w trybie uśpienia.

Zasilanie
Port USB-C 15 W, 5 V / 3 A.

Ładowanie
Skorzystaj z dołączonego kabla USB-C i dowolnego zasilacza USB
2,1 A lub bezprzewodowej ładowarki Qi. Magnetycznie przyczepia się
do sprzedawanej osobno, niestandardowej ładowarki
bezprzewodowej Sonos. Zestaw nie zawiera ładowarki.

Łączność bezprzewodowa
Łączy się z siecią Wi-Fi obsługiwaną przez dowolny router
802.11b/g/n/ac obsługujący częstotliwości 2,4 GHz lub 5 GHz.

Bluetooth
Przesyła strumieniowo muzykę i nie tylko przez Bluetooth 5.0.

Apple AirPlay 2
Obsługuje AirPlay 2 na urządzeniach Apple z systemem iOS 11.4
i nowszym.

Temperatura pracy
Od 5°C do 35°C

Cena i dostępność
Dostępny od 20 kwietnia 2021 r. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie,
Meksyku, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii, Nowej Zelandii,
Niemczech, Szwajcarii, Francji, Włoszech, Szwecji, Polsce, Hiszpanii,
Holandii, Finlandii, Norwegii, Danii, Belgii, Austrii, Luksemburgu,
Ameryce Łacińskiej, Singapurze, Hongkongu, Europie Wschodniej,
Portugalii, Grecji, Cyprze, Maroku, Egipcie, RPA, Izraelu, ZEA i Turcji.

169 USD / 159 GBP / 179 EUR / 799 PLN


