
 

Uttryck din individuella stil med Roams tre nya färger 
Supersmidiga Roam är nu tillgänglig i tre nya färgställningar – Olive, Wave och Sunset – så att du kan uttrycka din individuella stil på fler sätt än bara 
med ljudet. 

● Lek med färg: Roams nya färger har inspirerats av exotisk natur och långväga paradis. Eftersom de är lika mångsidiga som högtalaren 
kompletterar de såväl inomhus- som utomhusmiljöer. Olive har inspirerats av lummiga landskap, från öknens kaktusar till välansade parker. 
Wave är baserad på lugnet längst stränder och vid poolkanten. Sunset har influerats av färgstark ökensand och skimrande kvällshimlar. 

● Fylligt ljud: Upplev nyanserat ljud med samma klarhet, djup och fyllighet som du kan förvänta dig av en större högtalare. Automatisk 
Trueplay™ är tillgängligt både på Bluetooth och Wi-Fi, vilket betyder att Roam alltid är justerad för en optimal musikupplevelse, oavsett 
omgivning. 

● Utformad för äventyr: Roams trekantiga silhuett och rundade profil smälter in i ditt hem, samtidigt som den lätta och kompakta formen gör 
det enkelt att bära med sig Sonos-upplevelsen överallt. Eftersom den är IP67-klassad är den utformad för att tåla väder och vind – inklusive 
att tappas, ramla, utsättas för vatten, smuts, damm och mycket mer – vilket gör Roam till vår mest tåliga högtalare någonsin. 

● Räcker hela dagen: Roam är redo att sätta musik till din dag och ger upp till 10 timmars oavbruten speltid med en enda laddning. Ladda 
den enkelt med en särskilt utformad magnetisk, trådlös laddare från Sonos som är tillgänglig för 499 kr, valfri trådlös Qi-laddare eller den 
medföljande USB-C-kabeln. 

● Lyssna smidigt både hemma och i farten: Roam växlar smidigt mellan Wi-Fi och Bluetooth. Med Sound Swap-funktionen kan du flytta 
musiken till den närmaste högtalaren i ditt system genom att trycka på spela upp/pausa-knappen, så att du enkelt kan hålla musiken igång 
när du kommer hem. 

● Intuitiv styrning: Lyssna på över 100 olika streamingtjänster och styr med Sonos S2-appen, rösten via Google Assistent eller 
Sonos Voice Control som lanseras i USA senare den här månaden, Apple AirPlay 2 eller direkt från musiktjänsternas egna appar. 

Ljud 
Två klass H-förstärkare 
Perfekt justerade efter högtalarelementen och högtalarens unika 
akustiska konstruktion. 
 
En specialdesignad Racetrack-mid-woofer 
Säkerställer naturtrogen återgivning av frekvenser i mellanregistret och 
optimerar ljudet vid lägre frekvenser. 
 
En diskant 
Ger tydliga höga frekvenser. 
 
Högeffektsmotor 
Ger ökad effekt och räckvidd. 
 
Justerbar EQ 
Inställningarna omfattar bas, diskant och loudness. 
 
Fjärrfältsmikrofoner 
Använder avancerad strålformning och flerkanalig ekoreducering för 
snabbare aktivering av röstassistenter. 
 
Ljudjusteringsteknologin automatisk Trueplay™ 
Använder rumsuppfattning för att justera ljudet efter högtalarens 
position, placering och det innehåll som spelas upp. Tillgängligt med 
Wi-Fi och Bluetooth. 
 
Produktfakta 
Mått  
168 x 62 x 60 mm 
 
Vikt 
0,43 kg 
 
IP-klassning 
IP67-klassad för skydd mot damm och vatten. Vattentät ned till 
en meters djup i upp till 30 minuter. 
 
Finish 
Matt. Tillgänglig i Olive, Wave, Sunset, Shadow Black och 
Lunar White. 
 
 
 
 
Toppanelens funktioner  
De taktila knapparna gör det enkelt att spela upp, pausa, hoppa över 
låtar och justera volymen, samtidigt som de skyddar mot oavsiktliga 
knapptryck.  
 

LED-lampor 
Visar högtalarens status, mikrofonstatus, batteristatus och 
röstrespons. 
 
Ström och nätverk 
Batteri 
Upp till 10 timmars oavbruten speltid med en enda laddning 
 
Rekommenderad strömförsörjning 
USB-C-port 15 W, 5 V/3 A. 
 
Uppladdning 
Använd den medföljande USB-A–C-kabeln och en USB-nätadapter på 
minst 5 V/1,5 A (7,5 W). Du kan också använda den trådlösa laddaren 
för Sonos Roam eller valfri Qi-certifierad trådlös laddare.  
 
Trådlös anslutning 
Kopplas till Wi-Fi-nätverk med valfri 802.11b/g/n/ac 2,4 eller 5 GHz 
router med sändningskapacitet. 
 
Bluetooth 
Streama musik och mycket mer via Bluetooth 5.0. 
 
Apple AirPlay 2 
Fungerar med AirPlay 2 på Apple-enheter med iOS 11.4 och senare.  
 
Arbetstemperatur 
5 °C till 35 °C 
 
Pris och tillgänglighet 

Tillgänglig från och med den 11 maj 2022 i USA, Kanada, 
Storbritannien, Irland, Tyskland, Österrike, Schweiz, Polen, Frankrike, 
Italien, Spanien, Nederländerna, Belgien, Sverige, Danmark, Norge, 
Finland, Portugal, Grekland, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Estland, 
Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Rumänien, Slovakien, och Slovenien. 
Tillgänglig från och med den 12 maj 2022 i Mexiko och Columbia. 
Kommer att bli tillgänglig i Japan vid ett senare tillfälle. 
 
2 199 kr 


