
Boost je streamingervaring met Sub Mini
Sub Mini is de compacte subwoofer die je films, muziek en games een boost geeft met extra bass. Combineer je Sub Mini met Beam
of Ray voor een intensere beleving van tv-programma's, of geniet van diepere, helderdere tonen voor muziek als je hem combineert
met One, One SL of een SYMFONISK-speaker.

● Krachtige bass Laat je nog meer meeslepen door alle scènes en nummers met rijke, heldere en uitgebalanceerd lage tonen
die perfect klinken in kleine tot middelgrote kamers.

● Uitgebalanceerd geluid: Kracht-opheffende woofers zorgen voor diepe, dynamische lage tonen terwijl gezoem, getril en
vervorming worden geneutraliseerd. Geavanceerde digitale signaalverwerking maximaliseert de bassweergave en realiseert
de volle lage frequenties die je zou verwachten van een veel grotere subwoofer.

● Aanpasbaar: Sub Mini neemt de laagste frequenties over zodat gekoppelde speakers zich op de midden- en hoge
frequenties kunnen richten voor een rijkere en krachtigere totale geluidsbeleving. Trueplay past het geluid nog meer aan je
ruimte aan.

● Rond design: Sub Mini heeft een compact, elegant cilindrisch model dat anders is dan dat van elke andere subwoofer. Zet
hem naast je bank of tv-meubel zonder dat hij niet de aandacht afleidt van je tv of interieur.

● Moeiteloze beleving: Zodra je de stekker in het stopcontact steekt, detecteert de Sonos-app automatisch Sub Mini en helpt
die je om hem toe te voegen aan je systeem. Of je nu het volume van de tv aanpast met je afstandsbediening of de muziek
verandert vanaf de Sonos-app: Sub Mini blijft synchroon lopen met de speaker waaraan hij is gekoppeld.

● Breid je systeem uit wanneer je wilt: Creëer je eigen sound system door Sub Mini te combineren met elke Sonos-soundbar
of niet-draagbare speaker. En breid uit wanneer je er klaar voor bent om te genieten van meer meeslepende home cinema,
muziek in elke kamer en geweldig geluid onderweg.

Audio
Woofers
Twee 6-inch woofers zijn naar elkaar gericht voor een
kracht-opheffend effect.

Versterkers
Beide D-klasse digitale versterkers zijn perfect afgestemd op
de unieke akoestische architectuur.

Architectuur
Afgesloten behuizing neutraliseert vervorming en verbetert de
bassweergave.

Aanpasbare EQ
Audio-instellingen worden automatisch afgestemd om Sub
Mini en aangesloten Sonos-producten in balans te brengen.
Pas de bass, treble en loudness handmatig aan met de
Sonos-app.

Trueplay
Deze software meet de unieke akoestiek van je kamer en
stemt je geluid daarop af. Ondersteund iOS-apparaat vereist.

Frequentiebereik
25 Hz

Details
Afmetingen
Hoogte: 305 mm
Diameter: 230 mm

Gewicht
6,35 kg

Afwerking
Mat, verkrijgbaar in zwart en wit

Knop Verbinden
Druk als dat nodig is één keer om Sub Mini toe te voegen aan
je systeem tijdens het installeren.

Voeding en netwerkverbinding
Wifi
Maak verbinding met wifi met iedere 802.11a/b/g/n-router.

Weinig vertraging
Een 5GHz-verbinding met een Sonos-soundbar vergroot de
transmissiesnelheid voor hoogwaardig geluid dat synchroon
loopt met je tv.

Ethernet
10/100-poort voor aansluiting op je router met een kabel.

Spanning
100-240 V 50/60 Hz interne voeding

Prijs en verkrijgbaarheid
Vanaf 6 oktober 2022 verkrijgbaar in de Verenigde Staten,
Canada, Mexico, Colombia, het Verenigd Koninkrijk, Ierland,
Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Polen, Frankrijk, Italië,
Spanje, Nederland, België, Luxemburg, Zweden, Denemarken,
Noorwegen, Finland, Portugal, Griekenland, Cyprus,
Oost-Europa, Marokko, Egypte, Zuid-Afrika, Israël, Verenigde
Arabische Emiraten, Australië, Nieuw-Zeeland, Japan,
Singapore en Hongkong. China en India volgen later.

USD $429 / CAD $549 / GBP £429 / EUR €499 / AU $699


