
Podkręć przesyłanie strumieniowe dzięki Sub Mini
Sub Mini to kompaktowy subwoofer, który wzbogaci Twoje filmy, muzykę i gry o dodatkowe basy. Sparuj z Beam lub Ray, aby
uzyskać bardziej wszechogarniające treści telewizyjne, lub ciesz się większą głębią i czystością muzyki po sparowaniu z głośnikiem
One, One SL lub SYMFONISK.

● Głęboki bas: Poczuj wszechogarniające brzmienie w każdej scenie i utworze dzięki bogatym, czystym i zrównoważonym
basom, które świetnie nadają się do pomieszczeń o niewielkim i średnim metrażu.

● Wyrównany dźwięk: Głośniki niskotonowe z tłumieniem drgań generują głęboki i dynamiczny bas bez szumu, zgrzytu i
zniekształceń. Zaawansowany cyfrowy przetwornik dźwięku maksymalnie wykorzystuje pasmo przenoszenia basów i wiernie
odtwarza pełne brzmienie niskich częstotliwości typowe dla znacznie większych subwooferów.

● Możliwość optymalizacji: Sub Mini odtwarza brzmienie niskich częstotliwości, dzięki czemu sparowane głośniki Beam, Ray,
One lub One SL mogą skupić się na średnich i wysokich częstotliwościach, zapewniając bogatsze i bardziej
wszechogarniające wrażenia dźwiękowe. Zoptymalizuj dźwięk pod kątem Twojej przestrzeni dzięki Trueplay.

● Cylindryczna konstrukcja: Sub Mini został zaprojektowany z kompaktową, elegancką konstrukcją cylindryczną, która nie
przypomina żadnego innego subwoofera. Umieszczenie go obok sofy lub szafki nie będzie rozpraszać podczas oglądania
telewizji ani zaburzać wystroju wnętrza.

● Bezproblemowe podłączenie: Po podłączeniu kabla zasilającego aplikacja Sonos automatycznie wykryje głośnik Sub Mini
i pomoże dodać go do systemu. Dostosuj głośność telewizora za pomocą pilota lub zmień muzykę z poziomu aplikacji
Sonos. Sub Mini pozostaje zsynchronizowany ze swoim sparowanym głośnikiem.

● Rozbuduj swój system: Łącz i dopasowuj Sub Mini z dowolnym soundbarem lub nieprzenośnym głośnikiem Sonos, aby
stworzyć swój własny system dźwiękowy. Dodaj w dowolnej chwili i ciesz się bardziej wszechogarniającym dźwiękiem kina
domowego, muzyką w każdym pokoju i doskonałym dźwiękiem poza domem.

Dźwięk
Głośniki niskotonowe
Dwa 6-calowe głośniki niskotonowe są skierowane do
wewnątrz, co zapewnia tłumienie drgań.

Wzmacniacze
Oba cyfrowe wzmacniacze impulsowe zostały doskonale
dostrojone do wyjątkowej architektury akustycznej głośnika.

Obudowa
Wygłuszona obudowa neutralizuje zniekształcenia i poprawia
pasmo przenoszenia basów.

Regulowany korektor graficzny (EQ)
Ustawienia audio zmieniają się automatycznie, aby
zsynchronizować Sub Mini z innymi sparowanymi produktami
systemu Sonos. Basy i głośność można regulować ręcznie
w aplikacji Sonos.

Trueplay
Oprogramowanie analizuje akustykę pomieszczenia,
a następnie dostraja brzmienie. Wymaga obsługiwanego
urządzenia z systemem iOS.

Pasmo przenoszenia częstotliwości
25 Hz

Szczegóły
Wymiary
Wysokość: 305 mm
Średnica: 230 mm

Waga
6,35 kg

Wykończenie
Matowy; dostępny w kolorze czarnym lub białym

Przycisk „Dołącz”
Naciśnij raz, aby w razie potrzeby dodać Sub Mini do systemu
podczas konfiguracji.

Zasilanie i podłączenie
Wi-Fi
Łączy się z siecią Wi-Fi przez dowolny router 802.11a/b/g/n z
możliwością transmisji danych.

Małe opóźnienia
Połączenie w paśmie 5 GHz z soundbarem Sonos zapewnia
szybszą transmisję dźwięku, oferując wysokiej jakości dźwięk,
który jest idealnie zsynchronizowany z telewizorem.

Ethernet
Port sieciowy o przepustowości 10/100 do przewodowego
łączenia się z routerem.

Napięcie
Zasilanie wewnętrzne 100–240 V, 50/60 Hz

Cena i dostępność
Dostępny od 6 października 2022 r. w Stanach
Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku, Kolumbii, Wielkiej
Brytanii, Irlandii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Polsce,
Francji, Włoszech, Hiszpanii, Holandii, Belgii, Luksemburgu,
Szwecji, Danii, Norwegii, Finlandii, Portugalii, Grecji, Cyprze,
Europie Wschodniej, Maroku, Egipcie, Południowej Afryce,
Izraelu, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Australii, Nowej
Zelandii, Japonii, Singapurze i Hongkongu. Wkrótce również
w Chinach i Indiach.

429 USD / 549 CAD / 429 GBP / 499EUR / 699 AU / 2399 PLN


