
Ervaar krachtige bass met Sonos Sub (Gen 3)
De draadloze subwoofer voor diepe bass. Sluit Sub aan op elk Sonos-systeem voor een nog meeslependere home cinema- en
muziekbeleving. Je bedient hem met de volledig nieuwe Sonos S2-app.

● Het iconische design en de krachtige bass van Sub (Gen 3) zijn hetzelfde gebleven. De inwendige techniek is vernieuwd met een
groter geheugen en verwerkingsvermogen, en verbeterd wifi-bereik.

● Twee naar binnen gerichte kracht-opheffende drivers midden in de Sub voorkomen vibraties en getril. Alles wat je hoort is pure bass.
● Geef je home cinema een extra dimensie als je Sub combineert met de volledig nieuwe Arc, Beam, Playbar of Playbase. Geniet van

surround sound als je je installatie uitbreidt met een set Sonos One's of One SL's.
● Met Trueplay kun je je speakers afstemmen als een professional en het geluid voor je kamer optimaliseren.
● Het tijdloze design van Sub past perfect in elke ruimte. Zet Sub rechtop neer, leg hem op zijn kant of schuif hem zonder de bank

zonder dat dit de geluidsprestaties beïnvloedt.

Audio
Twee D-klasse digitale versterkers
Perfect afgestemd op de akoestische architectuur.

Twee kracht-opheffende drivers
Zijn naar binnen gericht voor een krachtige bass zonder getril of
gezoem.

Dubbele akoestische poort
Nauwkeurig afgestemd voor nóg betere prestaties.

Frequentie
Lage frequentierespons tot 25 Hz.

Audio-instellingen
Worden automatisch afgestemd om Sub en de aangesloten
Sonos-speaker(s) of componenten in balans te brengen.

Trueplay-software
Stemt het geluid dynamisch af op de unieke akoestiek van de
kamer. iOS-apparaat vereist.

Aanpasbare EQ
In te stellen in de app.

Details
Afmetingen - H x B x D
389 x 158 x 402 mm

Afwerking
Zwart met glanzende afwerking
Wit met glanzende afwerking

Led-statuslampje
Geeft de status van de voeding en de verbinding aan.

Knop Verbinden
Indrukken om Sub te installeren en met je systeem te verbinden.

Gewicht
13,15 kg

Voeding en
netwerkverbinding
Stroomtoevoer
Schakelende voeding van 100-240 V, 50-60 Hz AC, universele
ingang.

Ethernetpoort
1 10/100Mbps-ethernetpoort. Sluit rechtstreeks aan op je router
als je wifi hapert.

Wifi
Maakt verbinding met je wifi-thuisnetwerk met iedere 802.11b/g/n,
2,4 GHz-router.

Sonos S2
Download de nieuwste versie van de app voor de installatie en
bediening.

Inhoud
Sonos Sub, stroomkabel, snelstartgids, juridische informatie en
garantievoorwaarden

Prijs en verkrijgbaarheid
Vanaf 10 juni 2020 verkrijgbaar in de Verenigde Staten, Canada,
Mexico, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Australië, Nieuw-Zeeland,
Duitsland, Frankrijk, Italië, Zweden, Polen, Spanje, Nederland,
Denemarken, België, Oostenrijk, Luxemburg, Latijns-Amerika,
Singapore, en Hongkong. China en Japan volgt later.

EUR €799


