
Opplev kraftig bass med Sonos Sub (Gen 3)
Den trådløse subwooferen for dyp bass. Koble Sub til ethvert Sonos-system for en mer omsluttende hjemmekino- og musikkopplevelse, styrt
av den splitter nye Sonos S2-appen.

● Sub (Gen 3) gir deg den samme ikoniske utformingen og kraftige bassen med en oppdatert innside som inkluderer økt minne,
prosessorkraft og en ny trådløs radio.

● To kraftutjevnende drivere i midten av Sub er vendt innover for å eliminere vibrasjoner og knitring. Du hører derfor bare ren bass.
● Legg til mer dybde i lyden i hjemmekinoen når du kobler Sub sammen med den splitter nye Sonos Arc, Beam, Playbar eller

Playbase. Få surroundlyd når du utvider konfigurasjonen med et par Sonos One- eller One SL-høyttalere.
● Trueplay gir deg de samme justeringsmulighetene som de profesjonelle har, og optimaliserer lyden for rommet.
● Subs varige utforming passer fortsatt perfekt inn i ethvert rom. Sett Sub på høykant, legg den på siden, eller plasser den under

sofaen uten at lydytelsen reduseres.

Lyd
To digitalforsterkere i klasse D
Perfekt justert til den akustiske arkitekturen.

To kraftutjevnende drivere
Vender innover slik at du får kraftig bass uten summing eller
knitring i kassen.

Doble akustiske porter
Presist justert for å forbedre ytelsen.

Frekvens
Respons så lav som 25 Hz.

Lydinnstillinger
Utjevner automatisk for å balansere Sub og parede
Sonos-høyttalere eller komponenter.

Trueplay-programvare
Tilpasser lyden dynamisk til den unike akustikken i rommet. Det
kreves en iOS-enhet.

Justerbar EQ
Innstillinger i appen.

Detaljer
Mål – H x B x D
389 x 158 x 402 mm

Overflate
Svart med glanset overflate
Hvit med glanset overflate

Status-LED
Angir strøm- og tilkoblingsstatus.

Join-knapp
Hold inne for å konfigurere og pare med systemet.

Vekt
13,15 kg

Strøm og nettverk
Strømforsyning
Automatisk vekslende 100–240 V, 50–60 Hz
vekselstrøm-universalinngang.

Ethernet-port
1 stk. 10/100 Mbps ethernet-port. Hvis det trådløse nettverket er
ustabilt, kan du i stedet koble Sonos direkte til ruteren med kabel.

Wi-Fi
Kobler seg til det trådløse hjemmenettverket med enhver ruter
som støtter nettverksstandarden 802.11b/g, 2,4 GHz.

Sonos S2
Last ned siste generasjon av appen for å konfigurere og styre.

Innhold
Sonos Sub, strømkabel, hurtigstartveiledning, juridisk- og
garantiinformasjon

Priser og tilgjengelighet
Tilgjengelig fra 10. juni 2020 i USA, Canada, Mexico, Storbritannia,
Irland, Australia, New Zealand, Tyskland, Frankrike, Italia, Sverige,
Polen, Spania, Nederland, Danmark, Belgia, Østerrike,
Luxemburg, Latin-Amerika, Singapore, og Hong Kong. Kina og
Japan vil følge etter.

NOK 7,999 / USD 699 / GBP 699 / EUR 799


