
Poczuj potężny bas z Sonos Sub (Gen 3)
Bezprzewodowy subwoofer, który pogłębia bas. Połącz Sub z dowolnym systemem Sonos i ciesz się bardziej porywającymi doświadczeniami
kina domowego i muzyki. Steruj nim za pomocą najnowszej aplikacji Sonos S2.

● Sub (Gen 3) charakteryzuje się tą samą kultową konstrukcją i potężnym basem, ale ma więcej pamięci i mocniejszy procesor, a także
nowe radio bezprzewodowe.

● Dwa sterowniki z funkcją tłumienia drgań w sercu Sub są skierowane do wewnątrz, aby eliminować wibracje i zgrzyty oraz zapewnić
dzięki temu czysty bas.

● Dodaj kolejny wymiar do swojego kina domowego, parując Sub z najnowszym Sonos Arc, Beam, Playbar lub Playbase. Rozbuduj
system o parę głośników Sonos One lub One SL i ciesz się dźwiękiem przestrzennym.

● Dzięki regulacji Trueplay możesz profesjonalnie dostroić głośniki i dostosować dźwięk do akustyki dowolnego pomieszczenia.
● Ponadczasowa, wytrzymała konstrukcja Sub świetnie pasuje do każdej przestrzeni. Sub można postawić pionowo lub poziomo,

a nawet umieścić go pod kanapą — niezależnie od ustawienia subwoofer zapewni najwyższą wydajność dźwiękową.

Dźwięk
Dwa cyfrowe wzmacniacze impulsowe
Doskonale dostrojone do architektury akustycznej.

Dwa sterowniki tłumienia drgań
Są skierowane do wewnątrz, aby zapewnić mocny bas bez
zgrzytów i szmerów.

Dwa wejścia akustyczne
Precyzyjnie dostrojone, by poprawić wydajność.

Częstotliwość
Pasmo przenoszenia już od 25 Hz.

Ustawienia audio
Wyrównują się automatycznie, aby zsynchronizować Sub ze
sparowanymi głośnikami Sonos lub komponentem.

Oprogramowanie Trueplay
Dynamicznie dostosowuje brzmienie do wyjątkowej akustyki
pomieszczenia. Wymaga urządzenia z systemem iOS.

Regulowane ustawienia korektora graficznego (EQ)
Ustawienia są dostępne w aplikacji.

Szczegóły
Wymiary (wys. x szer. x gł.)
389 x 158 x 402 mm

Wykończenie
Czarny z połyskiem
Biały z połyskiem

Dioda LED stanu
Wskazuje stan zasilania i połączenia.

Przycisk „Dołącz”
Przytrzymaj, aby skonfigurować i sparować z systemem.

Waga
13,15 kg

Zasilanie i podłączenie
Zasilanie
Uniwersalny zasilacz prądu zmiennego (AC) 100–240 V, 50–60 Hz.

Port Ethernet
1 port Ethernet 10/100 Mbps. Jeśli połączenie Wi-Fi jest
niestabilne, urządzenie należy podłączyć bezpośrednio do routera.

Wi-Fi
Łączy się z domową siecią Wi-Fi za pośrednictwem routera
802.11b/g w paśmie o częstotliwości 2,4 GHz.

Sonos S2
Pobierz aplikację najnowszej generacji do konfiguracji
i sterowania.

Zawartość
Sonos Sub, kabel zasilający, skrócona instrukcja obsługi,
informacje prawne i gwarancyjne

Cena i dostępność
Dostępność od 10 czerwca 2020 r. w Stanach Zjednoczonych,
Kanadzie, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii, Nowej
Zelandii, Niemczech, Francji, Włoszech, Szwecji, Polsce,
Hiszpanii, Holandii, Danii, Belgii, Austrii, Luksemburgu, Ameryce
Łacińskiej, Singapurze, i Hongkongu. Wkrótce również w Chinach
i Japonii.

PLN 3,399 / USD 699 / GBP 699


