
Upplev fyllig bas med Sonos Sub (Gen 3)
Den trådlösa subwoofern för djup bas. Anslut Sub till valfritt Sonos-system för att uppleva hemmabio och musik med mer omslutande ljud –
och styr allt med den nya Sonos S2-appen.

● Sub (Gen 3) har samma ikoniska design och mäktiga bas men med uppdaterat innehåll, som större minne, ökad processorkraft och
en ny trådlös radio.

● Två vibrationsdämpande högtalarelement i mitten av Sub är vända inåt för att eliminera vibrationer och surr så att det enda du hör är
ren bas.

● Ge hemmabion en extra dimension genom att kombinera Sub med helt nya Sonos Arc, Beam, Playbar eller Playbase. Skapa
surroundljud genom att utöka systemet med två Sonos One eller One SL.

● Med Trueplay kan du justera högtalarna som ett studioproffs och optimera ljudet för just ditt rum.
● Sub har en design som står sig och som passar perfekt i alla rum. Placera Sub stående, lägg den på sidan eller skjut in den under

soffan utan att det påverkar ljudprestandan.

Ljud
Två digitala klass D-förstärkare
Perfekt inställda för den akustiska konstruktionen.

Två vibrationsdämpande högtalarelement
Vända inåt för att ge fyllig bas utan möbelvibrationer och surr.

Två akustiska portar
Noggrant justerade för att öka prestandan.

Frekvens
Svar ända ner till 25 Hz.

Ljudinställningar
Justerar automatiskt balansen mellan Sub och parkopplade
Sonos-högtalare eller komponenter.

Trueplay-mjukvara
Dynamisk justering efter rummets unika akustik. iOS-enhet krävs.

Justerbar EQ
Inställningar i appen.

Detaljerad information
Mått – H x B x D
389 x 158 x 402 mm

Finish
Svart med blank yta
Vit med blank yta

Statuslampa
Visar ström- och anslutningsstatus.

Anslutningsknapp
Håll för att installera och ansluta till systemet.

Vikt
13,15 kg

Ström och nätverk
Strömförsörjning
Automatisk växling 100–240 V, 50–60 Hz AC universalingång.

Nätverksport
En nätverksport med kapacitet på 10/100 Mbit/s. Koppla den
direkt till routern om ditt Wi-Fi är instabilt.

Wi-Fi
Kopplas till ditt hemma-Wi-Fi med valfri router som har stöd för
802.11b/g och 2,4 GHz samt sändningskapacitet.

Sonos S2
Ladda ner den senaste generationen av appen för att installera
och styra systemet.

Innehåll
Sonos Sub, strömkabel, snabbstartsguide, juridisk information
och garantiinformation

Pris och tillgänglighet
Tillgänglig från och med den 10 juni 2020 i USA, Kanada, Mexiko,
Storbritannien, Irland, Australien, Nya Zeeland, Tyskland,
Frankrike, Italien, Sverige, Polen, Spanien, Nederländerna,
Danmark, Belgien, Österrike, Luxemburg, Latinamerika,
Singapore, Hongkong och Japan. Tillgänglighet i Kina och Japan
meddelas senare.
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