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ŻADEN INNY BEZPRZEWODOWY
ODTWARZACZ NIE OFERUJE TAK
GŁĘBOKIEGO, KRYSTALICZNIE
CZYSTEGO DŹWIĘKU HiFi W TAK
KOMPAKTOWEJ KONSTRUKCJI

PLAY:1 – GŁÓWNE ZALETY

BEZPRZEWODOWY SYSTEM SONOS HiFi

TERAZ MOŻESZ SŁUCHAĆ.

DŹWIĘK HiFi I PEWNE POŁĄCZENIE
BEZPRZEWODOWE

PLAY:1 posiada specjalnie dostrojone przetworniki i zapewnia
bogate, mocne brzmienie, z krystalicznie czystymi wysokimi
tonami i głębokim basem – idealna muzyka w klasie HiFi.

MUZYKA TAM GDZIE JEJ MIEJSCE: WSZĘDZIE
Elegancka, uniwersalna konstrukcja PLAY:1 w łatwy sposób
dopasuje się do każdego pomieszczenia, gdzie chcesz
słuchać muzyki. Będziesz zaskoczony jak potężny dźwięk
usłyszysz, niezależnie od miejsca.

CAŁA TWOJA MUZYKA, RAZEM
W JEDNYM MIEJSCU

Niezależnie od tego w ilu miejscach składujesz swoją
muzykę, ani ilu serwisów muzycznych używasz, Sonos App
pozwala na dostęp do niej w jednym wygodnym miejscu.

DOM PEŁEN MUZYKI ZACZYNA SIĘ TUTAJ

PLAY:1 jest klockiem w całym systemie multi-room Sonos,
pozwalającym jego budowę od pojedynczego elementu i
rozbudowę później. Odtwarzaj ten sam utwór wszędzie lub
wybierz różne utwory do różnych pomieszczeń.

NIESAMOWITY W POJEDYNKĘ,
JESZCZE LEPSZY RAZEM Z DRUGIM

PLAY:1 świetnie gra samodzielnie. Połącz dwa PLAY:1 w parę,
a otrzymasz prawdziwe brzmienie stereo HiFi.

Słuchaj swojej ulubionej muzyki za pomocą jedynego
bezprzewodowego systemu, który łączy ciepłe, pełne
brzmienie z wygodą bezprzewodowej sieci w 100%
stworzonej do streamingu dźwięku HiFi.

STEAMUJ CAŁĄ MUZYKĘ ŚWIATA.

Ciesz się ogromem dostępnej muzyki – twoją biblioteką
iTunes®, ulubionymi serwisami muzycznymi i ponad 100.000
darmowymi stacjami radia internetowego, programami i
podcastami. Wszystko za pomocą wygodnej aplikacji na
twoim kontrolerze. Odtwarzaj tą sama muzykę w każdym
pomieszczeniu w idealnej synchronizacji – lub w każdym
pokoju inną – z dowolnego źródła
* dostępność serwisów muzycznych jest zależna od regionu

ŁATWY W USTAWIENIU, KONTROLI
I ROZBUDOWIE

Przeszukuj, poznawaj i odtwarzaj muzykę przy użyciu
darmowych aplikacji Sonos Controller App dla twojego
smartfona AndroidTM, urządzeń iPhone®, iPod touch® lub
iPad®, komputera Mac lub PC. Ponieważ jest to modułowy
system, możesz w prosty sposób dodawać muzykę do
większej ilości pomieszczeń za pomocą dwóch przycisków.

PLAY:1 DANE TECHNICZNE
AUDIO

FUNKCJE SIECIOWE*

ZAPROJEKTOWANE PRZEZ SONOS
Urządzenie, jak i oprogramowanie z nim współpracujące
zostało zaprojektowane przez Sonos, aby możliwe było
odtwarzanie bogatego, mocnego brzmienia, dźwięku HiFi
o kryształowej czystości przy każdym poziomie głośności.
WZMACNIACZ
Dwa wzmacniacze klasy D zostały idealnie dostrojone, by
doskonale dopasować głośniki i architekturę akustyczną.
TWEETER
Pojedynczy tweeter produkuje soczyste i precyzyjne dźwięki
wysokich częstotliwości.
PRZETWORNIK NISKO-ŚREDNIOTONOWY
Pojedynczy 3,5 calowy przetwornik zapewnia wierną
reprodukcję średnich częstotliwości, istotnych dla
precyzyjnego odtwarzania wokali i instrumentów, ale także
dla dostarczania głębokiego i bogatego basu.
PARA STEREO Z DWÓCH PLAY:1
Możesz stworzyć oddzielne kanały – lewy i prawy dla jeszcze
lepszego odbioru pełnego i głębokiego dźwięku.
KINO DOMOWE 5.1		
Dodaj dwa PLAY:1 do PLAYBAR i SUB, a otrzymasz prawdziwe
kino domowe z dźwiękiem przestrzennym

ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA
SonosNet 2.0 – zabezpieczona bezprzewodowa sieć
peer-to-peer z kodowaniem AES.
SONOSNET EXTENDER
Funkcje rozszerzające i poprawienie mocy SONOSNET 2.0
ETHERNET
Port sieciowy 10/100 Mbps

MUZYKA
WSPIERANE FORMATY AUDIO
Skompresowane pliki MP3, iTunes Plus, WMA (wliczając w
to zakupione online pliki Windows Media). AAC (MPEG4),
AAC+, Ogg Vorbis, Audible (format 4), Apple Lossless, Flac
(bezstratne), jak również nieskompresowane pliki WAV i AIFF.
Natywne wsparcie dla częstotliwości próbkowania 44,1 kHz.
Dodatkowo wsparcie dla częstotliwości próbkowania 48 kHz,
32 kHz, 24 kHz, 22 kHz, 16 kHz, 11 kHz i 8 kHz.
Uwaga: niniejsze formaty nie są aktualnie wspierane: Apple „Fairplay”, WMA DRM i WMA Lossless.
Wcześniej zakupione utwory Apple „Fairplay” zabezpieczone DRM mogą zostać zaktualizowane.
Sprawdź witrynę Apple.com po szczegóły.

WSPIERANE SERWISY MUZYCZNE
Sonos współpracuje bezproblemowo z 7Digital, 8Tracks,
Amazon Cloud Player, AUPEO!, Dar.fm, Deezer, Hearts of
Space, iHeartRadio, JB HiFi NOW, JUKE, Last.fm, MOG, Murfie,
Pandora®, Qobuz, Rdio®, Rhapsody®, SiriusXM™ Internet
Radio, Simfy, Slacker® Radio, Songl, Songza, Spotify®,
Stitcher SmartRadio™, TDC Play, The Hype Machine, TuneIn,
WiMP, Wolfgang’s Vault®, YouMusic oraz pliki pobrane z
innych serwisów oferujących utwory bez zabezpieczenia
DRM. Dostępność serwisów muzycznych jest zależna od
regionu.
SYSTEMY OPERACYJNE
(dla zapisanych plików) Windows XP SP3 i nowsze, Mac OS X
v10.6 i nowsze; urządzenia NAS wspierające CIFS.
RADIO INTERNETOWE
Streaming MP3, WMA
WYŚWIETLANIE GRAFIKI ALBUMÓW
JPEG, PNG, BMP, GIF
TRYBY ODTWARZANIA		
Crossfade, shuffle, repeat

* połaczenie z internetem jest niezbędne dla dostępu do internetowych stacji radiowych, serwisów
muzycznych online i aktualizacji oprogramowania (DSL, modem kablowy lub bazujące na LAN
wysokiej prędkości połączenia). Dostęp do Internetu może wymagać dodatkowych opłat lub opłat
dla usługodawcy. Uwaga: wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

OGÓLNE
ZASILANIE
AC 120/240V, 50-60 Hz, automatycznie przełączalny
PRZYCISKI STERUJĄCE NA PANELU GÓRNYM
Głośność i Odtwarzanie/Pauza. Wciśnij raz Odtwarzanie/
Pauza aby odtworzyć lub zatrzymać odtwarzanie,
dwukrotnie, aby przejść do następnego utworu.
KONTROLKA
Pokazująca status PLAY:1
WYMIARY
(WYS. x SZER. x GŁ.) 161,45 x 119,7 x 119,7 mm
MOCOWANIE
Gniazdo gwintowane ¼” (6,75 mm)
WAGA
1,85 kg
TEMPERATURA PRACY
0°C do 45°C
TEMPERATURA SKŁADOWANIA
-20°C do 70°C
ODPORNOŚĆ NA ZAWILGOCENIE
Konstrukcja wytrzymuje wysoką wilgotność, np. w łazience
z włączonym prysznicem. (PLAY:1 nie jest wodoszczelny ani
bryzgoszczelny).
DOSTĘPNE KOLORY
biały z metalicznym grillem, czarny z grafitowym grillem
JĘZYKI
Sonos System Software wspiera następujące języki: duński,
holenderski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński,
norweski, uproszczony chiński, hiszpański, szwedzki i
portugalski (brazylijski).
W KOMPLECIE SONOS PLAY:1
kabel zasilający, płaski kabel Ethernet, instrukcja obsługi
WAGA OPAKOWANIA
2,43 kg (wraz z kablami i materiałami drukowanymi)
Uwaga: specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia
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