DŹWIĘK WPRAWIAJĄCY
W DRŻENIE.WZORNICTWO
POBUDZAJĄCE BICIE
SERCA. I TYLKO
JEDEN PRZYCISK ABY
ROZPOCZĄĆ.

SONOS SUB wypełni całe pomieszczenie grubymi warstwami głębokiego, bezdennego dźwięku,
który pozwoli Ci usłyszeć i poczuć wagę każdego akordu. Nie tylko usłyszysz różnicę jaką robi nasz
bezprzewodowy subwoofer – poczujesz ją całym sobą, każdą kosteczką.
PEŁNIA DŹWIĘKU, ZERO WIBRACJI
Dwa ustawione przeciwsobnie głośniki niskotonowe powodują, że cały dźwięk i energia muzyki jest odtwarzana głośno
i czysto i nic z niej nie jest tracone w obudowie – żadnego grzechotania czy brzęczenia.
KONTROLA JEDNYM PRZYCISKIEM
Żadnych kabli. Żadnego złożonego programowania. Wciśnij jeden przycisk, podążaj za prostymi instrukcjami na swoim
kontrolerze, a system automatycznie dostosuje ustawienia audio by idealnie zbalansować SUB i sparowany komponent
Sonos do bezproblemowej pracy. Możesz doświadczać zoptymalizowanego, wypełniającego całe pomieszczenie brzmienia.
TAM GDZIE CHCESZ
Ponieważ jest bezprzewodowy i zaprojektowany by działać idealnie w każdych warunkach, niezależnie czy postawiony
horyzontalnie, czy wertykalnie – możesz postawić SUB gdziekolwiek chcesz w pomieszczeniu – możesz nawet położyć
go płasko pod sofą.
SYSTEM SONOS
Sonos pozwala na przesyłanie strumieniowe całej muzyki świata do pomieszczeń w całym domu. Rozmieść w domu tak
dużo odtwarzaczy Sonos ile potrzebujesz. Bezprzewodowo. Odtwarzaj różne utwory w każdym z pomieszczeń lub ten sam
wszędzie, z perfekcyjną synchronizacją.

SUB współpracuje ze wszystkimi urządzeniami Sonos posiadającymi wzmacniacz: CONNECT:AMP/ZP120/ZP100; PLAY:5/ZonePlayer S5; PLAY:3.
Nie współpracuje z urządzeniami bez wzmacniacza: CONNECT/ZP90/ZP80.

SUB – DANE TECHNICZNE
AUDIO

OGÓLNE

WZMACNIACZ Dwa wzmacniacze cyfrowe klasy D doskonale dostrojone,
by dopasować się do głośników i architektury akustycznej.
GŁOŚNIKI Dwa głośniki ustawione przeciwsobnie dla głębszego i
bogatszego dźwięku bez żadnego brzęczenia i grzechotania obudowy.
PODWÓJNE PORTY AKUSTYCZNE dostrojone tak, aby zmaksymalizować
akustyczną pojemność SUB’a i uwypuklić basy
PASMO PRZENOSZENIA Odtwarzanie częstotliwości aż do 25 Hz.
W PEŁNI CYFROWY DŹWIĘK Wszystkie ustawienia filtrów, aktywny
equalizer i ustawienia opóźnień są dokonywane przez mistrzowsko
stworzony obwód DSP (Digital Signal Processing), tak aby nie uronić ani
krzty jakości i energii.
AKTYWNY EQUALIZER System automatycznie dostosowuje ustawienia
audio poprzez wszystkie podłączone komponenty, aby zapewnić
niesamowitą jakość dźwięku.

ZASILANIE AC 120/240V, 50-6-Hz, automatycznie przełączalny
PRZYCISK NA PANELU BOCZNYM Pozwala na podłączenie do systemu
KONTROLKI NA PANELU BOCZNYM Pokazujące status urządzenia SUB
WYMIARY 402 x 158 x 380 mm
WAGA 16 kg
TEMPERATURA PRACY 0°C do 40°C
TEMPERATURA SKŁADOWANIA -20°C do 70°C
W KOMPLECIE SONOS SUB, kabel zasilający, instrukcja obsługi, karta
gwarancyjna
USTAWIENIE Pionowo lub położony płasko
GUMOWE I FILCOWE NÓŻKI Wbudowane nóżki z gumy; dołączone
opcjonalne podkładki filcowe

FUNKCJE SIECIOWE

SUB WSPÓŁPRACUJE Z wszystkimi komponentami Sonos
posiadającymi wzmacniacz: CONNECT:AMP/ZP120/ZP100;
PLAY:5/ZonePlayer S5; PLAY:3. Nie współpracuje z urządzeniami
nieposiadającymi wzmacniacza: CONNECT/ZP90/ZP80

ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA SonosNet 2.0 – zabezpieczona
bezprzewodowa sieć peer-to-peer z kodowaniem AES
SONOSNET EXTENDER Działa celem rozszerzenia zasięgu SonosNet 2.0
PORT ETHERNET Pojedynczy port Ethernet do podłączenia SUB do
kablowej sieci domowej.

WSPÓŁPRACUJĄCE URZĄDZENIA

Uwaga: specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia.
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