
Sonos AMP Strefowy Wzmacniacz Stereo Salon Poznań
!!! Autoryzowany Dealer !!! --- DOSTĘPNY OD RĘKI ---

Cena: 3 799 zł

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Waga (kg): 2, 1

Głębokość
(cm): 21, 7

Szerokość (cm): 21, 7

Wysokość (cm): 6, 4

OPIS PRODUKTU

Wzmacniacz Stereo z Wbudowanym Odtwarzaczem Sieciowym i Funkcjami
Multiroom Sonos Amp  
Sonos po prostu sprawia, że więcej rodzajów produktów audio jest ze sobą kompatybilnych niż którykolwiek z pozostałych
graczy na rynku, a to oznacza, że można budować stosunkowo prosty domowy system audio.

Niezwykłym kluczem do tej elastyczności od lat jest Sonos Connect Amp, co jest dokładnie tym, co brzmi: mały wzmacniacz
podłączony do Sonos, który może sterować dowolnymi standardowymi głośnikami. Ludzie i profesjonalni integratorzy
inteligentnych domów korzystali z Connect: Amp we wszystkich dziwacznych sposobach, od napędzania wielu zestawów
głośników sufitowych w mono po łączenie zestawów głośników telewizyjnych przy użyciu pudełka, które nigdy nie zostało
zaprojektowane do tego celu. Connect: Amp jest niezwykle przydatny, ale nieco słabszy przy 55 watów na kanał, a
podstawowy sprzęt jest dość długi w zębie.

Sonos dodaje więc nową linię Sonos Amp o wartości, która jest całkowicie nowym projektem, oferującym niezrównaną
elastyczność podłączonego komponentu audio. Jest znacznie bardziej wydajny niż Connect: Amp przy 125 watów na kanał i
znacznie bardziej wszechstronny, z obsługą AirPlay 2, wejściem HDMI i ogromną różnorodnością niestandardowych
ustawień i konfiguracji sterowania.

Możesz użyć wzmacniacza Amp do napędzania pary głośników półkowych. Możesz sparować go z dwoma innymi
głośnikami Sonos i subwooferem i zbudować zestaw kina domowego 4.1 wokół telewizora. Możesz nim sterować za
pomocą Alexa (i ewentualnie Google Assistant). Możesz uruchomić z nim gigantyczne głośniki vintage. Możesz go
zamontować w szafie, jeśli jesteś osobą z szafami na sprzęt w piwnicy. Robi to wszystko z łatwością i bezbłędnie, a także
mocno wzmacnia Sonos jako najbardziej elastyczny i wydajny system audio.
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Sonos Amp to elegancki, minimalistyczny czarny kwadrat. Na górze znajduje się okrągłe zagłębienie, które daje poczucie
wysokiego projektu, ale także ułatwia układanie wielu wzmacniaczy. Z przodu masz zwykłe elementy interfejsu Sonos z
diodami LED i przyciskami dotykowymi dla głośności i odtwarzania / pauzy, natomiast z tyłu znajdują się wejścia RCA i
HDMI, dwa gniazda Ethernet, wyjście subwoofera, złącze zasilania, przycisk parowania oraz połączenia głośników.

Podłącz wszystko — od gramofonu i zestawu stereo po głośniki przewodowe — aby cieszyć się muzyką z płyt winylowych,
płyt CD, zapisanych plików audio i przesyłaną strumieniowo. Możesz nawet podłączyć głośniki zewnętrzne i rozszerzyć
system Sonos na ogród.

Stwórz ukryty przed wzrokiem system dźwiękowy

Uzyskaj doskonały dźwięk bez kompromisów w kwestii przestrzeni czy wystroju domu dzięki Sonos Architectural by
Sonance — kolekcji głośników sufitowych, ściennych i zewnętrznych, zoptymalizowanych pod kątem Sonos Amp.
 

Dane techniczne: 

Cyfrowy wzmacniacz impulsowy 

125 W na kanał przy 8 omach

 

Obsługiwane wejścia liniowe 

Urządzenie audio z analogowym wyjściem RCA lub wyjściem optycznym (wymagany adapter optyczny). Telewizor z funkcją
HDMI ARC lub z wyjściem optycznym (wymagany adapter optyczny).

 

Wyjścia głośnikowe i subwoferowe

Wtyki bananowe (2) mogą zapewniać dźwięk stereofoniczny lub monofoniczny dźwięk dwukanałowy.

Automatyczne wykrywanie RCA z regulacją odcięcia częstotliwości 50-110 Hz

 

Regulacja tonów niskich i wysokich

pozwala na optymalizację wydajności dźwiękowej. Regulacja głośności w pojedynczych pomieszczeniach i grupach
pomieszczeń

 

Sterowanie i zasilanie 

Interfejs dotykowy z funkcjami głośniej/ciszej, poprzedni/następny utwór i odtwórz/pauza.

Zasilacz prądu zmiennego (AC) 100–120/220–240 V, 50–60 Hz

 

Wi-Fi i Port Ethernet

Urządzenie nawiązuje połączenie z domową siecią bezprzewodową obsługiwaną przez dowolny router działający w
standardzie 802.11 b/g/n. Ustawienia sieciowe działające wyłącznie w standardzie 802.11n nie są obsługiwane – należy
zmienić ustawienia routera na standard 802.11 b/g/n lub połączyć produkt Sonos z routerem.

Dwa porty Ethernet umożliwiają połączenie wzmacniacza Amp z przewodową siecią domową oraz podłączenie
dodatkowych odtwarzaczy Sonos.

 

Wymagania systemowe

Głośniki pasywne z kablem głośnikowym, szerokopasmowy internet i aplikacja Sonos.
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Skorzystaj z pomocy autoryzowanego eksperta

przy planowaniu i montażu wymarzonego systemu Audio Video. Zajmiemy się wszystkim — od wiercenia
otworów w suficie i ścianach po podłączenie telewizora.
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