
Sonos MOVE Biały Głośnik Bezprzewodowy Multiroom
Salon Poznań !!! Autoryzowany Dealer !!! --- DOSTĘPNY
OD RĘKI ---

Cena: 2 099 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Biały, Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Zestaw głośnomówiący: Tak

Wodoodporność: Nie

Radio: FM

Główne połączenia -
Wejścia/Wyjścia: HDMI 3/1

Bluetooth: Tak

Funkcje sieciowe: Bluetooth

Konstrukcja/budowa: 2-drożna

OPIS PRODUKTU

Sonos MOVE
Ciesz się doskonałym dźwiękiem gdzie zechcesz dzięki odpornemu na warunki atmosferyczne i upadki Move. Steruj
nim za pomocą głosu, aplikacji Sonos i Apple AirPlay 2 w domu, a kiedy sieć Wi-Fi nie jest dostępna, przesyłaj treści
strumieniowo przez Bluetooth.
Poznaj zaskakująco głęboki bas, szerokie spektrum dźwięku przestrzennego i funkcję Trueplay™, która idealnie
dostroi brzmienie głośników do miejsca, w którym przebywasz, oraz do słuchanej muzyki.
Po połączeniu z siecią Wi-Fi dzięki wbudowanej obsłudze Amazon Alexy możesz bez angażowania rąk odtwarzać
muzykę, sprawdzać wiadomości, ustawiać alarmy, uzyskiwać odpowiedzi na pytania i nie tylko.
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Przesyłaj strumieniowo przez Wi-Fi i podłącz głośnik Move do systemu Sonos w domu. Przełącz się na Bluetooth, gdy
jesteś poza domem w trybie off-line.

dwa cyfrowe wzmacniacze impulsowe doskonale dostrojone do dwóch dedykowanych sterowników głośnikowych, jak i
całej architektury akustycznej
sygnał dźwiękowy powiadomi Ciebie, że Sonos Move zarejestrował polecenie głosowe i pracuje nad odpowiedzią
układ mikrofonów dalekosiężnych wykorzystuje inteligentne rejestrowanie głosu i usuwanie szumów
skierowany w dół głośnik wysokotonowy odtwarza czyste, szczegółowe częstotliwości wysokie i równomiernie
rozprasza dźwięk, zapewniając niezwykle szeroką przestrzeń dźwiękową
zintegrowany z obudową głośnik średnio-niskotonowy zadba o głębię i bogactwo basów oraz wierny podkład
muzyczny średnich częstotliwości i wokalu
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