
Sonos Ray Biały Soundbar Salon Poznań

Cena: 1 399 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny, Biały

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Soundbar Sonos Ray
Soundbar Sonos Ray to bardzo łatwe w obsłudze, a także imponująco kompaktowe urządzenie, które wzbogaci Twoje
doznania podczas z oglądania najnowszych filmów, słuchania ulubionej muzyki i grania w najlepsze gry. Dzięki niemu
doświadczysz precyzyjnie wyrównanego dźwięku, wyrazistych dialogów oraz mocnego basu. Sterowanie odbywa się przy
pomocy pilota telewizyjnego, aplikacji Sonos, Apple AirPlay 2, a nawet innych urządzeń. Konfiguracja soundbara wymaga
dwóch kabli i zajmuje zaledwie kilka minut. Dzięki skierowanej do przodu akustyce Sonos Ray doskonale nadaje się do
przestrzeni zamkniętych (takiej jak na przykład półka stojaka telewizyjnego).

Ray to najmniejszy i najtańszy soundbar z kategorii kina domowego w ofercie amerykańskiego producenta. Jego
kompaktowe rozmiary wpasują się w każdą przestrzeń i zapewnią jakość dźwięku na najwyższym poziomie.
Bezprzewodowy głośnik Roam również doczekał się nowej odsłony.

Własne kino domowe z Sonos Ray

Sonos Ray to dobry wybór dla każdego, kto chciałby zacząć przygodę z kompletowaniem własnego kina domowego.
Niewielkie rozmiary urządzenia sprawiają, że łatwo zaaranżować dla niego przestrzeń, nawet w małym mieszkaniu.

Nowy soundbar jest kompatybilny ze wszystkimi serwisami streamingowymi. Prosta konfiguracjasprzętu i łatwa obsługa z
poziomu aplikacji Sonos pozwalają na odtworzenie ulubionej muzyki, filmów i innych multimediów. Soundbarem można
sterować też za pomocą pilota do telewizora czy Apple

Dane techniczne:
Subwoofer

Brak
Łączność bezprzewodowa

Wi-Fi
AirPlay 2

Zakrzywiona konstrukcja
Nie

Systemy dźwięku
Dolby Digital
DTS
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Trueplay
Rodzaje wejść

Złącze Ethernet (LAN)
Rodzaje wyjść

Optyczne wyjście audio - 1 szt.
Funkcje dodatkowe

Możliwość sterowania za pomocą pilota do telewizora
Tryb nocny
Sterowanie aplikacją Sonos
Equalizer

Informacje uzupełniające
Możliwość montażu na ścianie
Bass Reflex
Dotykowe sterowanie
Czterordzeniowy procesor

Wysokość
71 mm

Szerokość
559 mm

Głębokość
95 mm

Waga
1,95 kg

Dołączone akcesoria
Kabel optyczny

Kabel zasilający
Instrukcja obsługi
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