
Sonos Era 100 Biały Głośnik Sieciowy Salon Poznań

Cena: 1 349 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny, Biały

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Głośnik Sieciowy Sonos Era 100
Głośnik Era 100 to akustyka nowej generacji i nowe możliwości łączności — wypełnij dowolne pomieszczenie precyzyjnie
dostrojonym brzmieniem stereofonicznym i głębokim basem, na które zasługuje Twoja muzyka.

Z łatwością odtwarzaj swoje treści audio przez Wi-Fi i Bluetooth®

Podłącz gramofon lub inne urządzenie za pomocą kabla pomocniczego i adaptera wejścia liniowego Sonos.
Steruj bez użycia rąk za pomocą poleceń głosowych
Sparuj dwa urządzenia w tym samym pomieszczeniu, by zyskać jeszcze bogatsze brzmienie stereofoniczne lub

porywający dźwięk przestrzenny kina domowego. Dodaj więcej głośników Sonos, by cieszyć się niesamowitym dźwiękiem w
dowolnym pomieszczeniu.

Rewelacyjna moc brzmienia

Akustyka nowej generacji ożywi muzykę dzięki szczegółowemu podziałowi stereofonicznemu i głębokim basom przy
dowolnym poziomie głośności. Dwa zakrzywione głośniki wysokotonowe przesyłają czyste częstotliwości wysokie w lewo i w
prawo, aby zapewnić bogate brzmienie stereofoniczne.

Głośnik Era 100 dysponuje głośnikiem niskotonowym większym o 25% niż w Sonos One, dzięki temu wypełni każde
pomieszczenie odczuwalnie głębszym basem.

 

Najważniejsze cechy:

Funkcja sterowania głosowego

Wi-Fi

Bluetooth

Wejście liniowe

Trueplay
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Apple AirPlay 2

Sterowanie Dotykowe

Odporny na wilgoć

 

Najlepsze doznania dźwiękowe

Przesyłaj strumieniowo dźwięk najwyższej jakości z dowolnego miejsca w domu bez zakłóceń powodowanych przez
połączenia telefoniczne i powiadomienia.

 

Ciągłość połączenia

Wraz z członkami rodziny i znajomymi możesz przesyłać strumieniowo treści bezpośrednio ze sparowanego urządzenia
Bluetooth za jednym naciśnięciem przycisku.1

 

Odblokuj nowe możliwości słuchania

Podłącz gramofon, komputer lub inne źródło muzyki za pomocą kabla pomocniczego i adaptera wejścia liniowego Sonos.2

 

Szybka i łatwa konfiguracja

W zaledwie kilka chwil przejdź od rozpakowania do słuchania niesamowitego dźwięku. Po prostu podłącz kabel zasilający,
połącz telefon lub tablet z siecią Wi-Fi i otwórz aplikację Sonos.

 

Dostraja się sam

Wystarczy jedno stuknięcie w aplikacji Sonos, a technologia Trueplay™ przeanalizuje wyjątkową akustykę pomieszczenia i
zoptymalizuje EQ głośnika. Dzięki temu wszystkie odtwarzane treści będą brzmieć tak, jak powinny.

 

Mały rozmiar, wielka wszechstronność

Postaw głośnik tam, gdzie chcesz słuchać. Kompaktowa konstrukcja sprawia, że głośnik mieści się świetnie na regale,
blacie kuchennym, biurku czy stoliku nocnym

Dane techniczne:

Wzmacniacze

Trzy cyfrowe wzmacniacze impulsowe doskonale dostrojone do wyjątkowej architektury akustycznej głośnika pozwalają
cieszyć się niezrównanymi doznaniami dźwiękowymi.

Głośniki wysokotonowe

Dwa zakrzywione głośniki wysokotonowe zapewniają wyraźne i precyzyjne przenoszenie wysokich tonów oraz podział
stereofoniczny.

Głośniki niskotonowe

Jeden głośnik średniotonowy zapewnia wierne odtwarzanie średnich częstotliwości dźwięku głosu oraz głębokie brzmienie
basu.

Mikrofony

Układ dalekosiężnych mikrofonów wykorzystuje zaawansowane kształtowanie wiązki i wielokanałową eliminację pogłosu, co
umożliwia szybką i precyzyjną aktywację sterowania głosowego oraz regulację Trueplay. Wyłącz za pomocą przełącznika
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mikrofonu.

Korektor graficzny (EQ) z możliwością regulacji

Reguluj basy, tony wysokie i głośność w aplikacji Sonos.

Trueplay

Oprogramowanie analizuje akustykę pomieszczenia, a następnie dostraja EQ. Zgodne z urządzeniami z systemem iOS i
Android.

Wzmacniacze:
Trzy cyfrowe wzmacniacze impulsowe doskonale dostrojone do wyjątkowej architektury akustycznej głośnika
pozwalają cieszyć się niezrównanymi doznaniami dźwiękowymi

Wi-Fi:
Zgodny z Wi-Fi 6. Połącz się z siecią Wi-Fi zarządzaną przez dowolny router 802.11a/b/g/n/ac/ax obsługujący
częstotliwości 2.4 GHz lub 5 GHz

Bluetooth:
Bluetooth 5.0 obsługuje przesyłanie strumieniowe dźwięku z dowolnego urządzenia z obsługą Bluetooth

USB-C:
Podłącz źródło muzyki za pomocą kabla pomocniczego 3.5 mm i adaptera wejścia liniowego Sonos. Podłącz
router za pomocą kabla Ethernet i adaptera Sonos Combo (Wszystkie akcesoria są sprzedawane osobno)

Procesor:
Czterordzeniowy, 4 x A55 1,4 GHz

Pamięć:
1GB pamięci SDRAM, 8GB pamięci NV

Sterowanie głosowe:
Obsługuje Sonos Voice Control oraz Amazon Alexę. Dostępność serwisów różni się w zależności od języka i
kraju

Apple AirPlay 2:
Obsługuje AirPlay 2 na urządzeniach Apple z systemem iOS 11.4 lub nowszym

Wymiary (wys. x szer. x gł.):
182.5 x 120 x 130.5 mm

Waga:
2.02 kg

Zawartość opakowania:
głośnik Era 100, kabel długości 2m, skrócona instrukcja obsługi i gwarancja
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