
Sonos Era 300 Biały Głośnik Sieciowy Salon Poznań

Cena: 2 399 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny, Biały

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Głośnik Sieciowy Sonos Era 300
Dzięki najwyższej jakości dźwiękowi muzyka z głośnika Era 300 nie tylko Cię otacza, ale umieszcza w samym centrum
muzycznej sceny.

Poczuj więź z ulubionymi treściami dźwiękowymi i doświadcz nadzwyczajnie czystego i przestrzennego dźwięku. Przesyłaj
strumieniowo ze wszystkich ulubionych serwisów i urządzeń przez Wi-Fi i Bluetooth®. Podłącz gramofon lub inne źródło
muzyki za pomocą kabla pomocniczego i adaptera wejścia liniowego Sonos. Zanurz się w zachwycającym, realistycznym
dźwięku przestrzennym po połączeniu dwóch głośników Era 300 z Arc i przesyłaj strumieniowo dźwięk przestrzenny dzięki
Dolby Atmos. Konfiguracja jest prosta, a sterowanie łatwe dzięki aplikacji Sonos, sterowaniu dotykowemu nowej generacji i
poleceniom głosowym.

Przenieś dźwięk przestrzenny na wyższy poziom

Rewolucyjna konstrukcja akustyczna, obsługująca technologię Dolby Atmos, dzięki sześciu optymalnie rozmieszczonym
sterownikom w całej części przedniej, po bokach i u góry urządzenia, emituje dźwięk od ściany do ściany i od podłogi po
sam sufit, zanurzając słuchacza w wielowymiarowym brzmieniu utworów.

Zapewnij sobie wspaniałe wrażenia w całym pomieszczeniu

Nieważne, gdzie jesteś i czego słuchasz, doznania dźwiękowe zawsze będą niesamowite. Niestandardowe falowody
dokładnie rozpraszają dźwięk w prawo, lewo, do przodu i do góry, tworząc rewelacyjnie szeroką scenę dźwiękową, którą
możesz poczuć w całym 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 300 dysponuje głośnikiem niskotonowym większym o 25% niż w Sonos One, dzięki temu wypełni każde
pomieszczenie odczuwalnie głębszym basem.
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Najważniejsze cechy:

Dolby Atmos

Funkcja sterowania głosowego

Wi-Fi

Bluetooth

Wejście liniowe

Trueplay

Apple AirPlay 2

Sterowanie Dotykowe

Odporny na wilgoć

 

Surrealistycznie realistyczny dźwięk przestrzenny

Zanurz się w zachwycającym dźwięku przestrzennym po połączeniu dwóch głośników z Arc lub Beam (Gen 2). Wzmocnione
przez Dolby Atmos kanały boczne i górne poszczególnych produktów tworzą wszechogarniającąscenę dźwiękową.

 

Zdumiewająco łatwy w instalacji

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.

 

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.

 

Prywatność za jednym stuknięciem

Wyłącz asystentów głosowych, stukając ikonę dymku na górze głośnika. Zgaśnie wtedy dioda LED. Nadal będziesz mieć
dostęp do innych funkcji wymagających użycia mikrofonu, jak regulacja Trueplay™.

 

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

Sześć cyfrowych wzmacniaczy impulsowych doskonale dostrojonych do wyjątkowej architektury akustycznej głośnika
pozwala cieszyć się niezrównanymi doznaniami dźwiękowymi.
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Głośniki wysokotonowe

Cztery głośniki wysokotonowe zadbają o wierny podkład muzyczny wysokich i średnich częstotliwości. Skierowany do
przodu głośnik wysokotonowy zapewnia gładkie pole dźwiękowe w samym centrum, a dwa głośniki wysokotonowe
skierowane na boki tworzą podział stereofoniczny. Umieszczony w stożku kierunkowym skierowany do góry głośnik
wysokotonowy odbija dźwięk od sufitu podczas odtwarzania treści Dolby Atmos.

Głośniki niskotonowe

Dwa głośniki niskotonowe maksymalizują niskie częstotliwości i są skierowane w lewo oraz prawo, zapewniając odtwarzanie
stereofoniczne.

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
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:
Sześć cyfrowych wzmacniaczy impulsowych doskonale dostrojonych do wyjątkowej architektury akustycznej
głośnika pozwala cieszyć się niezrównanymi doznaniami dźwiękowymi

Głośniki wysokotonowe:
cztery głośniki wysokotonowe zadbają o wierny podkład muzyczny wysokich i średnich częstotliwości.
Skierowany do przodu głośnik wysokotonowy zapewnia gładkie pole dźwiękowe w samym centrum, a dwa
głośniki wysokotonowe skierowane na boki tworzą podział stereofoniczny. Umieszczony w stożku kierunkowym
skierowany do góry głośnik wysokotonowy odbija dźwięk od sufitu podczas odtwarzania treści Dolby Atmos

Głośniki niskotonowe:
dwa głośniki niskotonowe maksymalizują niskie częstotliwości i są skierowane w lewo oraz prawo, zapewniając
odtwarzanie stereofoniczne

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 mikrofonu

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 1.9 GHz

Pamięć:
8GB pamięci DDR4, 8GB pamięci NAND

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.):
160 x 260 x 185 mm

Waga:
4.47 kg

Zawartość opakowania:
Sonos Era 300, kabel zasilający 2m, skrócona instrukcja obsługi i gwarancja
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