




FELEJTS EL MINDENT, 
AMIRŐL KORÁBBAN 
HALLOTTÁL
ÜDVÖZLÜNK A ZENEHALLGATÁS LEGÚJABB 
KORSZAKÁBAN. A VILÁG MINDEN ZENÉJE AZ 
OTTHONODBA ÁRAMOLHAT. VEZETÉK NÉLKÜLI 
KAPCSOLATTAL ÉS HIFI HANGMINŐSÉGBEN. EZT 
MIND PEDIG AKÁR AZ OKOSTELEFONODRÓL AKÁR 
TABLET PC-DRŐL VEZÉRELHETED.



A zenei szolgáltatások elérhetősége térségenként változó.

A ZENE ÉLMÉNYE OTTHONOD MINDEN 
SZEGLETÉBEN.
Sugározd a kedvenc zenei könyvtáradat, kedvenc zeneszolgáltatásaidat 
és több mint 100.000 ingyenes internetes rádióállomást, showt és podcast 
szolgáltatást otthonod minden helyiségében. 





KEZDD EGGYEL, MAJD TERJESZD KI 
MINDENHOVA. 
 
Ideje feltekerni a hengerőt. A konyhában. A nappaliban. A hálószobában. 
válassz egy Sonos lejátszót, majd helyezd el tetszés szerint és töltsd  
meg az otthonod zenével. 





AZ EREDETI, NAGYOBB TERET, JOBB 
HANGZÁST BIZTOSÍTÓ TÖBBFUNKCIÓS 
LEJÁTSZÓ

Az univerzális lejátszó egy igazi HiFi erőmű. A PLAY:5 öt, 
külön erősítővel táplált hangszórót jelent, amelyek le 
fogják nyűgözni a füledet. Kezdd csupán eggyel, majd 
bővítsd a rendszert, míg végül otthonod minden szeglete 
megtelik zenével.

MéreteK: 

36.5 cm (Sz) x 

21.7 cm (Ma) x 

12.3 cm (Mé) 



A MÉG KISEBB, MÉG VONZÓBB, 
SAROKBA HELYEZHETŐ 
TÖBBFUNKCIÓS LEJÁTSZÓ, AMELY 
MÉG A FALAKAT IS MEGRENGETI 

ez az új, sokoldaú univerzális lejátszó 
nagyszerű hangzást biztosít kompakt 
méretben. A három, külön erősítővel táplált 
hangszóróval rendelkező PLAY:3 faltól falig 
zenével lepi el otthonodat. Helyezd el állítva, 
vagy fektetve, rejtsd el egy polcon vagy 
szereld a falra. tökéletes a kis szobákhoz és a 
zenére éhes terekhez is. 

MéreteK:

26.8 mm (Sz) x 

13.2 cm (Ma) x 

16.0 cm (Mé)



VARÁZSOLD A SZTEREÓ BERENDEZÉSEDET EGY ÉSZVESZTŐ, 
ZENESUGÁRZÓ SONOS RENDSZERRÉ

A Sonos lejátszóval wifizhet a Hifid. Csak csatlakoztasd a CONNeCt-hez a kedvenc 
lejátszódat, házimozidat vagy a beépített erősítővel felszerelt hangszóródat, és 
élvezd a zenét! Vezeték nélkül vezérelheted az egész itunes könyvtáradat, zenei 
szolgáltatásokat és több ezer rádióállomást érhetsz el könnyedén – mindezt 
úgy, hogy a már meglévő készülékedet használod.

CONNeCt



VARÁZSOLD A HANGSZÓRÓIDAT EGY PADLÓRÁZÓ, 
ZENÉT SUGÁRZÓ SONOS RENDSZERRÉ

A Sonos lejátszó a világon elérhető összes zenét egyenesen  
a kedvenc hangszóróidhoz továbbítja. egyszerűen 
csatlakoztasd a CONNeCt:AMP egységet az álló vagy a polcra 
helyezhető hangsugárzóhoz, akár kültéri vagy mennyezeti 
hangszoróhoz és engedd be a zene világát az otthonodba. 
A maga csatornánkénti 55W erősítőteljesítményével a 
CONNeCt:AMP lenyűgöző hangzást ad a hangszóróidnak. 
Fogadóegység nem szükséges. 

CONNeCt:AMP



VEZÉRELD AZ OKOSTELEFONODRÓL 
VAGY A TÁBLAGÉPEDRŐL.
Az összes zenédet vezeték nélkül is vezérelheted az 
Android okostelefonoddal, illetve az iPhone®, iPod touch® 
vagy iPad® készülékekkel. tölts le hozzá ingyenes Sonos 
vezérlőalkalmazásokat és kedved szerint használd őket otthon. 
Játssz le különböző dalokat minden szobában vagy játszd le 
mindenhol ugyanazt tökéletes szinkronban. 

SONOS CONTROL 
Az elhivatott vezérlő





VEZETÉK NÉLKÜLI ÉS 
KÖNNYEN BEÁLLÍTHATÓ.
Nincs kábel. Nincs komplex programozás. egyszerűen 
csak csatlakoztass egy BrIDGe egységet a routerhez 
és drót nélkül csatlakoztass minden Sonos lejátszót az 
internethez. egyetlen érintéssel. A Sonos lejátszók bárhol 
használhatók és vezeték nélkül működnek, amivel akár 
szobáról szobára is sugározhatod a dalaidat. Szerintünk ez 
a zene igazi szabadsága.

SONOS BRIDGE  
Ideális, ha a routered nem abban 
a szobában van, ahol éppen 
zenét szeretnél hallgatni.
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“ Gyerekjáték BeáLLÍtANI.”
 –  CNet UK

“ A BoLdoGsáGot A soNosBA csomAGoLták.”
 – Gizmodo

“ A vILáG LeGjoBB töBBtermes zeNereNdszere.”
 – t3

“ meGveszem!”
 – Macworld


