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GEEN ANDERE DRAADLOZE SPEAKER WEET
ZO VEEL DIEP, GLASHELDER HiFi-GELUID
IN ZO’N COMPACT DESIGN TE VERPAKKEN

VOORDELEN PLAY:1

VOORDELEN VAN HET
SONOS WIRELESS HiFi SYSTEM

LUISTER EN HOOR

HiFi-GELUIDSKWALITEIT x BETROUWBAAR
DRAADLOOS

De speciaal afgestemde drivers en software van PLAY:1 bieden een
rijk, krachtig geluid, met glasheldere hoogtes en rollende dieptes voor
haarzuivere HiFi-muziek.

LAAT JE MUZIEK TOT RECHT KOMEN:
WAAR DAN OOK
Dankzij het strakke en veelzijdige ontwerp brengt de PLAY:1
verrassend groots geluid daar waar je muziek wilt in huis, zelfs op het
allerkleinste plekje.

BRENG AL JE MUZIEK SAMEN
Ongeacht waar je je muziek hebt opgeslagen of het aantal
muziekservices dat je gebruikt, de Sonos-app geeft je toegang tot de
muziek waarvan je houdt vanaf één plaats. Een totale luisterervaring
met het grootste gemak.

EEN HUIS VOL MUZIEK BEGINT HIER
PLAY:1 is een bouwsteen van het Sonos multi-room systeem,
waarmee je met één begint en eenvoudig uitbreidt naar meerdere
kamers. Speel hetzelfde nummer in elke kamer of verschillende
nummers in verschillende kamers.

VERBAZINGWEKKEND ALLEEN, NOG BETER SAMEN
PLAY:1 onderscheidt zichzelf door zijn HiFi-geluidskwaliteit. Koppel
twee PLAY:1’s als paar voor meeslepend en waarheidsgetrouw
stereogeluid.

Beleef je favoriete muziek met het enige muzieksysteem dat warm
en vol geluid combineert met een krachtig draadloos netwerk,
100 procent toegewijd op het streamen van HiFi-geluid.

STREAM ALLE MUZIEK TER WERELD
Eén enkele app biedt toegang tot je gehele muziekbibliotheek,
streamt al je favoriete muziekservices en stemt af op meer dan
100.000 internetradiostations en podcasts. Speel hetzelfde nummer
in elke kamer, perfect synchroon. Of speel verschillende muziek in
elke kamer, van welke de bron dan ook.

EENVOUDIG TE INSTALLEREN, TE BEDIENEN EN
UIT TE BREIDEN
Bedien je favoriete muziekbronnen en luisterervaring met een gratis
app voor iOS, Android, Mac of pc. En, omdat het een modulair systeem
is, kan je eenvoudig muziek aan meerdere kamers toevoegen, met
slechts een eenvoudige druk op twee knoppen..

SPECIFICATIES PLAY:1

AUDIO-OVERZICHT

NETWERKTECHNOLOGIE*

SONOS-DESIGN De hardware en software zijn door Sonos op maat
ontworpen om een rijk, krachtig HiFi-geluid te produceren dat op elk
volume glashelder klinkt.

DRAADLOZE VERBINDING SonosNet 2.0, een beveiligd, met AES
gecodeerd, peer-to-peer draadloos netwerk.

VERSTERKER Twee klasse D, digitale versterkers zijn perfect
afgestemd op de speakers en de akoestische architectuur.
TWEETER Eén tweeter zorgt voor een heldere en nauwkeurige respons
in de hoge frequenties.
MIDWOOFER Eén midwoofer zorgt voor een getrouwe reproductie van
de middenfrequenties, die cruciaal zijn voor het nauwkeurig afspelen
van stemmen en instrumenten, alsmede voor het leveren van een
diepe, rijke bas.
STEREOPAAR Stel twee PLAY:1’s op als aparte linker- en
rechterkanaalspeaker en creëer een weidser, grootser en dieper
geluid.
5.1. HOMECINEMA Voeg twee PLAY:1 speakers toe aan PLAYBAR en
SUB voor een waarheidsgetrouwe surroundsound-ervaring.

MUZIEK

SONOSNET EXTENDER Functioneert als een repeater voor het
uitbreiden en versterken van het SonosNet netwerk.
ETHERNETPOORT Eén 10- / 100-Mbps ethernetpoort.
* Internetverbinding vereist voor toegang tot internetradiostations, online
muziekservices en software-updates (ADSL, kabelmodem of snelle internetverbinding
via LAN). Voor internet kan de serviceprovider betaling van een afzonderlijke toeslag
vereisen. Telefoonkosten (lokaal of interlokaal) kunnen van toepassing zijn.
Opmerking: Alle specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

ALGEMEEN
STROOMVOORZIENING AC 120-240 V, 50 - 60 Hz,
auto-spanningsomvorming.
KNOPPEN OP BOVENPANEEL Volume en Afspelen/Pauzeren. Druk
één keer om de muziek te starten of stoppen, twee keer om naar de
volgende track te gaan.
INDICATOR OP BOVENPANEEL Geeft de status van de PLAY:1 aan.

ONDERSTEUNDE BESTANDSFORMATEN Gecomprimeerde MP3, iTunes
Plus, WMA (inclusief gekochte downloads in Windows Media-indeling),
AAC (MPEG4), AAC+, Ogg Vorbis, Audible (Format 4), Apple Lossless,
Flac-muziekbestanden (lossless), en niet-gecomprimeerde WAV- en
AIFF-bestanden. Geïntegreerde ondersteuning voor 44,1kHz-samplerates. Extra ondersteuning voor 48kHz-, 32kHz-, 24kHz-, 22kHz-,
16kHz-, 11kHz- en 8kHz-sample-rates.

AFMETINGEN (H x B X D) 161,45 x 119,7 x 119,7 mm

Opmerking: Apple “Fairplay”, WMA, DRM en WMA Lossless worden op dit moment niet
ondersteund. Voor eerder gekochte, met DRM beschermde nummers in het Apple
“Fairplay”-formaat kan een upgrade worden toegepast.

VOCHTBESTENDIG Bestand tegen hoge vochtigheid, zoals in een
badkamer met een werkende douche (PLAY:1 is niet waterdicht of
waterafstotend).

ONDERSTEUNDE MUZIEKSERVICES Sonos werkt naadloos met 7Digital,
8Tracks, Amazon Cloud Player, AUPEO!, Dar.fm, Deezer, Hearts of
Space, iHeartRadio, JB HiFi NOW, JUKE, Last.fm, MOG, Murfie, Napster®,
Pandora®, Qobuz, Rdio®, Rhapsody®, SiriusXM™ Internet Radio, Simfy,
Slacker® Radio, Songl, Songza, Spotify®, Stitcher SmartRadio™, TDC
Play, The Hype Machine, TuneIn, Wolfgang’s Vault®, WiMP, YouMusic
en downloads van elke service die DRM-vrije tracks aanbiedt.
(Beschikbaarheid van services verschilt per regio).
BESTURINGSSYSTEMEN (VOOR OPGESLAGEN BESTANDEN) Windows®
XP SP3 en hoger, Mac OS X v10.6 en hoger, NAS-apparaten (Network
Attached Storage) die CIFS ondersteunen.
ONDERSTEUNDE INTERNET RADIO MP3-streams, WMA.

MONTAGEPUNT met schroefdraad 6,75 mm / 20-draads
GEWICHT 1,85 kg
BEDRIJFSTEMPERATUUR 0 °C tot 45 °C
OPSLAGTEMPERATUUR -20 °C tot 70 °C

PRODUCTAFWERKING Wit met metaalkleurige voorplaat; zwart met
grafietkleurige voorplaat.
ONDERSTEUNING MEERDERE TALEN Sonos-systeemsoftware
ondersteunt Deens, Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans,
Japans, Noors, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds en Braziliaans
Portugees.
INHOUD VERPAKKING SONOS PLAY:1, netsnoer, platte ethernetkabel,
installatiehandleiding voor Sonos-systeem, Juridische informatie en
garantie informatie.
TOTALE GEWICHT VERPAKKING 2.43 kg (inclusief kabels en gedrukt
materiaal).

ONDERSTEUNDE ALBUMHOEZEN JPEG, PNG, BMP, GIF.
ONDERSTEUNDE AFSPEELLIJSTEN iTunes®, WinAmp®, Windows Media
Player® en MusicMatch™ (.m3u, .pls, .wpl).
AFSPEELMODI Crossfaden, shuffle, repeat.
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