DE SOUNDBAR DIE ALLE MUZIEK
TER WERELD STREAMT

VOORDELEN VAN PLAYBAR
Vul elke kamer met het grandioze, Hifi-bioscoopgeluid van PLAYBAR en stream
alle muziek TER wereld draadloos, vanaf een eenvoudig te bedienen speler.
SONOS HiFi-GELUID VOOR JE TELEVISIE.

DRAADLOOS.

Dankzij negen geïntegreerde luidsprekers vult SONOS PLAYBAR™
elke kamer met ultra-realistisch geluid voor games en films.

Geen gedoe met kabels. Sluit PLAYBAR of BRIDGE aan op je router
en verbind al je overige SONOS-spelers draadloos met één druk op
de knop.

STREAM ALLE MUZIEK TER WERELD.

FLEXIBEL ONTWERP.

PLAYBAR werkt daarnaast ook als standalone, alles-in-één SONOSspeler waarmee je alle muziek ter wereld kan streamen - je
iTunes bibliotheek, je favoriete muziekdiensten en vele duizenden
internetradiostations, shows en podcasts.

PLAYBAR kan plat op je tv meubel of dressoir liggen. Als je tv aan
de muur is bevestigd kan PLAYBAR er horizontaal boven of onder
geplaatst worden.

EENVOUDIGE AAN TE SLUITEN.

UNIVERSEEL GELUID.

PLAYBAR wordt via een enkele optische kabel aan je tv gekoppeld
en kan alles afspelen wat er op de tv is aangesloten, dus ook je
digibox en gameconsole.

PLAYBAR ondersteunt zowel Dolby® Digital als stereo, dus zit je
altijd middenin de actie.

PLAYBAR SPECIFICATIES
AUDIO

BEDIENING

Versterker. Negen klasse D digitale versterkers zorgen voor
perfecte harmonie met de luidsprekers en de akoestische
architectuur.

Regel het volume van PLAYBAR met de bestaande afstands
bediening van je tv of met een universele infrarood afstands
bediening. Of download de gratis SONOS Controller-app om
PLAYBAR draadloos te bedienen vanaf je smartphone, tablet,
pc of Mac.

Luidsprekers. Niet harder. Wel helderder. Met negen versterkte
luidsprekers - zes midrange en drie tweeters - vervangt PLAYBAR
het vlakke geluid van je ingebouwde tv-luidsprekers door diep
gebulder, kristalhelder gefluister en enorme golven van liveconcertgeluid. En dankzij automatische egalisatie past het
systeem zichzelf aan om zo een rijke, feilloze prestatie te leveren.
3.0 Home cinema. Dankzij negen geïntegreerde luidsprekers in

PLAYBAR zit je middenin het bioscoopgeweld, met enorme golven
van geluid waar je kippenvel van krijgt en haarscherpe weergave
van elke fluister of voetstap. De speler wordt via een enkele kabel
aan je tv gekoppeld en speelt alle mogelijke bronnen af, dus ook
digiboxen en gameconsoles.
3.1 Home cinema. Koppel SUB met één druk op de knop aan

PLAYBAR en je thuisbioscoop levert een nog diepere en intense bas
die je tot in je botten voelt - geheel draadloos.
5.1 Home cinema. Voeg twee PLAY:3-luidsprekers toe aan je

PLAYBAR en SUB voor de echte surround sound-ervaring die je
helemaal onderdompelt in de film of game op je scherm. Slank en
ingetogen en met draadloze bediening hult deze overweldigende
thuisbioscoopervaring je in het kristalheldere, state-of-the-art
SONOS sound.

NETWERKTECHNOLOGIE
Draadloze verbindingen: SONOSNet 2.0, een beveiligd (met AES
gecodeerd) peer-to-peer draadloos mesh-netwerk.
SONOSNet Extender: Functies waarmee het vermogen van
SONOSNet 2.0 kunnen worden uitgebreid en verbeterd.

ALGEMEEN
Elektronische voeding: 100-240V wisselstroom, 50 - 60Hz
Bediening op het zijpaneel: Meer/minder volume en volume

dempen
LED’s op het zijpaneel: Geven de status van PLAYBAR aan
Afmetingen: 85mm (H) x 140mm (D) x 900mm (B)
Gewicht: 5,4kg
Operationele temperatuur: 0°C tot 40°C
Bewaartemperatuur: -20℃ tot 70℃
Inhoud verpakking: PLAYBAR, stroomkabel, optische
audiokabel, boekje met garantie en voorschriften en een
snelstartgids.
Meerdere plaatsingsmogelijkheden: Bevestig PLAYBAR aan
de muur, boven of onder je tv, of leg PLAYBAR plat op je tv-meubel.

ONDERSTEUNDE APPARATEN
PLAYBAR werkt met alle versterkte en niet-versterkte SONOSspelers.
PLAYBAR wordt via een enkele optische kabel aan je tv gekoppeld
en kan alles afspelen wat er op de tv is aangesloten, dus ook een
digibox of gameconsole.

Ethernetpoort: PLAYBAR kan via een enkele ethernetpoort aan
een bekabeld thuisnetwerk gekoppeld worden. Een tweede
Ethernetpoort kan worden gebruikt om toegang tot het draadloze
netwerk te delen.
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