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PLAY:5 WIT SONOS
8717755773012

Categorie: Streaming audio
Merk:

Sonos

Model:

Play:5 White (2015)
8 717755 773012 >

€ 579,00

€ 539,00
SCAN OM TE
BESTELLEN
Afgedrukt op: 20/04/2021 02:32

200421.0232.174082

BESCHRIJVING
De PLAY:5 bestaat uit 6 state-of-the-art digitale versterkers, elk gekoppeld aan 6 speakers voor puur,
helder geluid in elke kamer. Elk instrument, elke stem, elk detail is duidelijk hoorbaar, zuiver en precies.
Met een opmerkelijke helderheid. Zonder hoorbare vervorming. Zelfs niet als je hem hard zet. Heel erg
hard. Drie mid-woofers staan garant voor een betrouwbare reproductie van de middenfrequenties, wat
van cruciaal belang is voor de getrouwe weergave van stemmen en instrumenten, en voor een diep, rijk
basgeluid. Drie tweeters zorgen voor een frisse, kraakheldere weergave van hoge tonen. Alle
filterinstellingen, actieve equalizer en tijdaanpassingen worden digitaal uitgevoerd via state-of-the-art
DSP-schakelingen. Daarmee worden kwaliteits- en energieverlies voorkomen. Maak van twee PLAY:5's
aparte speakers voor een linker- en rechterkanaal voor een breder, groter en dieper geluid. Voeg twee
PLAY:5 speakers toe aan je PLAYBAR en SUB voor een optimale surround sound-ervaring. Trueplay meet
de akoestiek van de kamer, door o.a. de grootte, vorm en inrichting te analyseren. De speaker wordt zo
getuned dat je muziek glashelder klinkt, waar je hem ook neerzet. Je kunt de PLAY:5 overal neerzetten
en elke kamer vullen met muziek, helemaal draadloos. Spelers en controllers zetten hun eigen veilige
draadloze netwerk op dat zorgt voor het uitgebreide aanbod en de superieure prestaties die je nodig
hebt om muziek in je hele huis af te kunnen spelen. Een internetradiozender in de keuken, een
gestreamde muziekdienst in de keuken, en een nummer uit je iTunes-bibliotheek in de woonkamer;
allemaal tegelijk.
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Afspeelmogelijkheden

AUX-ingang

Ja

Geschikt voor

Hoofdtelefoonaansl

Nee

multiroom

uiting
Netwerkaansluiting

Ja

Algemeen

Ja

Hi-res audio

Nee

Radio-ontvangst

Internetradio

Streaming
muziekdiensten

Ja

Bediening

Aantal luidsprekers
in de doos

1 speaker

Afstandsbediening

Nee

Geschikt voor

Ja

Android

Connectiviteit

Geschikt voor iOS

Ja

Koppeling met app

Ja

Functies

NFC

Nee

Wi-Fi

Ja

Fysieke kenmerken

Wekfunctie

Ja

Gebruiksgemak

Breedte

36.4 cm

Diepte

15.4 cm

Gewicht

6,36 kg

Hoogte

20.3 cm

Kleur

Wit

Waterbestendig

Nee

Stroom

Type
stroomvoorziening
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