	
  

Sonos PLAYBASE.

PLAYBASE jest najnowszym głośnikiem Sonos kina domowego i jednocześnie najsmuklejszym – tylko 5,84 cm
(2,3 cala). PLAYBAR I PLAYBASE – oba rozwiązania są przeznaczone do Twojego telewizora, masz więc teraz
wybór najlepszego rozwiązania dla Twojego salonu.
Zaprojektowano go dla całej rzeszy ponad 70% telewizorów, które nie są zamontowane na ścianie w domach
swoich użytkowników. Stworzony zgodnie z wymogami akustyki, bezprzewodowy i dostarcza ze swojej smukłej
obudowy mocny dźwięk stojąc pod Twoim telewizorem.
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Jest jednocześnie głośnikiem dla telewizora i głośnikiem do odtwarzania muzyki z wielu źródeł, między
innymi ponad 80 serwisów muzycznych.
Podłączany za pomocą jedynie dwóch kabli – jeden zasilający, drugi sygnałowy do telewizora.
Współpracuje z pilotem Twojego telewizora
Bezpiecznie postawisz na nim telewizor o wadze do 34 kg (75 funtów), aktualnie niemal każdy telewizor
wyposażony w podstawę.
Tak samo jak popularny PLAYBAR zapewnia funkcje poprawy jakości dialogów i tryb nocny.
Jego brzmienie można dostroić używając naszego system Trueplay, niezależnie od tego gdzie go
postawisz.
Może wysyłać dźwięk Twojego telewizora do głośników Sonos w innych pomieszczeniach.
Można go podłączyć bezprzewodowo do SUB i pary głośników tylnych Sonos, by stworzyć pełny
system surround 5.1.
Jak w przypadku innych głośników Sonos, będziesz wkrótce mógł sterować PLAYBASE używając tylko
swojego głosu i dowolnego urządzenia współpracującego z Amazon Alexa, jak Echo czy Dot. Ta
funkcjonalność będzie dostępna pod koniec 2017 roku.
Monolityczna konstrukcja bez widocznych łączeń sprawia wrażenie, jakby była wycięta z jednego bloku
kamienia.
Wykorzystano w nim ogromną ilość nowoczesnych technologii i metodologii produkcyjnych łączących w
jedność wiele rodzajów materiałów, by móc sprostać wyzwaniu jakie postawili projektanci obudowy.
M.in. wykorzystano złożony proces formowania, nowe materiały, jak poliwęglan wypełniony szkłem, czy
nowo stworzony proces barwienia zarówno białych jak i czarnych obudów.
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Maskownica posiada 43 000 indywidualnie wiercone otwory w pięciu różnych rozmiarach – największe
tam gdzie znajduje się subwoofer, by umożliwić przepływ jak największej ilości powietrza.
PLAYBASE jest dostępny w kolorach czarnym i białym

“Tworzenie rzeczy prostych nigdy nie jest proste.”
Youjin Nam, Industrial Design Manager

Specyfikacja techniczna

Audio
Wzmacniacz
10 wzmacniaczy cyfrowych klasy D
System głośnikowy z dziesięcioma przetwornikami
Sześć przetworników średniotonowych, trzy wysokotonowe i jeden niskotonowy – wszystkie stworzone
specjalnie dla tego rozwiązania akustycznego.

Zasilanie i sieć
Zasilacz
AC 100-240V, 50-60
Port Ethernet
10/1000Mbps
Wymagania systemowe
Telewizor z wyjściem optycznym. Szerokopasmowy Internet. Aplikacja Sonos Controller App

Parametry zewnętrzne
Wymiary – wys. x szer. x gł.
58 x 720 x 380 mm (2.28 x 28.35 x 14.17 cali)
Waga
8,6 kg (18.85 funtów)
Sterowanie – panel dotykowy na górze obudowy
Głośność, Odtwarzanie/Pauza, Następny utwór, Poprzedni utwór

