Sonos PLAYBASE.

A PLAYBASE a legújabb Sonos házimozi hangszóró, s ugyanakkor a legvékonyabb is - csak 5,84 cm-es (2,3 collos). PLAYBAR
ÉS PLAYBASE - Mindkét megoldás az Ön TV-je számára készült, így Ön a legjobb megoldást választhatja a nappalija számára.
A televíziók azon több mint 70%-a számára tervezték, melyek nem az otthona falaira lettek felszerelve. Az akusztika
követelményeihez igazított, vezeték nélküli és vékony teste erőteljes hangzást nyújt a TV alatt állva.
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Egyszerre tévés hangszóróként és több forrásból - ideértve több mint 80 zenei szolgáltatást - származó
zenehallgatásra szolgáló hangszóróként is használható.
Csak két csatlakozó kábele van – az egyik egy tápkábel, a másik pedig a TV csatlakoztató kábele.
Együttműködik az Ön tévékészüléke távirányítójával
A max. 34 kg-os (75 fontos) TV-készülékét biztonságosan rá tudja helyezni, szinte minden TV állvánnyal
kompatibilis.
Hasonlóan a népszerű PLAYBAR-hoz, párbeszéd minőség javító funkciót és éjszakai üzemmódot is kínál.
A Trueplay rendszerrel hangolhatja a hangját, függetlenül attól, hogy hol helyezkedik el.
Továbbíthatja az Ön TV-je hangját a más helyiségekben található Sonos hangszóróknak.
Vezeték nélkül csatlakoztatható a SUB és a hátsó Sonos hangszórópárhoz, hogy teljes 5.1 surround rendszert
hozzon létre.
A többi Sonos hangszóróhoz hasonlóan, hamarosan képes lesz a PLAYBASE-t csak a hangjával és bármely olyan,
Amazon Alexa kompatibilis eszközzel irányítani, mint az Echo vagy a Dot. Ez a funkcionalitás a 2017-es év végére
lesz elérhető.
A monolit, látható csatlakozás nélküli kialakításnak köszönhetően úgy tűnik, mintha egyetlen kőblokkból lett volna
kivágva.
Számos modern gyártási technológiát és módszert alkalmaztunk nála, amelyek többféle anyagot kombinálnak a ház
tervezői előtt álló kihívásoknak való megfelelés érdekében. Többek között komplex öntési eljárást alkalmaztunk,
olyan új anyagokat, mint például az üveggel töltött polikarbonát, vagy egy újonnan létrehozott festési folyamat a
fehér és fekete házak esetében.
A grill 43 000 egyedi fúrt nyílást tartalmaz öt különböző méretben - a legnagyobbakat ott, ahol a mélysugárzó
található, hogy a lehető legtöbb levegőt biztosítsa a számára.
A PLAYBASE fekete és fehér színben is kapható

“Az egyszerű dolgok létrehozása sohasem könnyű feladat.”
Youjin Nam, Industrial Design Manager

Műszaki adatok

Audio
Erősítő
10 darab D osztályú digitális erősítő
Hangszórórendszer tíz meghajtóval
Hat középsugárzó, három magassugárzó és egy mélynyomó meghajtó – mindezeket kifejezetten erre az akusztikai
megoldásra tervezték.

Teljesítmény és hálózat
Tápegység
AC 100-240V, 50-60
Ethernet Port
10/1000Mbps
Rendszerkövetelmények
Optikai kimenettel rendelkező TV. Szélessávú internet. Sonos Controller App

Külső paraméterek
Méretek – mag. x szél. x mély.
58 x 720 x 380 mm (2.28 x 28.35 x 14.17 cali)
Súlya
8,6 kg (18.85 font)
Vezérlés – érintőpanel a ház tetején
Hangerő, Lejátszás/Szünet, Következő műsorszám, Előző műsorszám

