Ακούστε με τον
δικό σας τρόπο
Δημιουργήστε το δικό
σας ιδανικό ηχοσύστημα.
Η συνεργασία είναι
το παν. Και η Sonos
συνεργάζεται με όλες τις
αγαπημένες υπηρεσίες
σας, ώστε να ακούτε ό,τι
θέλετε, όπου και όπως το
θέλετε.

Προσαρμόστε το
σύστημα στα 		
μέτρα σας

Ξεκινήστε με ένα ηχείο και, αργότερα,
προσθέτετε εύκολα κι άλλα. Δημιουργήστε
μια στερεοφωνική εγκατάσταση με δύο ηχεία
στον ίδιο χώρο, για πιο ζωντανό και γεμάτο ήχο.
Συνδέστε το Sub με το Playbar, το Playbase ή το
Beam, για βαθύτερα μπάσα, και μετά προσθέστε
δύο πίσω περιφερειακά ηχεία, για καθηλωτική
ψυχαγωγία. Συνδέστε το πικάπ σας στο Play:5
ή στο Amp για να ακουστούν τα βινύλιά σας σε
ολόκληρο το σπίτι.

Εξαιρετικός ήχος
Ακριβώς όπως πρέπει
να ακούγεται

Ό,τι κι αν θέλετε να ακούσετε
και σε οποιαδήποτε ένταση,
η Sonos γεμίζει τον χώρο με
καθαρό και ακριβή ήχο, που
μοιάζει να σας περιβάλλει.

Σχεδιασμένα
για να
ακούγονται

Σε συνεργασία με μια ομάδα
παγκοσμίων ειδικών στην ακουστική
και τη μηχανική, η Sonos σχεδιάζει με
σχολαστικότητα το εσωτερικό και το
εξωτερικό των ηχείων, συνδυάζοντας
τα προσαρμοσμένα woofer και
tweeter με αποκλειστικό λογισμικό.

Εύχρηστα
Συνδέστε το, ενεργοποιήστε το και ανοίξτε
την εφαρμογή.

Είτε στήνετε το πρώτο σας ηχείο είτε συντονίζετε
στα μέτρα σας το πέμπτο, η ηχητική εμπειρία που
σας προσφέρει η Sonos δεν απαιτεί καθόλου κόπο.

Μια εφαρμογή που τα κάνει όλα

Ακούστε ό,τι αγαπάτε από τις υπηρεσίες streaming που προτιμάτε.
Ελέγξτε όλα τα ηχεία, ομαδοποιήστε χώρους για να παίξετε συγχρονισμένα, αναζητήστε γρήγορα
μουσικές κ.ά.

Move

Ανθεκτικό έξυπνο ηχείο εξωτερικού και
εσωτερικού χώρου με μπαταρία

• Δυνατός ήχος και πλούσια μπάσα
• Ακούστε παντού μέσω Bluetooth

• Διάρκεια ζωής μπαταρίας πάνω από 10 ώρες με
μία μόνο φόρτιση
• Παντός καιρού και εξαιρετικά ανθεκτικό
• Λειτουργεί με το Apple AirPlay 2*

Καταπληκτικός ήχος
για καταπληκτικές
εκδηλώσεις σε
εξωτερικό χώρο

• Φωνητικές εντολές με το Google Assistant και το
Amazon Alexa**
Απολαύστε εκπληκτικά βαθιά μπάσα,
ευρύ ηχητικό τοπίο και αυτόματο
συντονισμό Trueplay™, που
εξισορροπεί τον ήχο όπου κι αν
βρίσκεστε, ό,τι κι αν ακούτε.

• Χωρητικά πλήκτρα αφής

* Όταν είναι συνδεδεμένο σε Wi-Fi
* * Εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα στην περιοχή

Εξαιρετικός ήχος
για κάθε χώρο

One (δεύτερης γενιάς)

Ισχυρό έξυπνο ηχείο με
ενσωματωμένες φωνητικές εντολές

Χάρη στο μικρό του μέγεθος,
ταιριάζει σε οποιονδήποτε
χώρο. Βάλτε το επάνω
στον πάγκο της κουζίνας ή
βολέψτε το στη βιβλιοθήκη
του γραφείου σας. Μπορείτε
να το βάλετε ακόμη και μέσα
στο μπάνιο, αφού αντέχει
στην υγρασία.

• Πλούσιος ήχος που γεμίζει τον χώρο
• Μικρό και ανθεκτικό στην υγρασία
• Λειτουργεί με το Apple AirPlay 2

• Φωνητικές εντολές με το Google Assistant και 		
το Amazon Alexa*

• Συνδυάστε το με το One SL, για στερεοφωνικό 		
διαχωρισμό
• Χωρητικά πλήκτρα αφής

Δύο για στερεοφωνικό ήχο
Συνδυάστε το με
το Sonos One ή
κάποιο άλλο One
SL στον ίδιο χώρο,
για στερεοφωνικό
διαχωρισμό και
πιο ακριβή ήχο.
Χρησιμοποιήστε
δύο ως πίσω
περιφερειακά
ηχεία οικιακού
κινηματογράφου
με τα Playbar, τα
Playbase ή τα Beam.

One SL

Ισχυρό ηχείο χωρίς μικρόφωνο για
μουσική και όχι μόνο
• Πλούσιος ήχος που γεμίζει τον χώρο
• Μικρό και ανθεκτικό στην υγρασία
• Λειτουργεί με το Apple AirPlay 2

• Συνδυάστε το με το One, για στερεοφωνικό 		
διαχωρισμό και φωνητικές εντολές
• Χωρητικά πλήκτρα αφής

Βαθιά μπάσα

Τα τρία προσαρμοσμένα woofer
παρέχουν πλούσια μπάσα, ενώ
η αρχιτεκτονική κλειστού τύπου
εξαλείφει την αντήχηση και την
ηχώ.

Play:5

Το ισχυρότερο ηχείο με
ήχο υψηλής πιστότητας

• Καθαρός και ζωντανός ήχος

• Σχεδιασμός που αντέχει στην υγρασία

• Συνδυάστε δύο, για στερεοφωνικό διαχωρισμό
και απίστευτα ακριβή ήχο
• Γραμμή εισόδου για πικάπ ή άλλη συσκευή
• Λειτουργεί με το Apple AirPlay 2
• Χωρητικά πλήκτρα αφής

Μετατρέψτε την
τηλεόραση σε
εμπειρία

Συνδέστε το Amp στα ηχεία και την
τηλεόρασή σας, για να απολαμβάνετε
στερεοφωνικό ήχο σε εκπομπές, ταινίες
και ηλεκτρονικά παιχνίδια. Συνδέστε
ασύρματα δύο περιφερειακά ηχεία Sonos
One, για μια καθηλωτική εμπειρία οικιακού
κινηματογράφου.

Amp

Ευέλικτος ενισχυτής που ζωντανεύει
την ψυχαγωγία σας

• Μεταφέρει την εμπειρία της Sonos σε 			
παθητικά ηχεία
• Υψηλή πιστότητα και απόδοση με 125 W
ανά κανάλι

• Θύρα HDMI ARC για σύνδεση με τηλεόραση
• Λειτουργεί με το Apple AirPlay 2
• Χωρητικά πλήκτρα αφής

Κάντε streaming
με οτιδήποτε
αγαπημένο
Απολαύστε μουσική,
πόντκαστ, ηχητικά
βιβλία και διαδικτυακό
ραδιόφωνο με τον
εξοπλισμό ενισχυμένου
ήχου σας.
Επίσης, μπορείτε να
ακούσετε βινύλια, CD
και αποθηκευμένα
αρχεία ήχου με τα
ηχεία της Sonos που
έχετε εγκατεστημένα
σε άλλους χώρους του
σπιτιού.

Port

Ευέλικτο εξάρτημα streaming για
στερεοφωνικό ή δέκτη
• Μετατρέπει τον παραδοσιακό εξοπλισμό ήχου 		
σας σε ηχοσύστημα Sonos
• Ενεργοποιητής 12 V, που ανάβει αυτόματα τον 		
ενισχυτή ή τον δέκτη σας
• Γραμμή εισόδου για πικάπ ή άλλη συσκευή
• Αναλογικές και ψηφιακές έξοδοι
• Λειτουργεί με το Apple AirPlay 2

Ακούστε καθαρά
κάθε λέξη

Beam

Έξυπνη και συμπαγής μπάρα ήχου
για τηλεόραση, μουσική κ.ά.

Το Beam έχει συντονιστεί
από μηχανικούς ήχου
βραβευμένους με Όσκαρ,
ώστε να δίνει έμφαση
στην ανθρώπινη φωνή
και να μη σας ξεφεύγει
τίποτα από την ιστορία.

• Πέντε προσαρμοσμένοι ενισχυτές για ευρύ 		
ηχητικό τοπίο και καθαρούς διαλόγους
• Λειτουργεί με το τηλεχειριστήριο της 			
τηλεόρασης
• Απλή εγκατάσταση με μόνο δύο καλώδια
• Λειτουργεί με το Apple AirPlay 2

• Φωνητικές εντολές με το Google Assistant και 		
το Amazon Alexa
• Χωρητικά πλήκτρα αφής

Απίστευτος ήχος
όπου κι αν το
τοποθετήσετε

Playbar

Μπάρα ήχου που τοποθετείται
παντού, για τηλεόραση, μουσική κ.ά.

Είτε το στερεώσετε
στον τοίχο είτε το
βάλετε κάτω από
την τηλεόραση,
πάνω σε στήριγμα
ή κονσόλα, το
Playbar συντονίζεται
αυτόματα και
προσφέρει τον
καλύτερο δυνατό ήχο.

• Εννέα μεγάφωνα για πλούσια μπάσα και
κρυστάλλινους διαλόγους

• Μπορεί να στερεωθεί στον τοίχο ή να 			
τοποθετηθεί πάνω σε έπιπλο

• Το ηχείο συντονίζεται αυτόματα μέσω 			
λογισμικού ανάλογα με τον 				
προσανατολισμό του
• Λειτουργεί με το τηλεχειριστήριο της 			
τηλεόρασης
• Απλή εγκατάσταση με μόνο δύο καλώδια

Διακριτικός
σχεδιασμός

Το Playbase ουσιαστικά κρύβεται
κάτω από την τηλεόραση, ενώ τα
δέκα ενισχυμένα μεγάφωνά του σας
επιτρέπουν να ακούτε βαθιά μπάσα
και ψιθύρους-κρύσταλλο.

Playbase

Κομψή βάση ήχου, για τηλεόραση,
μουσική κ.ά.

• Δέκα μεγάφωνα για πλούσια μπάσα και
κρυστάλλινους διαλόγους

• Λειτουργεί με το τηλεχειριστήριο της 			
τηλεόρασης
• Απλή εγκατάσταση με μόνο δύο καλώδια
• Λειτουργεί με το Apple AirPlay 2
• Χωρητικά πλήκτρα αφής

Μπάσα χωρίς
παραμόρφωση

Τα δύο μεγάφωνα στο
κέντρο του Sub είναι
στραμμένα προς τα μέσα,
για να εξαλείφονται
δονήσεις και τα τριξίματα,
ώστε το μόνο που ακούτε
να είναι καθαρά μπάσα.

Sub

Ασύρματο subwoofer για
βαθιά μπάσα
• Συνδεθείτε στο ηχοσύστημα της
Sonos και νιώστε τη διαφορά

• Δύο μεγάφωνα στραμμένα προς το κέντρο, 		
ώστε να εξαλείφονται οι δονήσεις και τα
τριξίματα
• Μπορεί να τοποθετηθεί και κάθετα και 		
οριζόντια
• Απλή εγκατάσταση

Οικιακός κινηματογράφος 3.1

Sub και Playbar

Έξυπνο ασύρματο σύστημα οικιακού κινηματογράφου

Αναβαθμίστε την ψυχαγωγία σας με βαθύτερα μπάσα, συνδέοντας ασύρματα το Sub στο Playbar, το
Playbase ή το Beam.

Sub και Playbase

Sub και Beam

Οικιακός κινηματογράφος 5.1

Sub, Beam και δύο Sonos One

Sub, Playbase και δύο Sonos One

Για ακόμη πιο καθηλωτική ψυχαγωγία

Απολαύστε απίστευτο περιφερειακό ήχο, έντονα μπάσα και φωνητικές εντολές, για τηλεόραση,
μουσική, ταινίες κ.ά.

Sub, Playbar και δύο Sonos One

Sub, Beam και δύο One SL

Σετ ηχείων

Σετ περιφερειακού ήχου με Sub, Beam και δύο One SL

Ο ευκολότερος τρόπος για να συνθέσετε το ηχοσύστημά σας

Ξεκινήστε ή επεκτείνετε ένα ηχοσύστημα Sonos με σετ για στερεοφωνικό ήχο, οικιακό κινηματογράφο ή
ακρόαση σε πολλούς χώρους

Σετ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου με Move και One SL

Επαγγελματικό σετ δύο χώρων με δύο Play:5

Σετ περιφερειακού ήχου με δύο One SL

Εκλεπτυσμένος
σχεδιασμός

Αυτά τα στηρίγματα διαθέτουν
το ίδιο χρώμα, το ίδιο υλικό και
το ίδιο φινίρισμα με τα ηχεία
One, ώστε να μετατρέπονται
σε επέκταση των ηχείων και
να μοιάζουν περισσότερο με
διακοσμητικά χώρου παρά με
εξαρτήματα.

Δύο στηρίγματα Sonos

Προσαρμοσμένα στηρίγματα ηχείων
για περιφερειακό ή στερεοφωνικό
ήχο με One και One SL

• Το καλώδιο ενσωματώνεται στο κοντάρι για 		
άψογη εμφάνιση

• Τυλίξτε το καλώδιο που περισσεύει γύρω από 		
τη βάση
• Τα προστατευτικά συγκρατούν το ηχείο με 		
ασφάλεια στη θέση του
• Το χρώμα και το φινίρισμά τους ταιριάζουν με 		
τα ηχεία One και One SL της Sonos
•	Στέρεο πλαίσιο που πατά σταθερά και δεν
κουνιέται
•	Εύκολη συναρμολόγηση

Ευελιξία

Δημιουργήστε μια νέα γωνιά
πάνω από τον πάγκο της κουζίνας
ή δίπλα στο κρεβάτι σας. Το ράφι
μπορεί να αντιστραφεί, ώστε να
στρέψετε το ηχείο είτε προς τα
αριστερά είτε προς τα δεξιά.

Ράφι Sonos

Μια λύση εξοικονόμησης χώρου
για το One και το One SL της Sonos
• Το καλώδιο αποθηκεύεται και κρύβεται στο 		
εσωτερικό του ραφιού

• Αντιστρέφεται, ώστε να στρέψετε το ηχείο 		
προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά
• Αντέχει το βάρος του ηχείου και το κρατά 		
σταθερό στη θέση του
• Το χρώμα και το φινίρισμά του ταιριάζουν με τα
ηχεία One και One SL της Sonos

Καλώδια ρεύματος

Ξεχάστε τα μπερδεμένα καλώδια, χάρη στο καλώδιο μισού μέτρου

Παροχή ρεύματος σε περισσότερα μέρη

Συνδέστε με το ρεύμα όπου και όπως θέλετε με μακρύτερα ή κοντύτερα καλώδια.

Τοποθετήστε το ηχείο σας πιο μακριά με έναν
καλώδιο 3,5 μέτρων

Χρώμα και φινίρισμα που ταιριάζουν με το ηχείο

Ακριβής και άψογη εφαρμογή

Επαναφόρτιση

Ακούστε ακόμη πιο άνετα,
προσθέτοντας μια βάση
φόρτισης σε κάποιον άλλον
χώρο

Βάση φόρτισης
εσωτερικού χώρου

Ανταλλακτική ή δεύτερη βάση
φόρτισης για το Move
• Διακριτικός σχεδιασμός

• Φορτίζει το 50% της μπαταρίας σε μία ώρα
• Φορτίζει πλήρως το Move σε τρεις ώρες
• Το καλώδιο φτάνει στα 2 μέτρα

Ήχος προσαρμοσμένος
στο σπίτι σας
Αρχιτεκτονικός ήχος Sonos από τη Sonance

Η Sonos και η Sonance έχουν αφοσιωθεί στον ήχο και τον
σχεδιασμό ανώτερης ποιότητας. Έτσι, συνεργάστηκαν για
να δημιουργήσουν μια συλλογή αρχιτεκτονικών παθητικών
ηχείων, βελτιστοποιημένων για το Sonos Amp.

Το Amp ενεργοποιεί το Trueplay™,
το οποίο υπολογίζει το μέγεθος, το
είδος κατασκευής και τη διαρρύθμιση
του χώρου όπου βρίσκονται τα ηχεία,
και κάνει τις κατάλληλες ρυθμίσεις
για το καλύτερο δυνατό ηχητικό
αποτέλεσμα.

Αρχιτεκτονικός ήχος
Sonos ενισχυόμενος
από το Amp
Δημιουργήστε ένα αόρατο ηχοσύστημα
Sonos και απολαύστε αναπαυτικά ήχοκρύσταλλο όπου κι αν βρίσκεστε μέσα
στον χώρο.

Ηχεία οροφής
(ζεύγος)

Αρχιτεκτονικά ηχεία από τη Sonance
για ατμοσφαιρικό ήχο
• Πλούσιος ήχος σε ολόκληρο τον χώρο

• Παθητικά ηχεία σχεδιασμένα για ενίσχυση από
το Amp
• Το Amp ενισχύει έως και τρία ζεύγη ηχείων

•	Το πλέγμα μπορεί να βαφτεί για να ταιριάζει με
το ταβάνι
•	Προαιρετικό τετράγωνο πλέγμα που πωλείται
ξεχωριστά

Σχεδιασμένα για να ταιριάζουν
Τα ειδικά σχεδιασμένα ορθογώνια πλέγματα μπορούν να βαφτούν για να ταιριάζουν
με τον τοίχο.

Εντοιχισμένα ηχεία
(ζεύγος)

Αρχιτεκτονικά ηχεία από τη
Sonance για προσεκτική ακρόαση

• Έντονος ήχος από άκρη σε άκρη

• Παθητικά ηχεία σχεδιασμένα για ενίσχυση από
το Amp
• Το Amp ενισχύει έως και τρία ζεύγη ηχείων

•	Το πλέγμα μπορεί να βαφτεί για να ταιριάζει με
τον τοίχο

Παντός καιρού
Αυτά τα ηχεία είναι
σχεδιασμένα για να αντέχουν
στην υγρασία, το νερό,
την αλμύρα, τη ζέστη, τις
υπεριώδεις ακτίνες και τον
παγετό.

Ηχεία εξωτερικού		
χώρου (ζεύγος)
Αρχιτεκτονικά ηχεία από τη
Sonance για εξωτερικό χώρο

• Ζωντανός ήχος για την αυλή ή τον κήπο σας

• Παθητικά ηχεία σχεδιασμένα για ενίσχυση 		
από το Amp
• Το Amp ενισχύει έως και τρία ζεύγη ηχείων
•	Παντός καιρού, για χρήση όλο τον χρόνο

Έλεγχος με συστήματα
έξυπνου σπιτιού
Η Sonos συνδυάζεται άψογα με τα κορυφαία συστήματα
Control4, Crestron, iPort, Lutron και Savant, ώστε να
παίζετε μουσική γρήγορα και εύκολα. Είτε έχετε ένα κουμπί
καλωσορίσματος στο χολ είτε ένα τηλεχειριστήριο στο
τραπεζάκι του σαλονιού, ποτέ πριν δεν ήταν πιο εύκολο να
χειριστείτε το ηχοσύστημα Sonos.

