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Typ

Popis

Amp

Zónová bezdrátová jednotka sloužící jako zesilovač pro jakékoli
reprosoustavy, výkon 2x155W, digitální vstup HDMI-ARC - možno
konvertovat na optický TosLink, linkový výstup pro aktivní
subwoofer, linkový vstup RCA-Cinch pro jeden lokální zdroj
analogového signálu, 2 zásuvky RJ45, pouze černá

Connect:Amp

Zónová bezdrátová jednotka, zesilovač třída D - 2x55W, linkový
výstup pro aktivní subwoofer, linkový vstup pro jeden lokální zdroj
analogového signálu, 2 zásuvky RJ45, bílá-šedá

Connect

Zónová bezdrátová jednotka stejná jako Connect:Amp, jen bez
výkonového zesilovače, analogový linkový výstup, optický a koaxiální
digitální výstup, linkový vstup pro jeden lokální zdroj analogového
signálu, pouze bílá

Play:5

Stereofonní bezdrátová zónová jednotka s šesti reproduktory a šesti
zesilovači, kalibrační systém Trueplay, dvě jednotky Play:5 je možné
spojit do stereo páru, barevné provedení černá nebo bílá

Play:1

Monofonní dvoupásmová bezdrátová zónová jednotka, může hrát
samostatně nebo lze dvě jednotky Play:1 spojit do stereofonního
páru, nemá linkový vstup, 1 zásuvka RJ45, vlhku odolná, barva černá
nebo bílá

One

Malá zónová jednotka, konstrukčně obdobná jako Play:1, ale rozšířená
o možnost ovládání hlasem Amazon Alexa, vlhku odolná, podpora
Apple AirPlay 2, barevné provedení černá nebo bílá

Playbar

Soundbar, který je určen pro instalaci před televizor nebo na zeď pod
televizor, tento sounbar je možné konfigurovat jako 3.0 nebo 3.1 se
subwooferem SUB nebo 5.1 se subwooferem a jedním párem Play:1,
Play:3 nebo Play:5. Pokud není používán optický vstup funguje
Playbar jak jakákoli jiná zónová jednotka, černý

Playbar Wall Mount

Nástěnný kovový držák pro instalaci jednotky Playbar na zeď, pouze
černý

Cena vč. DPH

18 490,-

15 490,-

10 590,-

15 490,-

4 690,-

5 990,-

20 990,-

1 290,-

Typ

Popis

Beam

Malý soundbar, který je určen pro instalaci před televizor nebo na
zeď pod televizor na držák, je vybaven vstupem HDMI-ARC, hlasovým
ovládáním Amazon Alexa a synchronizací s dálkovým ovladačem
televizoru, tedy lze hlasem ovládat určité funkce televizoru a dalšího
smart zařízení, podpora Apple AirPlay, černý nebo bílý

Beam Wall Mount

Nástěnný kovový držák pro instalaci jednotky Beam na zeď, černý
nebo bílý

Playbase

Soundbar, který je určen jako podstavec pod televizor, který lze
připojit optickým kabelem. Následně je možné tento sounbar
nakonfigurovat jako 3.0 nebo 3.1 se subwooferem SUB nebo 5.1 se
subwooferem a s jedním párem Play:1, Play:3 nebo Play:5 jako
efektovými reprosoustavami, Podpora Apple AirPlay, černý nebo bílý

Sub

Bezdrátový subwoofer, který lze velmi snadno přiřadit k jakékoli
jednotce, která obsahuje zesilovač (tedy nelze spárovat s jednotkou
Connect), automatické nastavení zvukového vyvážení - poměru basů),
2 basové reproduktory, frekvenční rozsah od 25Hz, 1 zásuvka RJ45,
rozměr (vxšxh): 40x38x16cm, černý nebo bílý klavírní lak

Boost

Zónová bezdrátová jednotka sloužící k vytvoření bezdrátové sítě
SonosNet pro komunikaci s ostatními jednotkami, může také sloužit
jako retranslační jednotka při větších vzdálenostech mezi jednotkami,
extrémní dosah proti standardní jednotce, bílá

Cena vč. DPH

11 990,-

1 890,-

20 990,-

20 990,-

3 190,-

