ORYGINALNY ODTWARZACZ
STREFOWY SONOS.
DO WIĘKSZEGO POKOJU,
DLA MOCNIEJSZEGO
BRZMIENIA.

PLAY:5 - GŁÓWNE ZALETY
DŹWIĘK SONOS HIFI

BEZPRZEWODOWE, ŁATWE USTAWIENIA

Pięć zintegrowanych przetworników (dwa przetworniki wysokotonowe,
dwa przetworniki średnio-niskotonowe i jeden niskotonowy) zasilanych
przez pięć dedykowanych cyfrowych wzmacniaczy oferują krystalicznie
czysty, wypełniający pomieszczenie dźwięk wysokiej jakości mogący
z powodzeniem rywalizować ze znacznie bardziej skomplikowanym
sprzętem.

Żadnych kabli. Żadnego złożonego programowania. Po prostu podłącz
SONOS BRIDGE lub PLAY:5 do swojego bezprzewodowego routera
i połącz wszystkie posiadane odtwarzacze SONOS bezprzewodowo
jednym przyciskiem.

W PEŁNI CYFROWY DŹWIĘK
W pełni cyfrowa architektura urządzenia oferuje precyzyjną
reprodukcję dźwięku, dokładnie zgodnie z intencją twórcy. Wszystkie
ustawienia filtrów, aktywna zmiana charakterystyki i korekcja czasu są
procesowane w sposób cyfrowy, nie ma więc strat jakości dźwięku ani
energii.

STEAMUJ CAŁĄ MUZYKĘ ŚWIATA
Ciesz się ogromem dostępnej muzyki – twoją biblioteką iTunes®,
ulubionymi serwisami muzycznymi i ponad 100.000 darmowymi
stacjami radia internetowego, programami i podcastami.

ROZPOCZNIJ OD JEDNEGO, ROZSZERZ NA CAŁY DOM
Rozmieść w domu tak dużo odtwarzaczy Sonos ile potrzebujesz.
Bezprzewodowo. Odtwarzaj różne utwory w każdym z pomieszczeń
lub ten sam wszędzie, z perfekcyjną synchronizacją.
• dostępność serwisów muzycznych jest zależna od regionu

DLA LEPSZEGO BRZMIENIA – STWÓRZ PARĘ STEREO
Połącz dwa głośniki PLAY:5 do współpracy w pełnym stereo –
oddzielnie dla każdego kanału – prawego i lewego.

KONTROLA W TWOICH RĘKACH
Przeszukuj, poznawaj i odtwarzaj muzykę przy użyciu dedykowanego
kontrolera SONOS CONTROL lub darmowych aplikacji Sonos Controller
App dla twojego smartfona AndroidTM, urządzeń iPhone®, iPod touch®
lub iPad®.

PLAY:5 – DANE TECHNICZNE
AUDIO

FUNKCJE SIECIOWE*

WZMACNIACZ Pięć wzmacniaczy cyfrowych klasy D
SŁUCHAWKI Automatycznie wykrywa podłączenie słuchawek przez
gniazdo 3,5 mm
WEJŚCIE AUDIO LINE-IN Automatycznie wykrywa urządzenie podłączone
do gniazda 3,5 mm
GŁOŚNIKI System złożony z pięciu głośników – dwóch 3” średnioniskotonowych, dwóch wysokotonowych i 3,5” niskotonowy.
Każdy z głośników jest zasilany dedykowanym wzmacniaczem
USTAWIENIE STEREO Istnieje możliwość sparowania dwóch PLAY:5
w tym samym pomieszczeniu tak, by każdy z PLAY:5 odtwarzał jeden
z kanałów – prawy i lewy

ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA SonosNet 2.0 – zabezpieczona
bezprzewodowa sieć peer-to-peer z kodowaniem AES

MUZYKA
WSPIERANE FORMATY AUDIO Skompresowane pliki MP3, iTunes
Plus, WMA (wliczając w to zakupione online pliki Windows Media).
AAC (MPEG4), Ogg Vorbis, Audible (format 4), Apple Lossless, Flac
(bezstratne), jak również nieskompresowane WAV i AIFF. Indeksowanie
do 65 000 utworów.
Wsparcie dla 44,1 kHz. Dodatkowo wsparcie dla 48 kHz, 32 kHz, 24 kHz,
22 kHz, 16 kHz, 11 kHz i 8 kHz.
Uwaga: niniejsze formaty nie są aktualnie wspierane: Apple „Fairplay”, AAc Enchanced i WMA Lossless. Wcześniej
zakupione utwory Apple „Fairplay” zabezpieczone DRM mogą zostać zaktualizowane. Sprawdź szczegóły
na stronie Apple.

WSPIERANE SERWISY MUZYCZNE Anubis.fm, AUPEO!, Deezer, iheartradio,
Last.fm, MOG, Napster®, Pandora®, Rdio®, Rhapsody®, SiriusXM™ Internet
Radio, Spotify®, Stitcher SmartRadio™, TuneIn, WiMP, Wolfgang’s
Vault®, oraz pliki pobrane z innych serwisów oferujących utwory bez
zabezpieczenia DRM. Dostępność serwisów muzycznych jest zależna
od region.

2-portowy switch (10/100 Mbps, auto MDI/MDIX) umożliwia
podłączenie dekoderó∑ DVR, komputera PC, konsoli do gier
lub dysku NAS

OGÓLNE
ZASILANIE AC 120/240V, 50-6-Hz, automatycznie przełączalny
PRZYCISKI STERUJĄCE Głośność i wyciszenie
KONTROLKI Pokazujące status PLAY:5 i status funkcji wyciszenia
WYMIARY 217 x 365 x 123 mm
WAGA 4,15 kg
TEMPERATURA PRACY 0°C do 40°C
DOSTĘPNE KOLORY biały z metalicznym grillem, czarny
z grafitowym grillem
JĘZYKI Sonos System Software wspiera następujące języki:
holenderski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński,
uproszczony chiński, hiszpański i szwedzki
W KOMPLECIE SONOS PLAY:5, kabel zasilający, płaski kabel Ethernet,
instrukcja obsługi

Połączenie internetowe wymagane do dostępu do internetowych stacji radiowych, usług
muzycznych online i aktualizacji oprogramowania (DSL, modem kablowy lub sieć LAN do
szybkiego połączenia internetowego jest wymagana) funkcje internetowe mogą wymagać
dokonania oddzielnej opłaty na rzecz usługodawcy. W przypadku połączeń telefonicznych
mogą mieć zastosowanie opłaty za połączenie lokalne lub międzymiastowe.
Uwaga: specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia.

SYSTEMY OPERACYJNE (dla zapisanych plików) Windows XP SP2 i
nowsze, Mac OS X v10.4 i nowsze; urządzenia NAS wspierające CIFS
RADIO INTERNETOWE Streaming MP3, WMA
WYŚWIETLANIE GRAFIKI ALBUMÓW JPEG, PNG, BMP, GIF
WSPIERANE PLAYLISTY iTunes, Rhapsody, WinAmp, Windows Media
Player i MusicMatch (.m3u, .pls, .wpl)
TRYBY ODTWARZANIA Crossfade, shuffle, repeat
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