
WELKOM 
BIJ DE 
FAMILIE 
THE WIRELESS HiFi SYSTEM



Alleen Sonos biedt HiFi-geluidskwaliteit in combinatie 
met een supersolide draadloos netwerk in één intelligent 
systeem, waarmee je alle muziek ter wereld vanaf elke 
geluidsbron in elke kamer afspeelt.

THE WIRELESS  
HiFi SYSTEM





STREAM ALLE 
MUZIEK TER WERELD
Songs die je al jaren kent of artiesten die net doorbreken. Pop. Indie. Rock. Jazz. 
Sonos is het draadloze systeem dat naast je persoonlijke muziekverzameling 
ook muziekservices als Spotify, Juke en Deezer en vele duizenden gratis 
internetradiostations afspeelt. Muziek die is opgeslagen op je Android*-
smartphone of -tablet, je iPhone, iPad of iPod touch, speel je draadloos op je 
Sonos-systeem.

De beschikbaarheid van muziekservices verschilt per regio.

*Synchronyseer muziek die is gedownload van Google Play eerst met je computer.





Of je nu uitbreidt of net begint, Sonos heeft een speaker voor iedereen 
in elke kamer. Speel in elke kamer een ander nummer of speel  
overal hetzelfde nummer, perfect synchroon. 

Van links naar rechts: 
CONNECT (boven)  
CONNECT:AMP (onder)  
BRIDGE  
SUB  
PLAYBAR  
PLAY:1  
PLAY:5  
PLAY:3

MUZIEK WAAR  
JIJ HET WILT





DE SOUNDBAR VOOR 
MUZIEKLIEFHEBBERS 
Dankzij negen geïntegreerde 
luidsprekers vult PLAYBAR elke kamer 
met ultra-realistisch geluid voor games 
en films, enorme golven van live-
concertgeluid en streamt hij draadloos 
alle muziek ter wereld. En dat allemaal 
vanaf een eenvoudig te bedienen  
speler die je HD-televisie voorziet  
van HiFi-geluid.

Versterker
Negen klasse D digitale versterkers 
Luidsprekers 
Drie tweeters, zes drivers voor 
middentonen 
Stereo-instellingen 
Groepeer twee PLAY:3’s of PLAY:1’s  
als linker- en rechterkanaal 
Afmetingen (H x D x B)/Gewicht
85 x 140 x 900 mm / 5,4 kg 





DE VOLLER GELUID VOOR GROTERE 
KAMERS DRAADLOZE SPEAKER
De alles-in-één speaker die gerust een  
HiFi-meesterwerk mag worden genoemd. 
PLAY:5 vult grote kamers met episch geluid. 

Versterker
Vijf klasse D digitale versterkers
Speakersysteem met 5 drivers
Twee tweeters, twee 3-drivers voor 
de middentonen en één subwoofer 
van 3,5 inch
Stereo-instellingen
Groepeer twee PLAY:5’s als linker-  
en rechterkanaal.
Afmetingen (H x B X D)/Gewicht 
217 x 365 x 123 mm / 4.15 kg





DE MEEST VEELZIJDIGE 
DRAADLOZE SPEAKER VOOR EEN 
VOL, KAMERVULLEND GELUID 
PLAY:3 produceert een vol, kamervullend 
geluid, past met gemak overal en bereikt 
de perfecte balans in geluid en formaat. 

Versterker
Drie klasse D digitale versterkers
Speakersysteem met drie 
drivers
Één tweeter, twee drivers voor de 
middentonen en één basradiator 
Stereo-instellingen
Groepeer twee PLAY:3’s als linker- 
en rechterkanaal 
Afmetingen (H x B X D)/Gewicht 
132 x 268 x 160 mm / 2.6 kg





1
EEN COMPACTE, DRAADLOZE 
SPEAKER VOOR EEN DIEP, 
GLASHELDER HiFi-GELUID 
Geen andere draadloze speaker verpakt 
zoveel HiFi-geluid in zo’n compact 
design. Duizelingwekkende hoogtes en 
immense dieptes. Glashelder geluid op 
elk volume. 

Versterker 
Twee Klasse D digitale versterkers
Speakersysteem met twee 
drivers 
Één tweeter en één midwoofer 
van 3,5 inch
Stereo-instellingen 
Groepeer twee PLAY:1’s als linker- 
en rechterkanaal 
Afmetingen (H x B X D)/Gewicht
161,5 x 119,7 x 119,7 mm / 1,85 kg





ADEMBENEMEND GELUID. 
OOGSTRELEND DESIGN. EENVOUDIGE 
INSTALLATIE.
Kom ongeëvenaard dicht bij de muziekbeleving 
zoals deze bedoeld is, diep en intens. Of je 
nu luistert naar de donderende openings-
akkoorden van de Vijfde Symfonie van 
Beethoven of de pompende bas van de 
nieuwste technobeat, SUB vult je kamer met 
dikke lagen diep, bodemloos geluid, dat je 
niet alleen hoort, maar vooral voelt, elke 
noot, elk akkoord, elke beat.

* Werkt met alle Sonos-componenten met ingebouwde 
versterker: PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR en CONNECT:AMP

Versterker
Twee Klasse D digitale versterkers
Luidsprekers
Twee tegenover elkaar geplaatste 
force-cancelling luidsprekers
Frequentiebereik
tot 25Hz
Digitaal geluid
Digitale signaalverwerkings-
technieken (DSP) om audio-
kwaliteit te garanderen. 
Afmetingen (H x D x B)/Gewicht
402 x 158 x 380 mm / 16 kg





PLAYBAR, SUB EN TWEE PLAY:1’S 
Vier veelzijdige speakers met de power en finesse om elk geluid fantastisch te laten 
klinken – meeslepend 5.1-geluid voor je favoriete films, TV-programma’s en games, 
en... alle muziek ter wereld.

DE PERFECTE 
COMBI DIE JE  
HOME CINEMA  
LAAT ROCKEN





MAAK VAN ELKE STEREO EEN MUZIEK 
STREAMEND SONOS-SYSTEEM 
De droom van ieder stereoliefhebber.  
De Sonos-speaker die je bestaande HiFi-
apparatuur draadloos maakt. Sluit je favoriete 
stereo, home cinema of versterkte luidsprekers 
aan op CONNECT en speel draadloos alle muziek 
ter wereld, vanaf de apparatuur die je al in huis 
hebt. Welkom bij de streaming-generatie.

Lijn-ingangen
Automatisch detecterend (RCA)
Lijnuitgangen
Analoog (tulpstekkers), digitaal (optisch en 
coaxiaal)
Geluidskwaliteit
THD + N < 0.009 %, 20 Hz - 20 kHz
Toon- en volumeregeling
Per kamer instelbare lage en hoge tonen, balans 
en loudness
Afmetingen (H x B x D)/gewicht
74 x 136 x 140 mm / 0,69 kg



MAAK VAN JE SPEAKERS EEN 
GEWELDIG SONOS-SYSTEEM DAT 
ALLE MUZIEK KAN STREAMEN 
Als je alle muziek ter wereld naar je 
favoriete set speakers wilt streamen, dan 
is dit de ideale Sonos-speler voor je. Sluit 
CONNECT:AMP aan op speakers (op een 
boekenplank, vrijstaand of in het plafond) 
en blaas een wereld aan muziek naar elke 
kamer. Geen receiver nodig.

Versterker
Klasse D. 2 x 55 W continuvermogen bij 
8 ohm, THD + N < 0,02 % beide kanalen 
aangedreven
22 Hz - 20 kHz - AES17 gemeten bandbreedte
Subwooferuitgang met automatische 
crossover
RCA-type (met automatische detectie),  
80 Hz crossover
Afmetingen (H x B x D)/Gewicht 
89 x 185 x 207 mm / 2,3 kg



 BETROUWBAAR 
DRAADLOOS
SONOS BRIDGE 
Perfect voor het installeren van Sonos als je router 
in een kamer staat waar je geen muziek wilt.

Geen bekabeling. Geen ingewikkelde instellingen. 
Sluit BRIDGE aan op je router en plaats je Sonos-
speakers waar je maar wilt in huis. Breid je systeem 
verder uit en verbindt met één druk op de knop 
alle speakers via BRIDGE met het internet om 
betrouwbaar draadloos muziek te streamen, van 
kamer tot kamer. 



 



SMARTPHONE OF TABLET
Download de gratis Sonos 
Controller-app en bedien je hele 
Sonos-systeem met je Android-
smartphone of -tablet, iPhone, 
iPod touch of iPad. 

COMPUTER
Download de gratis Sonos 
Controller-app voor rechtstreekse 
bediening vanaf je Mac of pc.

Kun je de afstandsbediening niet vinden? Dat komt omdat er geen een is. 
Bedien je Sonos draadloos met je smartphone, tablet of computer en speel 
in elke kamer een ander nummer of speel overal hetzelfde nummer, perfect 
synchroon. 

EENVOUDIGE 
BEDIENING 





FANTASTISCH 
OP ZICHZELF. 
REVOLUTIONAIR 
SAMEN.
In de woonkamer. In de keuken. In de slaapkamer. Binnen. Buiten. Boven. 
Beneden. Sonos-speakers worden draadloos verbonden en vullen je huis met 
muziek. Speel een verschillende song in elke kamer of speel dezelfde track in 
het hele huis, in perfecte harmonie.   

Sonos-speakers zijn modulair. Je koppelt je speakers draadloos en creëert met 
het grootste gemak het perfecte muzieksysteem voor in huis. Twee allround 
luidsprekers als stereopaar maken de luisterervaring nog intenser. Voeg SUB 
toe voor de ultieme muziekervaring of combineer PLAYBAR en SUB met twee 
PLAY:1’s tot een episch home cinemasysteem.  





”SONOS KENNEN WE VAN ZIJN UITSTEKENDE MULTIROOM AUDIO-
OPLOSSING, DIE IN TE ZETTEN IS ALS LOS MUZIEKSYSTEEM OF ALS 
UITBREIDING VOOR EEN EIGEN GELUIDSSET”
ComputerTotaal, juli 2013

“SONOS STAAT BEKEND OM ZIJN SIMPELE INSTALLATIE”
Telegraaf, april 2013

“...EEN KINDERLIJK EENVOUDIGE MAAR VEELZIJDIGE TOTAALOPLOSSING 
VOOR ON- EN OFFLINE MUZIEK IN EN OM HET HUIS.”
OneMoreThing, maart 2013 

Meer informatie op www.sonos.com
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