
VOORDELEN bRiDgE

DiRECTE DRAADLOZE iNSTALLATiE. 
Geen bekabeling. Geen moeilijk programmeerwerk. Je hoeft alleen 
maar een SONOS BRIDGE aan te sluiten op je draadloze router en 
dan kan je heel eenvoudig alle Sonos-spelers draadloos koppelen.

MUZiKALE VRiJHEiD. 
Wanneer de BRIDGE is aangesloten op je router en het draadloze 
Sonos-netwerk is geconfigureerd, kan je overal waar je muziek 
wil, draadloos Sonos-spelers toevoegen.

bREiD HET DEKKiNgSgEbiED UiT.
Je wil muziek streamen naar een verre locatie? Zet dan een 
BRIDGE tussen twee Sonos-spelers om het draadloze signaal te 
versterken en elke uithoek van je huis te bereiken.

gROTERE CONTROLE.
Als al je Sonos-spelers op één locatie staan, kan je een BRIDGE 
zetten in gebieden waar de draadloze dekking voor de SONOS 
CONTROL extra versterking nodig heeft. 

EXTRA iNTERNETVERbiNDiNg. 
De BRIDGE heeft een ethernetswitch met twee poorten, waarmee  
je een settopbox, digitale videorecorder, pc, gameconsole of  
NAS-station kan verbinden met het internet.

DE KANT-EN-KLARE OPLOSSiNg VOOR JE 
DRAADLOZE SONOS-NETWERK



SPECiFiCATiES bRiDgE

NETWERKTECHNOLOgiE* 
DRAADLOZE VERbiNDiNgEN  SonosNet, een beveiligd, met AES 
gecodeerd, peer-to-peer draadloos netwerk

NETWERKbRUggEN  Switch met twee poorten (10/100 Mbps, auto 
MDI/MDIX), waarmee je een settopbox, digitale videorecorder, pc, 
gameconsole of NAS-station kan verbinden met het internet.

ALgEMEEN 
VOEDiNg  Wisselstroom 120-240 V, 50-60 Hz, automatisch in te 
stellen 

KNOP VERbiNDEN  Automatische bekabelde of draadloze 
installatie van het Sonos-systeem

LAMPJE OP VOORPANEEL  Geeft status BRIDGE en knop Dempen 
aan

AFMETiNgEN (HXbXD)  41 x 110 x 110 mm

gEWiCHT  270 gr

bEDRiJFSTEMPERATUUR  0 °C tot 40 °C

OPSLAgTEMPERATUUR  -20 °C tot 70 ℃

PRODUCTAFWERKiNg  Wit / hoogwaardig polycarbonaat

ONDERSTEUNiNg MEERDERE TALEN  Sonos-systeemsoftware 
ondersteunt Duits, Engels, Frans, Italiaans, Japans, Nederlands, 
Spaans, Vereenvoudigd Chinees en Zweeds
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iNHOUD VERPAKKiNg  SONOS BRIDGE, netsnoer, platte 
ethernetkabel, installatiehandleiding en cd voor Sonos-systeem

*  Internetverbinding vereist voor toegang tot internetradiostations, online 
muziekservices en software-updates (ADSL, kabelmodem of snelle 
internetverbinding via LAN). Voor internet kan de serviceprovider betaling 
van een afzonderlijke toeslag vereisen. Telefoonkosten (lokaal of interlokaal) 
kunnen van toepassing zijn.

Opmerking: Alle specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.


