
SUB 
AdemBenemend diep gelUid. 
OOgStrelend StrAk deSign.  
eenvOUdig te inStAlleren.

De SONOS SUB vult je kamer met diep, bodemloos geluid, dat je niet alleen hoort, maar 
vooral voelt, elke noot, elk akkoord, elke beat. Je hoort niet alleen het verschil dat de 
draadloze subwoofer maakt, je voelt het tot in je botten.

pUUr gelUid, zOnder reSOnAntie
Twee tegenover elkaar geplaatste force-cancelling luidsprekers, zorgen ervoor dat het geluid en de energie van de muziek 
luid en glashelder overkomen, zonder dat de behuizing meetrilt. 

eenvOUdig te inStAlleren
Geen kabels. Geen programmeerwerk. Druk op de knop, volg de eenvoudige aanwijzingen op je Controller en het systeem past 
automatisch de audio-instellingen aan voor een perfecte balans tussen je SUB en het daaraan gekoppelde Sonos-speler — 
laat je muziek tot leven komen. 

WAAr je mAAr Wilt 
Je kan de SUB overal neerzetten of neerleggen zelfs plat onder een bank. Dankzij het specifieke -draadloze- ontwerp creëert 
hij zowel horizontaal als verticaal een ongeëvenaard geluid…

Het SOnOS-SySteem 
Met Sonos stream je alle muziek ter wereld naar elke kamer van je huis. Begin met één Sonos-speler en breid draadloos 
uit, daar waar je muziek wilt.



SUB SpeCifiCAtieS
AUdiO
verSterker Twee klasse D, digitale versterkers perfect afgestemd 
op de luidsprekers en de akoestiek van de kamer.

lUidSprekerS Twee tegenover elkaar geplaatste force-cancelling 
luidsprekers, voor een diep geluid zonder dat de behuizing meetrilt.  

tWeeWegS AkOeStiSCHe pOOrt Zorgvuldig getuned voor een 
optimale prestatie van de SUB. 

freQUentieBereik Speelt laag tot 25 Hz.

vOlledig digitAle gelUidSkWAliteit Via het hoogwaardige 
DSP (Digital Signal Processing) doen de filterinstellingen, de actieve 
equalizer en de vertragingscorrectie digitaal hun werk, zonder verlies 
aan kwaliteit of energieverbruik.

AUtOmAtiSCHe eQUAlizer Je Sonos-systeem past automatisch 
de audio-instellingen aan voor een perfecte balans tussen je SUB en 
de daaraan gekoppelde Sonos-speler voor een verbluffende geluids-
kwaliteit.

netWerkteCHnOlOgie
drAAdlOze verBinding SonosNet 2.0, een beveiligd, met AES 
gecodeerd, peer-to-peer draadloos mesh-netwerk.

SOnOSnet eXtender Functioneert als een repeater voor het uit-
breiden en versterken van het SonosNet netwerk.

etHernet pOOrt Eén enkele Ethernetpoort om de SUB naar wens 
direct aan te sluiten op een bedraad thuisnetwerk.

Algemeen
StrOOmvOOrziening AC 100-240V, 50-60Hz

knOp zijpAneel Verbindt SUB met Sonos-systeem.

ledlAmpen zijpAneel SUB statusindicator

Afmetingen (H x D x B) 402 x 158 x 380 mm

geWiCHt 16kg

BedrijfStemperAtUUr 0°C tot 40°C

OpSlAgtemperAtUUr -20°C tot 70°C 

BeHUizing Hoogglans pianolak, zwart

inHOUd verpAkking SONOS SUB, AC-netsnoer, garantie- en  
gebruikershandleiding, installatiehandleiding. 

veelzijdige pOSitiOnering Flexibel neer te zetten,  
staand of liggend.

rUBBeren dOpjeS, viltjeS Ingebouwde rubberen dopjes;  
optioneel te gebruiken viltjes, voor horizontale plaatsing, zijn bijgeleverd.

OnderSteUnde AppArAten
SUB Werkt met alle Sonos-componenten met versterker:
CONNECT:AMP/ZP120/ZP100; PLAY:5/ZonePlayer S5; PLAY:3. Werkt 
niet met: CONNECT/ZP90/ZP80.

Opmerking: Alle specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

© 2004-2012 Sonos Inc. Alle rechten voorbehouden. SONOS en alle Sonos-productnamen en -slogans 
zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sonos, Inc. SONOS Reg. U.S. Pat. & TM. Uit. 
Alle genoemde producten en diensten kunnen handelsmerken of servicemerken van de respectieve 
eigenaars zijn.

De SUB werkt alleen met Sonos-spelers met een ingebouwde versterker: CONNECT:AMP/ZP120/ZP100; PLAY:5/ZonePlayer S5; 
PLAY:3. Werkt niet met een: CONNECT/ZP90/ZP80.


