Aproveite o seu SonosOne
O alto-falante inteligente e poderoso com controle de voz integrado.

Controle-o com a sua voz.

Configure-o por WiFi.

Use o Google Assistant ou
Amazon Alexa para jogar

Conecte. Conecte.
Jogar sem

e controlar sua música
sem usar as mãos.

interrupções nem

interferência.

Começa em um
quarto então
adicione os que você deseja.

Controle o seu

sistema com um
único aplicativo.

Jogar diferente
canções em diferentes

Escolha um quarto.

quartos de dormir. Ou o mesmo

Aperte o play.

música em todos os lugares.

Escolha uma música.

Apple AirPlay 2

Transmita o som diretamente do seu iPhone ou iPad
e peça ao Siri para reproduzir o Apple Music.

Som estéreo com dois dispositivos

Emparelhe-o com outro Sonos One na mesma sala
que um par estéreo para ouvir todos os detalhes ou
use-os como alto-falantes traseiros para home
theater com Arc ou Beam.
Ajuste de alto-falante Trueplay ™

Trueplay analisa a localização do alto-falante,
bem como o tamanho e o layout da sala, e
calibra seu Sonos One para garantir o melhor
som possível.

Como usar os controles de toque
• Aperte
uma hora de começar ou parar
reprodução de áudio.
• Aperte dois tempos para ir para a próxima música
(se aplicável à fonte de música selecionada).
• Aperte três vezes para voltar para a música anterior
(se aplicável à fonte de música selecionada).
• Pressione e segure o botão Reproduzir /
Pausar em um jogador para agrupá-lo
com a última sala ativa.
• Na posição horizontal, o botão esquerdo irá
diminuir o volume, enquanto o botão direito irá
aumentá-lo.

* TruePlay ™ é exclusivo para dispositivos iOS.

Expanda seu sistema

Arco

Sub

Mover

Dê vida à sua música, filmes
e videogames com som Arc
brilhante e realista com
tecnologia Dolby.

O subwoofer sem fio para
graves profundos.

O alto-falante inteligente
com bateria recarregável e
design robusto para audição
interna e externa.

Atmos.

Todas as músicas que você mais gosta.
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Mais informações em sonos.com ou através
de seu revendedor autorizado.

Leia este código para acessar a lista de
reprodução de dicas do Sonos:

