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Sonos Prijslijst 22 Juli 2011
meer informatie

Startpakket
Complete set voor twee zones, bestaande uit ZP90
en ZP120 Zoneplayer en CR200 controller met
basisstation.

Bediening

Zoneplayers

1197 euro

CR200 controller. Draadloze bediening van alle
Sonos zones via het Sonosnet. Afspelen van
muziek uit bibliotheek, streamen van muziek vanaf
internet, luisteren naar > 25000 internet
radiostations en nog veel meer....

349 euro

Software voor het bedienen van alle Sonos zones
met een iPhone of Android. Gratis te downloaden.
De iPhone gedraagt zich dan als een CR200
controller.

gratis

De Zoneplayer ZP90 kunt u aansluiten op een
bestaande hifi-set. De uitgang van de ZP90 wordt
aangesloten op een lijn-ingang (cd, aux, tuner, tape...)
van de hifi met een standaard audio interlink.

349 euro

De Zoneplayer ZP120 heeft dezelde functies als
de ZP90 maar is bovendien voorzien van een
ingebouwde stereo digitale versterker. U heeft dus
enkel twee luidsprekers nodig bij de ZP120.

499 euro

De Play:3 is de nieuwste telg van Sonos. Makkelijk
te installeren, iedereen kan het. Ook in te stellen
als aparte linker of rechter luidspreker, dus ook
ECHT stereo! Leverbaar in Wit of Zwart.

299 euro

De Play:5 is een stand-alone oplossing. Er zitten
ook luidsprekers in dit apparaat. Makkelijk overal
te plaatsen, enkel een stopcontact voor de
netspanning volstaat. Leverbaar in Wit of Zwart.

399 euro

Toebehoren
De ZoneBridge BR100 is een extender om het
bereik van Sonosnet uit te breiden. Enkel nodig bij
onvoldoende dekking in huis of wanneer u geen
enkele draad in huis wilt hebben, dan plaatst u de
BR100 bij de router.
Met de Wireless Dock kun je muziek spelen van
een iPod, ook in andere kamers. Bovendien laadt
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de dock de batterij van de iPod, handig!
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