Ozvučenie štyroch priestorov (STEREO) štyrmi signálmi pomocou SONOS
prehrávačov
Tento typ ozvučenia je vhodný pre moderné domácnosti, kde sa bežne využívajú počítače, telefóny
(smartfóny) či tablety. Celý systém je možné integrovať do systému inteligentného domu. Princíp je veľmi
jednoduchý: do každého priestoru sa umiestni jeden z rodiny SONOS prehrávačov a pomocou PC,
telefónu alebo tabletu si môžete:
•

zvoliť priestor, ktorý chcete ovládať (aj viacej priestorov naraz),

•

vybrať skladbu uloženú vo Vašom domácom počítači,

•

vybrať skladbu uloženú vo Vašom domácom NAS (domáce úložisko dát, hudby, obrázkov,
filmov),

•

pustiť niektoré zo slovenských alebo svetových rádií z internetu,

•

využívať viacero internetových služieb, kde si zadarmo alebo za poplatok viete navoliť hudbu podľa
žánru, alebo dokonca vyberať konkrétnu skladbu daných skladateľov, spevákov a skupín,

•

navoliť a počúvať zvuk z externého vstupu ktoréhokoľvek zo SONOS-ov pripojených do Vašej
siete,

•

nastaviť hlasitosť zvlášť pre každý priestor alebo spolu pre navolené priestory.

Zadanie:
Mám záujem o ozvučenie obývačky, kuchyne, spálne a terasy. V súčasnosti mám kúpenú kvalitnú 5.1
súpravu v obývačke a chcem, aby v tomto systéme bola využitá. V spálni a kúpeľni by som chcel aby sa
použili reproduktory zabudované do stropu, na ozvučenie terasy by som rád použil prenosný
reproduktor, ktorý by som mohol používať aj inde v dome podľa aktuálnej potreby. V každej z týchto zón sa
musí dať súčasne prehrávať iná hudba. Vonkajšie omietky sú už hotové, nie je možné ťahať žiadne
káble na terasu. Chcem, aby som mohol vo všetkých priestoroch počúvať aj zvuk z TV v obývačke.

Riešenie:
1. ZÓNA: Do obývačky by sme použili prehrávač SONOS CONNECT - zdroj signálu bez zosilňovača
a reproduktorov.
2. ZÓNA: Do spálne by sme použili prehrávač SONOS CONNECT AMP, čo je zdroj signálu a zosilňovač, na
ktorý pripojíme (v tomto prípade) stropné reproduktory (napr. CM608).
3. ZÓNA: Do kuchyne by sme tiež použili prehrávač SONOS CONNECT AMP, na ktorý pripojíme (v tomto
prípade) stropné reproduktory (napr. CM608).
4. ZÓNA: Na ozvučenie terasy a ostatných priestorov podľa potreby, by sme použili prenosný SONOS
PLAY5, ktorý stačí zapojiť do elektrickej siete. Je to zdroj signálu aj zosilňovač a 5 reproduktorov v jednom
elegantnom obale.
Jeden zo SONOS prehrávačov je potrebné káblom napojiť na router a ostatné je možne používať aj
bezdrôtovo.

Výhody

Nevýhody

V každej miestnosti je možné počúvať inú hudbu.
Toto ozvučenie je možné použiť aj tam, kde už
sú priestory dokončené a na ozvučenie sa
zabudlo.
Možnosť integrovať do systému inteligentného
domu.

Ovládanie len cez PC, telefón alebo tablet.
Vyššia cena.

Budík.
Ovládanie cez telefón, PC alebo tablet.

V cene je zahrnuté:
- prehrávač

SONOS CONNECT

1ks

- prehrávač, zosilňovač

SONOS CONNECT AMP

2ks

- prehrávač, zosilňovačom, reproduktory

SONOS PLAY5

1ks

- reproduktory

CM608

4ks

V cene nie je zahrnuté, ale budete potrebovať:
- inštalačné škatule pre ukončenie reproduktorových káblov
- reproduktorové káble
- reproduktorové zásuvky na pripojenie reproduktorov

Upozornenie!
Uvedené zapojenie je možné použiť len so zariadeniami, pre ktoré bolo navrhnuté. Pri zmene
ktoréhokoľvek prvku sa s nami poraďte, inak za správnosť neručíme.

