
Laat al je entertainment tot leven komen met de fantastisch 
realistische sound van Arc, met Dolby Atmos. Bedien hem 
met je tv-afstandsbediening, de Sonos-app, Apple AirPlay 2 
en meer. 

Arc
De premium smart soundbar voor tv, film, 
muziek, games en meer



3D-geluid met Dolby Atmos 
Beleef programma’s, films en games met het precieze 
en meeslepende geluid van Dolby Atmos. De naar boven 
gerichte drivers van Arc creëren een multidimensionaal 
geluidsveld dat zich om je heen beweegt; elke fluistering 
of explosie wordt weergegeven met dramatische 
helderheid, detail en diepte.

Een bijzonder krachtige soundbar
Elf krachtige drivers, waaronder speciale elliptische 
woofers en in een hoek geplaatste zij-tweeters, zorgen 
voor heldere details en een indrukwekkende bass. 

Laat je meeslepen door de muziek
Stream je muziek, radioprogramma’s, podcasts en meer 
vanaf je favoriete services met de Sonos-app of Apple 
AirPlay 2 wanneer je tv uitstaat.

Stembediening
De Google Assistent is al ingebouwd, dus je kunt 
muziek afspelen, naar het nieuws luisteren, wekkers en 
alarmsignalen instellen, antwoord krijgen op vragen en 
meer. Helemaal handsfree.

Aan de muur te bevestigen  
Een magnetische sensor merkt het direct als Arc aan de 
muur is bevestigd en stelt de EQ slim bij om de resonantie 
van de bass te verminderen. 

11 D-klasse digitale versterkers, perfect afgestemd op 
de akoestische architectuur van Arc.
8 elliptische woofers zorgen voor de getrouwe weergave
van middenfrequenties en stemmen, en een diepe, rijke bass.
3 nauwkeurig gerichte silk-dome tweeters produceren 
zuivere hoge tonen en kristalheldere dialogen. 
Far field-microfoons maken gebruik van geavanceerde 
beamforming en meerkanaals echo-onderdrukking, 
zodat je spraakassistent direct kan worden geactiveerd.

Gewicht
6,25 kg

Afmetingen (h x b x d)
87 x 1141,7 x 115,7 mm 

Technische specificaties

Werkt met al je favoriete services
Stream vanaf meer dan 100 services, die je allemaal eenvoudig beheert in de Sonos-app. 

Luister op jouw manier

Personaliseer je systeem en 
speel wat je maar wilt, waar je 
maar wilt.

Eenvoudig te bedienen

Bedien hem heel eenvoudig met 
de Sonos-app, Apple AirPlay 2
en je stem.

Briljant geluid

Geniet van helder, gedetailleerd 
geluid dat bij elk volume iedere 
ruimte vult.


