
Neem ongelofelijk geluid overal mee naartoe met Roam. Luister in 
meerdere kamers via wifi en geniet van muziek, stembediening, 
bluetooth-streaming, een batterij die de hele dag meegaat en een 
robuust en waterdicht design voor on the go.  

Roam
De draagbare smart speaker 
voor al je avonturen.



Overal een naadloze luisterbeleving
Geniet van de unieke Sonos-beleving op wifi en stream 
rechtstreeks vanaf je smartphone, tablet of computer 
met bluetooth. Roam maakt automatisch verbinding 
met je thuisnetwerk en schakelt over naar je telefoon als 
je de deur uit loopt. Het enige waar je over hoeft na te 
denken is wat je wilt afspelen. 

Overal het beste geluid
Roam gebruikt automatische Trueplay™-tuning om 
zich slim aan te passen aan je omgeving en waar je naar 
luistert. Zo krijg je ongelofelijk gedetailleerd en perfect 
gebalanceerd geluid. Altijd en overal. 

Geluid dat alle verwachtingen overtreft
De nauwkeurig ontworpen akoestiek produceert het 
heldere, diepe en volle geluid dat je verwacht van een 
veel grotere speaker.   

Tot 10 uur afspeeltijd
Dankzij de ingebouwde oplaadbare batterij staat Roam de 
hele dag voor je klaar. Of je nu wilt ontspannen in de tuin of 
ontsnappen naar het bos.   

Verfijnd maar robuust
Roam past prachtig in je huis en het lichte, 
vochtbestendige en duurzame ontwerp is perfect 
voor al je avonturen buiten de deur.   

2 H-klasse digitale versterkers, perfect afgestemd op de 
unieke akoestische architectuur.

1 tweeter voor een heldere weergave van hoge frequenties.  

1 midwoofer voor de getrouwe weergave van 
middenfrequenties en gemaximaliseerde lage tonen.

Ingebouwde microfoon voor stembediening en 
automatische Trueplay™-tuning

IP-rating   
IP67-rating voor water- en stofdichtheid   

*Kan tot 30 minuten onder water blijven tot 1 meter diepte.

Afmetingen: H x B x D 
168 x 62 x 60 mm

Gewicht 
0,43 kg

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.


