TESTY SPRZĘTU Zestaw multi-room Sonos Bundle 250
Skojarzenia wokół
terminu „multi-room”
mogą być bardzo
mylące, o czym
przekonał mnie
„bezprzewodowy”
i zarazem rewolucyjny
zestaw do odtwarzania
muzyki w dwóch
pokojach. Audiofilom
i melomanom radzę
porzucić wszelkie
uprzedzenia…
DWIE STREFY
W KILKA MINUT

Tekst: Filip Kulpa  Zdjęcia: Sonos, autor

POCZĄTEK

NOWEJ
EPOKI?
tali Czytelnicy AV zapewne
pamiętają mój entuzjazm
wobec odtwarzacza strumieniowego Linn Majik DS.
Byłem pod ogromnym wrażeniem funkcjonalności tego urządzenia, przy której zwykły cedek jest niczym więcej niż stary patefon. Ostatnio
zdarzyło mi się uczestniczyć w konferencji dla dilerów zorganizowanej
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przez polskiego importera Sonosa.
W luźnej rozmowie z menedżerem produktu padło z jego strony wiele entuzjastycznych słów na temat możliwości
opisywanego zestawu. Gdy zobaczyłem
pilota i jakość wykonania „pudełek”,
po czym usłyszałem cenę za zestaw nagłaśniający dwa pokoje, bez wahania
rzuciłem: biorę to! Do testu, ma się
rozumieć.

Zacznijmy od tego, czym jest Sonos Bundle 250. W kartonie wielkości dwóch pudełek po butach znajdują się trzy urządzenia: ZonePlayer 120, ZonePlayer 90
i Controller 200. W kolejności są to: odtwarzacz strumieniowy z wbudowanym
wzmacniaczem 2 x 55 W (klasa D), odtwarzacz strumieniowy z wyjściami
i wejściem liniowym oraz interaktywny
dotykowy kontroler zdalnego sterowania. Pierwsze z urządzeń jest autonomiczne i do odtwarzania muzyki wymaga podłączenia tylko do kolumn (oraz
oczywiście do prądu). ZP90 podłączamy
do wzmacniacza, amplitunera lub… odtwarzacza CD z wejściem cyfrowym.
Można do niego także podłączyć dowolne źródło liniowe.
Idea działania zestawu jest banalnie
prosta, a zarazem szalenie atrakcyjna. Urządzenia komunikują się ze
sobą bezprzewodowo. Dotyczy to zarówno sygnałów sterowania, jak
i transferu danych (muzyki).
Dowolny z odtwarzaczy ZP podłączamy
kablem LAN do domowego routera
z dostępem do Internetu. Drugi ZonePlayer – do prądu w innym, wybranym
przez nas pomieszczeniu oraz do
wzmacniacza lub głośników.
Na komputerze instalujemy aplikację
Sonos Desktop Controller i odpalamy
pilota. Następnie kolejno na każdym

z ZonePlayerów wciskamy jednocześnie dwa przyciski. W ten sposób urządzenia same podłączają się do sieci
SonosNet. Instrukcja Quick Setup Guide obejmuje zaledwie 4 kroki i jest zrozumiała nawet dla osób, które nigdy
w życiu nie podłączały samodzielnie
żadnego zestawu audio. Uruchomienie
systemu nie wymaga konfigurowania
sieci, ustawiania kodów szyfrujących
(SSID) itp. To dzieje się samoczynnie.
Jedynie we wspomnianej aplikacji należy wskazać miejsce przechowywania
muzyki, przy czym system sam wykrywa podłączony komputer lub dysk sieciowy NAS. Należy tylko zatwierdzić odpowiednie opcje i zaktualizować bibliotekę muzyczną (musi zostać zindeksowana). Trwa to chwilę. W sumie cała instalacja zajmuje około 15 minut. Łatwość konfiguracji zestawu, zważywszy
na jego techniczne zaawansowanie,
jest imponująca. Dodajmy do tego fakt,
że nic się nie zawiesza. System cechuje
wzorowa stabilność działania.

CO TO POTRAFI
Funkcjonalność tego systemu po prostu rzuca na kolana. Mając w ręku dedykowany kontroler, który jest dokładną kopią interfejsu iPhone’a (to nie
przypadek), uzyskujemy pełną władzę
nad tym, co, gdzie (stref może być więcej) i jak głośno jest odtwarzane.
Na ekranie widzimy okładki płyt (jeśli
zostały zgrane), tytuły utworów

Sterowanie
– wszystko podobnie jak np. w iPodzie Touch. Ale to
nie koniec. Gdy korzystamy z muzycznych (płatnych)
serwisów internetowych, np. Last.fm lub Napster, które są kopalnią bez dna, uzyskujemy natychmiastowy
dostęp do okładek i szczegółowej informacji o wykonawcy. Gadżet? Nie powiedziałbym. W trakcie tygodniowej zabawy z tym serwisem (dostęp kosztuje 3
dolary miesięcznie) wielokrotnie złapałem się na tym,
że słucham fajnej muzyki, której nie znam. Nie trzeba
nawet zapisywać nazwy wykonawcy i tytułu płyty. Wystarczy kliknąć serduszko (dodać do Ulubionych)
i do pozycji tej można będzie łatwo powrócić. Który
normalny zestaw audio, który choćby najnowocześniejszy amplituner potrafi coś takiego? Oczywiście jakość dźwięku nie dorównuje plikom WAV czy FLAC
z domowego archiwum, ale i tak bije na kolana to, co
uzyskamy z komputerowych głośników. Poza tym kto
miałby ochotę słuchać serwisów muzycznych poprzez
komputer? Tymczasem Sonos daje zdalny (z fotela,
kuchni itp.) dostęp do milionów utworów muzycznych
w sposób łatwiejszy i szybszy, niż trwałoby odszukanie ulubionej płyty na półce. Pomijam już fakt, że tą
metodą można znaleźć muzykę, na którą być może nigdy byśmy nie natrafili.
Rewelacji ciąg dalszy. W każdym z pokojów może być
odtwarzane co innego – różne utwory z dysku, różne

stacje radiowe (jest ich 25 tysięcy!), różne serwisy muzyczne, a nawet różni wykonawcy (dotyczy Napstera,
którego, jak się okazuje, można jednak w Polsce
uruchomić – nieoficjalnie). Strefy można ze sobą grupować, po to by zarządzać nimi łącznie (łatwiej). Słowem, pełna dowolność kombinacji. Jeden pilot za mało? Można skorzystać z iPhone’a / iPoda Touch (aplikacja Sonosa jest darmowa, nie tak jak u Linna), dokupić
kolejny kontroler, kolejnego iPoda (jest tańszy) lub korzystać z aplikacji Sonos Desktop Controller. Ściszyć
lub zgłośnić muzykę można też ręcznie, z panelu
ZonePlayera. To wciąż nie wszystko!
Opisywany zestaw można bezproblemowo wzbogacić
o kolejne 14 (tak: czternaście!) Zone Playerów – po to
by stworzyć 16-strefowy, bajecznie prosty w użyciu zestaw multi-room. Bez układania kabli, bez zrywania
posadzek. Każda dodatkowa strefa to wydatek 2500 zł
(tyle oddzielnie kosztuje ZP120) plus głośniki. To taniej, niż gdyby chcieć postawić w każdym pokoju niezależny system na płyty. Który i tak nie miałby sensu,
bo kto miałby ochotę biegać z płytami od jednego
do drugiego zestawu, poza tym wszystkie nie mogłyby
odtwarzać tego samego utworu.
Jest jeszcze przynajmniej jedna cecha opisywanego
zestawu, o której warto wspomnieć, a która świadczy
o tym, jakimi guru są spece z Sonosa. Jak już wspo-

Aplikacja sterowania na iPhone’a lub iPoda
Touch jest niemal identyczna jak dedykowanego kontrolera, który bazuje właśnie
na produkcie Apple. Mamy takie same
możliwości, tyle tylko, że iPhone za każdym
razem (po tym, jak wygaśnie) musi się
połączyć z siecią Sonosa. Trwa to chwilę.
Sterownik dedykowany działa natychmiast
po wzięciu do ręki – jest więc wygodniejszy.
Trzeba go tylko często ładować

TESTY SPRZĘTU Zestaw multi-room Sonos Bundle 250
PATENT NA ZASIĘG

Oba odtwarzacze są inaczej wyposażone. ZP90 ma wejścia i wyjścia analogowe, jak również dwa wyjścia cyfrowe
– może być źródłem cyfrowym dla dowolnego amplitunera A/V lub przetwornika DAC. ZP120 imponuje jakością
terminali głośnikowych. Można podłączyć widełki, banany lub gołe kable

mniałem, ZonePlayer 90 ma wejście liniowe. Wbrew
pozorom nie służy ono do tego, by słuchać muzyki
z podłączonego odtwarzacza (np. DVD) lub iPoda (poprzez stację dokującą z wyjściami RCA) w pomieszczeniu, w którym to źródło się znajduje. Do tego wystarczyłoby przecież wejście we wzmacniaczu, który i tak
jest potrzebny. Okazuje się, że podłączony sygnał jest
dystrybuowany do pozostałych ZonePlayerów (w naszym wypadku do ZP120) – z kompresją lub bez.
Po prostu czapki z głów!
Czego brakuje Sonosowi? Chyba jedynie jakiegoś bezpośredniego wsparcia dla iPoda. Opisana wyżej możliwość wydaje się zbyt karkołomna, by był sens z niej
korzystać. Choć z drugiej strony, jest więcej niż prawdopodobne, że zawartość muzyczną iPoda (swojego)
mamy zgraną w komputerze – wszak wymaga tego
iTunes.

JAK GRA
Wiemy już, że możliwości funkcjonalne Sonosa są imponujące, ale co z jakością dźwięku? Gdzie się ona
plasuje? Na poziomie bumboksów, tanich zestawów
kina domowego czy może prostych zestawów hi-fi? Pamiętajmy o cenie – jest bardzo przystępna.
ZP120 ujawnia większe ograniczenia niż 90-ka. To logiczne, bo zawiera wzmacniacz, który siłą rzeczy musi
być uproszczony. Brzmienia nie należy oceniać w kategoriach audiofilskich. Jest trochę zawoalowane, z jednej strony zmiękczone, a raczej zmatowione, z drugiej
– nieco szeleszczące. Przekaz dynamiki nie dorównuje
tanim audiofilskim integrom, ale tego chyba nikt nie
oczekuje. Ważne jest jednak to, że z dobrymi małymi
głośnikami uzyskamy efekt całkowicie akceptowalny
w dodatkowym pomieszczeniu, które zechcemy nagłośnić. Tak choćby do słuchania muzyki w tle, przy codziennych czynnościach.
Rzecz ma się zupełnie inaczej z ZP90 – wszak to tylko
odtwarzacz. W połączeniu z NAD-em C326BEE zagrał
jak dobry budżetowy zestaw hi-fi. Jednocześnie nie dał
absolutnie żadnych szans odtwarzaczowi strumieniowemu Philipsa NP1100. Sonos brzmiał nieporównywalnie bardziej otwarcie i dynamicznie. Z plików 320
kb/s grał lepiej niż Philips odtwarzający WAV-y. Ogólny
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charakter brzmienia 90-ki jest neutralny, bez żadnych
cech szczególnych. Przejrzystość można ocenić
jako satysfakcjonującą, na poziomie tanich dyskofonów CD. To samo dotyczy barw i dynamiki. ZP90 podłączony cyfrowo do amplitunerów Pioneera (VSXLX52) i Denona (AVR-3310) ukazał także, że jest zupełnie dobrym napędem cyfrowym S/PDIF. Te same
nagrania odtwarzane wprost z drogiego odtwarzacza
Blu-ray (DVD-3800BD), niezależnie od metody połączenia (HDMI, analogowe), nie brzmiały wcale lepiej.
Więcej: raz za razem w bezpośrednich porównaniach
okazywało się, że ZP90 brzmi pełniej, z szerszym zakresem basu i spokojniejszą górą. Wyobrażam sobie,
że z dobrym przetwornikiem c/a lub odtwarzaczem
posiadającym wejście cyfrowe oraz audiofilskim
wzmacniaczem efekt byłby o wiele lepszy. Inaczej mówiąc, ZP90 może z powodzeniem pełnić funkcję drugiego źródła cyfrowego w dobrym systemie audio,
z którego będziemy korzystać być może częściej niż
z zawodnego (napęd!) odtwarzacza CD.

NASZYM ZDANIEM
Bundle 250 Sonosa można by na dzień dobry potraktować w kategoriach modnego gadżetu, propozycji dla
młodych yuppies, którzy chcą błysnąć w towarzystwie
znajomych (za pomocą tego zestawu można przecież
sprawnie nagłośnić imprezę). Dla nich na pewno jest
to rewelacja, problem w tym, że póki co urządzeń tych
pewnie nie znają.
Jednak gdy się nad tym głębiej zastanowić, Sonos to
coś znacznie więcej. To kierunek rozwoju współczesnych zestawów audio klasy popularnej i być może
średniej. To cios zadany w klasyczne zestawy mini i mikro z napędem płyt i niepotrzebnymi już portami USB
(po co nosić pliki, skoro mogą sobie one leżeć na terabajtowym dysku sieciowym w cenie wypasionej empetrójki). To produkt, który jest o całą generację technologiczną do przodu względem konkurencji, która realnie nie istnieje…
Spójrzmy, zupełnie bez emocji, na to, jak wiele daje
użytkownikowi ten niedrogi w gruncie rzeczy zestaw.
Jak prosty jest w obsłudze, jak łatwy zapewnia dostęp
do muzyki – posiadanej i tej nieznanej. I do tego do-

W sytuacji, gdy w żadnym z pomieszczeń, w których
chcielibyśmy słuchać muzyki nie ma kabla LAN (dostępu do sieci), wystarczy dokupić (za 500 zł) tak
zwany ZoneBridge, czyli systemowy router, który
skomunikuje się z obydwoma odtwarzaczami bezprzewodowo. Gdyby okazało się, że zasięg sieci jest
niewystarczający (np. ZonePlayer jest na innym piętrze), wówczas można posiłkować się kolejnym routerem, który wzmacnia (ang. repeater) sygnał bezprzewodowy. Trik ten jest możliwy dzięki innowacyjnej koncepcji sieci SonosNet, która nie ma architektury scentralizowanej (jak wszystkie standardowe sieci WiFi), tylko rozproszoną (ang. mesh network). Wyobraźmy sobie sieć telefonii komórkowej,
w której poszczególne aparaty są także nadajnikami/odbiornikami sygnałów nośnych GPS – to znaczy potrafią komunikować się ze sobą bezpośrednio
(niczym krótkofalówka). Mniej więcej tak to się odbywa w sieci domowej Sonosa. A to gwarantuje
o wiele lepszy zasięg i możliwość pokrycia nawet
sporych, 2-3-piętrowych budynków.

Dane techniczne
MP3, WMA,

Formaty odtwarzanych plików

OggVorbis, FLAC, WAV, AAC (MPEG-4), iTunes Plus,
Apple Lossless, AIFF
Wejścia

line in L/R (ZP90)

Wyjścia

ZP120: głośnikowe, sub out z autodetekcją

subwoofera (załączany filtr dolno- i górnoprzepustowy 80 Hz),
ZP90: line out L/R, Toslink, S/PDIF
Zdalne sterowanie

Controller 200, iPod Touch / iPhone

(darmowa aplikacja), Sonos Desktop Controller
(aplikacja na PC/MAC)
Łączność (transfer danych i sterowanie)

sieć

bezprzewodowa SonosNet 2.0, 2 x LAN (RJ-45) 100 Mb/s
Radio internetowe

> 25 000 stacji, MP3, WMA

Serwisy muzyczne

Last.fm, Pandora, Deezer, Napster

Moc wyjściowa

2 x 55 W RMS (ZP120)

Zasilanie

100-240 V / 50-60 Hz
(przełączane przez użytkownika)

Wymiary

136 x 74 x 140 mm (ZP90)
185 x 89 x 207 mm (ZP120)

Masy

Dystrybutor
Cena

0,69 kg (ZP90), 2,3 kg (ZP120)

Horn Distribution, www.horn.pl
Bundle 250 – 4495 zł
Oddzielnie: ZonePlater 90 – 1695 zł
Zone Player 120 – 2495 zł
Controller 200 – 1695 zł

brze brzmi. ZP90 podłączony do wzmacniacza z powodzeniem zastąpi budżetowy odtwarzacz CD.
Mówiąc zupełnie szczerze, produkt ten mnie zafascynował i będę go polecał znajomym. Czy audiofilowi
spadnie z głowy korona, jeśli 90-kę podepnie do regularnego systemu, a 120-kę umieści w pracowni lub sypialni? Miłych snów… 

