
S
ta li Czy tel ni cy AV za pew ne
pa mię ta ją mój en tu zjazm
wo bec od twa rza cza stru -
mie nio we go Linn Ma jik DS.
By łem pod ogrom nym wra -

że niem funk cjo nal no ści te go urzą dze -
nia, przy któ rej zwy kły ce dek jest ni -
czym wię cej niż sta ry pa te fon. Ostat nio
zda rzy ło mi się uczest ni czyć w kon fe -
ren cji dla di le rów zor ga ni zo wa nej 

przez pol skie go im por te ra So no sa.
W luź nej roz mo wie z me ne dże rem pro -
duk tu pa dło z je go stro ny wie le en tu -
zja stycz nych słów na te mat moż li wo ści
opi sy wa ne go ze sta wu. Gdy zo ba czy łem
pi lo ta i ja kość wy ko na nia „pu de łek”,
po czym usły sza łem ce nę za ze staw na -
gła śnia ją cy dwa po ko je, bez wa ha nia
rzu ci łem: bio rę to! Do testu, ma się
rozumieć.

DWIE STRE FY 
W KIL KA MI NUT
Za cznij my od te go, czym jest So nos Bun -
dle 250. W kar to nie wiel ko ści dwóch pu -
de łek po bu tach znaj du ją się trzy urzą -
dze nia: Zo ne Play er 120, Zo ne Play er 90
i Con trol ler 200. W ko lej no ści są to: od -
twa rzacz stru mie nio wy z wbu do wa nym
wzmac nia czem 2 x 55 W (kla sa D), od -
twa rzacz stru mie nio wy z wyj ścia mi
i wej ściem li nio wym oraz in te rak tyw ny
do ty ko wy kon tro ler zdal ne go ste ro wa -
nia. Pierw sze z urzą dzeń jest au to no -
micz ne i do od twa rza nia mu zy ki wy ma -
ga pod łą cze nia tyl ko do ko lumn (oraz
oczy wi ście do prądu). ZP90 pod łą cza my
do wzmac nia cza, am pli tu ne ra lub… od -
twa rza cza CD z wej ściem cy fro wym.
Moż na do nie go tak że pod łą czyć do wol -
ne źró dło li nio we. 
Idea dzia ła nia ze sta wu jest ba nal nie
pro sta, a za ra zem sza le nie atrak cyj -
na. Urzą dze nia ko mu ni ku ją się ze
so bą bez prze wo do wo. Do ty czy to za -
rów no sy gna łów ste ro wa nia, jak
i trans fe ru da nych (mu zy ki).
Do wol ny z od twa rza czy ZP pod łą cza my
ka blem LAN do do mo we go ro ute ra
z do stę pem do In ter ne tu. Dru gi Zo ne -
Play er – do prą du w in nym, wy bra nym
przez nas po miesz cze niu oraz do
wzmac nia cza lub gło śni ków.
Na kompu te rze in sta lu je my apli ka cję
So nos De sk top Con trol ler i od pa la my
pi lo ta. Na stęp nie ko lej no na każ dym

z Zo ne Play erów wci ska my jed no cześ -
nie dwa przy ci ski. W ten spo sób urzą -
dze nia sa me pod łą cza ją się do sie ci
So no sNet. In struk cja Qu ick Se tup Gui -
de obej mu je za le d wie 4 kro ki i jest zro -
zu mia ła na wet dla osób, któ re ni gdy
w ży ciu nie pod łą cza ły sa mo dziel nie
żad ne go ze sta wu au dio. Uru cho mie nie
sys te mu nie wy ma ga kon fi gu ro wa nia
sie ci, usta wia nia ko dów szy fru ją cych
(SSID) itp. To dzie je się sa mo czyn nie.
Je dy nie we wspo mnia nej apli ka cji na -
le ży wska zać miej sce prze cho wy wa nia
mu zy ki, przy czym sys tem sam wy kry -
wa pod łą czo ny kom pu ter lub dysk sie -
cio wy NAS. Na le ży tyl ko za twier dzić od -
po wied nie opcje i zak tu ali zo wać bi blio -
te kę mu zycz ną (mu si zo stać zin dek so -
wa na). Trwa to chwi lę. W su mie ca ła in -
sta la cja zaj mu je oko ło 15 mi nut. Łat -
wość kon fi gu ra cji ze sta wu, zwa żyw szy
na je go tech nicz ne za awan so wa nie,
jest im po nu ją ca. Do daj my do te go fakt,
że nic się nie za wie sza. Sys tem ce chu je
wzo ro wa sta bil ność dzia ła nia. 

CO TO PO TRA FI
Funk cjo nal ność te go sys te mu po pro -
stu rzu ca na ko la na. Ma jąc w rę ku de -
dy ko wa ny kon tro ler, któ ry jest do kład -
ną ko pią in ter fej su iPho ne’a (to nie
przy pa dek), uzy sku je my peł ną wła dzę
nad tym, co, gdzie (stref mo że być wię -
cej) i jak gło śno jest od twa rza ne.
Na ekra nie wi dzi my okład ki płyt (je śli
zo sta ły zgra ne), ty tu ły utwo rów
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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…

PO CZĄ TEK
NO WEJ 
EPO KI?

�Tekst: Filip Kulpa � Zdjęcia: Sonos, autor



– wszyst ko po dob nie jak np. w iPo dzie To uch. Ale to
nie koniec. Gdy ko rzy sta my z mu zycz nych (płatnych)
ser wi sów in ter ne to wych, np. Last.fm lub Napster, któ -
re są ko pal nią bez dna, uzy sku je my na tych mia sto wy
do stęp do okładek i szcze gó ło wej in for ma cji o wy ko -
naw cy. Ga dżet? Nie po wie dział bym. W trak cie ty go -
dnio wej za ba wy z tym ser wi sem (do stęp kosz tu je 3
do la ry mie sięcz nie) wie lo krot nie zła pa łem się na tym,
że słu cham faj nej mu zy ki, któ rej nie znam. Nie trze ba
na wet za pi sy wać na zwy wy ko naw cy i ty tu łu pły ty. Wy -
star czy klik nąć ser dusz ko (do dać do Ulu bio nych)
i do po zy cji tej moż na bę dzie ła two po wró cić. Któ ry
nor mal ny ze staw au dio, któ ry choć by naj no wo cze -
śniej szy am pli tu ner po tra fi coś ta kie go? Oczy wi ście ja -
kość dźwię ku nie do rów nu je pli kom WAV czy FLAC
z do mo we go ar chi wum, ale i tak bi je na ko la na to, co
uzy ska my z kom pu te ro wych gło śni ków. Po za tym kto
miał by ocho tę słu chać ser wi sów mu zycz nych po przez
kom pu ter? Tym cza sem So nos da je zdal ny (z fo te la,
kuch ni itp.) do stęp do mi lio nów utwo rów mu zycz nych
w spo sób ła twiej szy i szyb szy, niż trwa ło by od szu ka -
nie ulu bio nej pły ty na pół ce. Po mi jam już fakt, że tą
me to dą moż na zna leźć mu zy kę, na któ rą być mo że ni -
gdy by śmy nie na tra fi li. 
Re we la cji ciąg dal szy. W każ dym z po ko jów mo że być
od twa rza ne co in ne go – róż ne utwo ry z dys ku, róż ne

sta cje ra dio we (jest ich 25 ty się cy!), róż ne ser wi sy mu -
zycz ne, a nawet różni wykonawcy (dotyczy Napstera,
którego, jak się okazuje, można jednak w Polsce
uruchomić – nieoficjalnie). Stre fy moż na ze so bą gru -
po wać, po to by za rzą dzać ni mi łącz nie (ła twiej). Sło -
wem, peł na do wol ność kom bi na cji. Je den pi lot za ma -
ło? Moż na sko rzy stać z iPho ne’a / iPo da To uch (apli ka -
cja So no sa jest dar mo wa, nie tak jak u Lin na), do ku pić
ko lej ny kon tro ler, ko lej ne go iPo da (jest tań szy) lub ko -
rzy stać z apli ka cji So nos De sk top Con trol ler. Ści szyć
lub zgło śnić mu zy kę moż na też ręcz nie, z pa ne lu 
Zo ne Play era. To wciąż nie wszyst ko! 
Opi sy wa ny ze staw moż na bez pro ble mo wo wzbo ga cić
o ko lej ne 14 (tak: czter na ście!) Zo ne Play erów – po to
by stwo rzyć 16-stre fo wy, ba jecz nie pro sty w uży ciu ze -
staw mul ti -ro om. Bez ukła da nia ka bli, bez zry wa nia
po sa dzek. Każ da do dat ko wa stre fa to wy da tek 2500 zł
(ty le od dziel nie kosz tu je ZP120) plus gło śni ki. To ta -
niej, niż gdy by chcieć po sta wić w każ dym po ko ju nie -
za leż ny sys tem na pły ty. Któ ry i tak nie miał by sen su,
bo kto miał by ocho tę bie gać z pły ta mi od jed ne go
do dru gie go ze sta wu, po za tym wszyst kie nie mo gły by
od twa rzać te go sa me go utworu.
Jest jesz cze przy naj mniej jed na ce cha opi sy wa ne go
ze sta wu, o któ rej war to wspo mnieć, a któ ra świad czy
o tym, ja ki mi gu ru są spe ce z So no sa. Jak już wspo -

Sterowanie

Aplikacja sterowania na iPhone’a lub iPoda
Touch jest niemal identyczna jak dedyko-
wanego 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



mnia łem, Zo ne Play er 90 ma wej ście li nio we. Wbrew
po zo rom nie słu ży ono do te go, by słu chać mu zy ki
z pod łą czo ne go od twa rza cza (np. DVD) lub iPo da (po -
przez sta cję do ku ją cą z wyj ścia mi RCA) w po miesz cze -
niu, w któ rym to źró dło się znaj du je. Do te go wy star -
czy ło by prze cież wej ście we wzmac nia czu, któ ry i tak
jest po trzeb ny. Oka zu je się, że pod łą czo ny sy gnał jest
dys try bu owa ny do po zo sta łych Zo ne Play erów (w na -
szym wy pad ku do ZP120) – z kom pre sją lub bez.
Po pro stu czap ki z głów! 
Cze go bra ku je So no so wi? Chy ba je dy nie ja kie goś bez -
po śred nie go wspar cia dla iPo da. Opi sa na wy żej moż li -
wość wy da je się zbyt kar ko łom na, by był sens z niej
ko rzy stać. Choć z dru giej stro ny, jest wię cej niż praw -
do po dob ne, że za war tość mu zycz ną iPo da (swo je go)
ma my zgra ną w kom pu te rze – wszak wy ma ga te go 
 iTu nes. 

JAK GRA 
Wie my już, że moż li wo ści funk cjo nal ne So no sa są im -
po nu ją ce, ale co z ja ko ścią dźwię ku? Gdzie się ona
pla su je? Na po zio mie bum bok sów, ta nich ze sta wów
ki na do mo we go czy mo że pro stych ze sta wów hi -fi? Pa -
mię taj my o ce nie – jest bar dzo przy stęp na. 
ZP120 ujaw nia więk sze ogra ni cze nia niż 90-ka. To lo -
gicz ne, bo za wie ra wzmac niacz, któ ry si łą rze czy mu si
być uprosz czo ny. Brzmie nia nie na le ży oce niać w ka te -
go riach au dio fil skich. Jest tro chę za wo alo wa ne, z jed -
nej stro ny zmięk czo ne, a ra czej zma to wio ne, z dru giej
– nie co sze lesz czą ce. Prze kaz dy na mi ki nie do rów nu je
ta nim au dio fil skim in te grom, ale te go chy ba nikt nie
ocze ku je. Waż ne jest jed nak to, że z do bry mi ma ły mi
gło śni ka mi uzy ska my efekt cał ko wi cie ak cep to wal ny
w do dat ko wym po miesz cze niu, któ re ze chce my na gło -
śnić. Tak choć by do słu cha nia mu zy ki w tle, przy co -
dzien nych czyn no ściach. 
Rzecz ma się zu peł nie ina czej z ZP90 – wszak to tyl ko
od twa rzacz. W po łą cze niu z NAD -em C326BEE za grał
jak do bry bu dże to wy ze staw hi -fi. Jed no cze śnie nie dał
ab so lut nie żad nych szans od twa rza czo wi stru mie nio -
we mu Phi lip sa NP1100. So nos brzmiał nie po rów ny -
wal nie bar dziej otwar cie i dy na micz nie. Z pli ków 320
kb/s grał le piej niż Phi lips od twa rza ją cy WAV -y. Ogól ny

cha rak ter brzmie nia 90-ki jest neu tral ny, bez żad nych
cech szcze gól nych. Przej rzy stość moż na oce nić
jako sa tys fak cjo nu ją cą, na po zio mie ta nich dys ko fo -
nów CD. To sa mo do ty czy barw i dy na mi ki. ZP90 pod -
łą czo ny cy fro wo do am pli tu ne rów Pio ne era (VSX-
LX52) i De no na (AVR -3310) uka zał tak że, że jest zu -
peł nie do brym na pę dem cy fro wym S/PDIF. Te sa me
na gra nia od twa rza ne wprost z dro gie go od twa rza cza
Blu -ray (DVD-3800BD), nie za leż nie od me to dy po łą -
cze nia (HDMI, ana lo go we), nie brzmia ły wca le le piej.
Wię cej: raz za ra zem w bez po śred nich po rów na niach
oka zy wa ło się, że ZP90 brzmi peł niej, z szer szym za -
kre sem ba su i spo koj niej szą gó rą. Wy obra żam so bie,
że z do brym prze twor ni kiem c/a lub od twa rza czem
po sia da ją cym wej ście cy fro we oraz au dio fil skim
wzmac nia czem efekt był by o wie le lep szy. Ina czej mó -
wiąc, ZP90 mo że z po wo dze niem peł nić funk cję dru -
gie go źró dła cy fro we go w do brym sys te mie au dio,
z któ re go bę dzie my ko rzy stać być mo że czę ściej niż
z za wod ne go (na pęd!) od twa rza cza CD.

NA SZYM ZDA NIEM 
Bun dle 250 So no sa moż na by na dzień do bry po trak -
to wać w ka te go riach mod ne go ga dże tu, pro po zy cji dla
mło dych yup pies, któ rzy chcą bły snąć w to wa rzy stwie
zna jo mych (za po mo cą te go ze sta wu moż na prze cież
spraw nie na gło śnić im pre zę). Dla nich na pew no jest
to re we la cja, pro blem w tym, że pó ki co urzą dzeń tych
pew nie nie zna ją. 
Jed nak gdy się nad tym głę biej za sta no wić, Sonos to
coś znacz nie wię cej. To kie ru nek roz wo ju współ cze -
snych ze sta wów au dio kla sy po pu lar nej i być mo że
śred niej. To cios za da ny w kla sycz ne ze sta wy mi ni i mi -
kro z na pę dem płyt i nie po trzeb ny mi już por ta mi USB
(po co no sić pli ki, sko ro mo gą so bie one le żeć na te ra -
baj to wym dys ku sie cio wym w ce nie wy pa sio nej em pe -
trój ki). To pro dukt, któ ry jest o ca łą ge ne ra cję tech no -
lo gicz ną do przo du wzglę dem kon ku ren cji, któ ra re al -
nie nie ist nie je…
Spójrz my, zu peł nie bez emo cji, na to, jak wie le da je
użyt kow ni ko wi ten nie dro gi w grun cie rze czy ze staw.
Jak pro sty jest w ob słu dze, jak ła twy za pew nia do stęp
do mu zy ki – po sia da nej i tej nie zna nej. I do te go do -

brze brzmi. ZP90 pod łą czo ny do wzmac nia cza z po wo -
dze niem za stą pi bu dże to wy od twa rzacz CD. 
Mó wiąc zu peł nie szcze rze, pro dukt ten mnie za fa scy -
no wał i bę dę go po le cał zna jo mym. Czy au dio fi lo wi
spad nie z gło wy ko ro na, je śli 90-kę po de pnie do re gu -
lar ne go sys te mu, a 120-kę umie ści w pra cow ni lub sy -
pial ni? Mi łych snów…  �
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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

W sy tu acji, gdy w żad nym z po miesz czeń, w któ rych
chcie li by śmy słu chać mu zy ki nie ma ka bla LAN (do -
stę pu do sie ci), wy star czy do ku pić (za 500 zł) tak
zwa ny Zo ne Brid ge, czy li sys te mo wy ro uter, któ ry
sko mu ni ku je się z oby dwo ma od twa rza cza mi bez -
prze wo do wo. Gdyby oka za ło  się, że za sięg sie ci jest
nie wy star cza ją cy (np. Zo ne Play er jest na in nym pię -
trze), wów czas moż na po sił ko wać się ko lej nym rou -
te rem, któ ry wzmac nia (ang. re pe ater) sy gnał bez -
prze wo do wy. Trik ten jest moż li wy dzię ki in no wa -
cyj nej kon cep cji sie ci So no sNet, któ ra nie ma ar chi -
tek tu ry scen tra li zo wa nej (jak wszyst kie stan dar do -
we sie ci Wi Fi), tyl ko roz pro szo ną (ang. mesh net -
work). Wy obraź my so bie sieć te le fo nii ko mór ko wej,
w któ rej po szcze gól ne apa ra ty są tak że na daj ni ka -
mi/od bior ni ka mi sy gna łów no śnych GPS – to zna -
czy po tra fią ko mu ni ko wać się ze so bą bez po śred nio
(ni czym krót ko fa lów ka). Mniej wię cej tak to się od -
by wa w sie ci do mo wej So no sa. A to gwa ran tu je
o wie le lep szy za sięg i moż li wość po kry cia na wet
spo rych, 2-3-pię tro wych bu dyn ków.

PATENT NA ZASIĘG

Dane techniczne
For ma ty od twa rza nych pli ków MP3, WMA, 

Og gVor bis, FLAC, WAV, AAC (MPEG -4), iTu nes Plus, 

Ap ple Los sless, AIFF

Wej ścia li ne in L/R (ZP90)

Wyj ścia ZP120: gło śni ko we, sub out z au to de tek cją 

sub wo ofe ra (za łą cza ny filtr dol no - i gór no prze pu sto wy 80 Hz),

ZP90: li ne out L/R, To slink, S/PDIF

Zdal ne ste ro wa nie Con trol ler 200, iPod To uch / iPho ne 

(dar mo wa apli ka cja), So nos De sk top Con trol ler 

(apli ka cja na PC/MAC)

Łącz ność (trans fer da nych i ste ro wa nie) sieć 

bez prze wo do wa So no sNet 2.0, 2 x LAN (RJ -45) 100 Mb/s

Ra dio in ter ne to we > 25 000 sta cji, MP3, WMA

Ser wi sy mu zycz ne Last.fm, Pan do ra, De ezer, Na pster

Moc wyj ścio wa 2 x 55 W RMS (ZP120)

Za si la nie 100-240 V / 50-60 Hz 

(prze łą cza ne przez użyt kow ni ka) 

Wy mia ry 136 x 74 x 140 mm (ZP90)

185 x 89 x 207 mm (ZP120)

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

Dystrybutor Horn Di stri bu tion, www.horn.pl
Cena Bun dle 250 – 4495 zł

Od dziel nie: Zo ne Pla ter 90 – 1695 zł
Zo ne Play er 120 – 2495 zł
Con trol ler 200 – 1695 zł


