
Sonos S2 přehled a kompatibilita 

 

V červnu společnost Sonos představí Sonos S2, novou aplikaci a operační systém pro další generaci 

produktů a zážitků. Kromě nových funkcí, aktualizací funkčnosti a nových možností personalizace, 

umožní Sonos S2 používání zvukových technologií s vyšším rozlišením pro přehrávání hudby a pro 

domácí kino. S aplikací S2 bude kompatibilní většina produktů Sonos. Pokud jsou všechny vaše 

produkty kompatibilní s novou aplikací Sonos S2, budete si ji moci stáhnout a začít ji používat, jakmile 

bude v průběhu června k dispozici. 

Zákazníci, kteří vlastní jeden ze starších produktů, které nebudou kompatibilní s aplikací Sonos S2 

z důvodu jejich omezené paměťové kapacity a výpočetního výkonu, mohou i nadále používat 

současnou aplikaci, která se změní na Sonos S1 Controller. 

 

 
 

 

Často kladené dotazy 

 

Musím aktualizovat na S2? 

Nemusíte. Pokud máte produkty, které nejsou kompatibilní s S2 a můžete ponechat svůj systém tak, 

jak je. Aplikace, kterou nyní používáte, bude přejmenována na Sonos S1 Controller a bude nadále 

fungovat s vašimi stávajícími produkty, hudebními a hlasovými službami. Jakmile budete vyzvání 

v aplikaci k aktualizaci, stačí jen potvrdit, že chcete pokračovat v používání současného stavu. Přesto, 

pokud jsou všechny vaše produkty kompatibilní s S2, doporučujeme aktualizaci provést, abyste mohli 

používat nové funkce. 

 

Pokud budu pokračovat v používání aplikace S1 Controller, co to pro mě znamená do budoucna? 

Svůj systém můžete používat tak, jak jste doposud zvyklí. Váš systém bude přijímat opravy chyb a 

bezpečnostní záplaty, ale nebudou v něm k dispozici nové softwarové funkce, dostupné v aplikaci S2. 

S našimi partnery budeme pracovat na tom, abychom zachovali funkčnost hudebních a hlasových 

služeb na našich nejstarších produktech tak dlouho, jak to umožní jejich limitovaná paměťová a 

výpočetní kapacita. Pokud nebude možné některou funkčnost nadále udržovat, dáme vám vědět. 

 

 



Přestává Sonos podporovat starší produkty? 

Ne. Starší produkty můžete stále používat s aplikací S1 Controller. Aplikace S1 Controller bude 

dostávat opravy chyb a bezpečnostní záplaty, ale nebudou v ní k dispozici budoucí softwarové 

funkce. 

 

Které produkty jsou kompatibilní s novou aplikací S2? 

Play:1   One (Gen 2)  Sub (Gen 1) 

Play:3   One SL   Sub (Gen 2) 

Play:5 (Gen 2)  Beam 

Play Five  Arc 

Playbase  Amp 

Playbar   Port   + nové vlastnosti 

Connect (Gen 2) Boost   + budoucí produkty 

Connect:amp (Gen 2) Symfonisk 

One (Gen 1)  Move 

 

Které produkty nejsou kompatibilní s novou aplikaci S2? 

Zone Players 

CR200 

Bridge 

Connect (Gen 1) 

Connect:amp (Gen 1) 

Play:5 (Gen 1) 

 

Jsou nějaké produkty nekompatibilní s aplikací S1 Controller? 

Produkty, uvedené na trh po dubnu 2020 nejsou kompatibilní s aplikací S1 Controller. Kompatibilita 

produktů bude uvedena na sonos.com. 

 

Budou nové barvy a limitované edice aktuálních produktů kompatibilní s  aplikací S1 Controller? 

Nové barvy a limitované edice produktů uvedených před dubnem 2020 budou kompatibilní s aplikací 

S1 Controller. Kompatibilita produktů bude uvedena na sonos.com. 

 

Co dělat, když některé mé produkty jsou kompatibilní s aplikací S2 a některé ne? 

Svůj systém můžete nadále ovládat aplikací S1 Controller. Máte také možnost vytvořit dva oddělené 

systémy: jeden s produkty kompatibilními s aplikací S2 a druhý s produkty, které s ní kompatibilní 

nejsou. Nekompatibilní produkty můžete také upgradovat pomocí Trade Up programu. 

 

Jaké jsou možnosti upgrade na produkty kompatibilní s aplikací S2? 

Pokud vlastníte produkty, které nejsou kompatibilní s aplikací S2, můžete využít Trade Up program a 

ušetřit 30% při nákupu nového kompatibilního produktu. 

 

Jak získám novou aplikaci? 

Jakmile bude nová aplikace k dispozici, obdržíte upozornění. Poté jen kliknete pro její stažení. 

Všechna vaše nastavení zůstanou zachována. 

 

 

 

 



Následující tabulka ukazuje možnosti, které máte v rámci vašeho systému po uvedení nové aplikace 

v závislosti na kombinaci produktů, kterou vlastníte. 

 

 

 S1 Rozdělení na dva 
systémy 

S2 

S1 S2 

Opravy chyb     

Bezpečnostní záplaty     

Podpora hudebních služeb     

Nové softwarové funkce a služby     

Zvýšená šířka audio pásma     

Kompatibilita s produkty, uvedenými na trh 
po dubnu 2020 

    

 

Aplikace S1 Controller 

Nechte svůj systém tak, jak je dnes. Není třeba cokoli dělat. 

• Váš systém nebude dostávat nové softwarové funkce 

• Pokud budete chtít, můžete produkty, u kterých je na to nárok, upgradovat na nové se slevou 

30% v rámci Trade Up programu 

 

Rozdělení na dva systémy 

Své produkty můžete rozdělit na dva oddělené systémy podle jejich kompatibility s aplikací S2. 

• Produkty v jednom systému nelze seskupovat s produkty v druhém systému 

• Pokud budete chtít, můžete produkty, u kterých je na to nárok, upgradovat na nové se slevou 

30% v rámci Trade Up programu 

 

Nová aplikace S2 

Pokud jsou vaše produkty kompatibilní s aplikací S2, jednoduše si ji stáhněte a nainstalujte, jakmile 

bude dostupná. 


