
Sonos S2 prehlaď a kompatibilita 

 

V júni spoločnosť Sonos predstaví Sonos S2, novú aplikáciu a operačný systém pre ďalšiu generáciu 

produktov a zážitkov. Okrem nových funkcií, aktualizácií funkčnosti a nových možností personalizácie, 

umožní Sonos S2 používanie zvukových technológií s vyšším rozlíšením pre prehrávanie hudby a pre 

domáce kino. S aplikáciou S2 bude kompatibilná väčšina produktov Sonos. Ak sú všetky vaše 

produkty kompatibilné s novou aplikáciou Sonos S2, budete si ju môcť stiahnuť a začať ju používať 

hneď ako bude v priebehu júna k dispozícii. 

Zákazníci, ktorí vlastnia jeden zo starších produktov, ktoré nebudú kompatibilné s aplikáciou Sonos S2 

z dôvodu ich obmedzenej pamäťovej kapacity a výpočtového výkonu, môžu aj naďalej používať 

súčasnú aplikáciu, ktorá sa zmení na Sonos S1 Controller. 

 

 
 

 

Často kladené otázky 

 

Musím aktualizovať na S2? 

Nemusíte. Ak máte produkty, ktoré nie sú kompatibilné s S2 a môžete ponechať svoj systém tak, ako 

je. Aplikácia, ktorú teraz používate bude premenovaná na Sonos S1 Controller a bude naďalej 

fungovať s vašimi existujúcimi produktmi, hudobnými a hlasovými službami. Akonáhle budete vyzvaní 

v aplikácii k aktualizácii, stačí len potvrdiť, že chcete pokračovať v používaní súčasného stavu. Napriek 

tomu, ak sú všetky vaše produkty kompatibilné s S2, odporúčame aktualizáciu vykonať, aby ste mohli 

používať nové funkcie. 

 

Ak budem pokračovať v používaní aplikácie S1 Controller, čo to pre mňa znamená do budúcnosti? 

Svoj systém môžete používať tak, ako ste boli doteraz zvyknutí. Váš systém bude prijímať opravy chýb 

a bezpečnostné záplaty, ale nebudú v ňom k dispozícii nové softvérové funkcie, dostupné v aplikácii 

S2. S našimi partnermi budeme pracovať na tom, aby sme zachovali funkčnosť hudobných a 

hlasových služieb na našich najstarších produktoch tak dlho, ako to umožní ich limitovaná pamäťová 

a výpočtová kapacita. Pokiaľ nebude možné niektorú funkčnosť naďalej udržiavať, dáme vám vedieť. 

 



Prestáva Sonos podporovať staršie produkty? 

Nie. Staršie produkty môžete stále používať s aplikáciou S1 Controller. Aplikácia S1 Controller bude 

dostávať opravy chýb a bezpečnostné záplaty, ale nebudú v nej k dispozícii budúce softvérové 

funkcie. 

 

Ktoré produkty sú kompatibilné s novou aplikáciou 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   + budúce produkty 

Connect:amp (Gen 2) Symfonisk 

One (Gen 1)  Move 

 

Ktoré produkty nie sú kompatibilné s novou aplikáciou S2? 

Zone Players 

CR200 

Bridge 

Connect (Gen 1) 

Connect:amp (Gen 1) 

Play:5 (Gen 1) 

 

Sú nejaké produkty nekompatibilné s aplikáciou S1 Controller? 

Produkty, uvedené na trh po apríli 2020 nie sú kompatibilné s aplikáciou S1 Controller. Kompatibilita 

produktov bude uvedená na www.sonos.com. 

 

Budú nové farby a limitované edície aktuálnych produktov kompatibilné s aplikáciou S1 Controller? 

Nové farby a limitované edície produktov uvedených pred aprílom 2020 budú kompatibilné s 

aplikáciou S1 Controller. Kompatibilita produktov bude uvedená na www.sonos.com. 

 

Čo robiť, keď niektoré moje produkty sú kompatibilné s aplikáciou S2 a niektoré nie? 

Svoj systém môžete naďalej ovládať aplikáciou S1 Controller. Máte tiež možnosť vytvoriť dva 

oddelené systémy: jeden s produktmi kompatibilnými s aplikáciou S2 a druhý s produktmi, ktoré s 

ňou kompatibilné nie sú. Nekompatibilné produkty môžete tiež upgradovať pomocou Trade Up 

programu. 

 

Aké sú možnosti upgradu na produkty kompatibilné s aplikáciou S2? 

Ak vlastníte produkty, ktoré nie sú kompatibilné s aplikáciou S2, môžete využiť Trade Up program a 

ušetriť 30% pri nákupe nového kompatibilného produktu. 

 

Ako získam novú aplikáciu? 

Akonáhle bude nová aplikácia k dispozícii, dostanete upozornenie. Potom len kliknete pre jej 

stiahnutie. Všetky vaše nastavenia zostanú zachované. 

 

 

 



Nasledujúca tabuľka ukazuje možnosti, ktoré máte v rámci vášho systému po uvedení novej aplikácie 

v závislosti na kombinácii produktov, ktoré vlastníte. 

 

 

 S1 Rozdelenie na dva 
systémy 

S2 

S1 S2 

Opravy chýb     

Bezpečnostné záplaty     

Podpora hudobných služieb     

Nové softwarové funkcie a služby     

Zvýšená šírka audio pásma     

Kompatibilita s produktmi, uvedenými na trh 
po apríli 2020 

    

 

 

Aplikácia S1 Controller 

Nechajte svoj systém tak, ako je dnes. Netreba čokoľvek robiť. 

• Váš systém nebude dostávať nové softwarové funkcie 

• Ak budete chcieť, môžete produkty, pri ktorých je na to nárok, upgradovať na nové so zľavou 

30% v rámci Trade Up programu 

 

Rozdelenie na dva systémy 

Svoje produkty môžete rozdeliť na dva oddelené systémy podľa ich kompatibility s aplikáciou S2. 

• Produkty v jednom systéme nebude možné zoskupovať s produktmi v druhom systéme 

• Ak budete chcieť, môžete produkty, pri ktorých je na to nárok, upgradovať na nové so zľavou 

30% v rámci Trade Up programu 

 

Nová aplikácia S2 

Pokiaľ sú vaše produkty kompatibilné s aplikáciou S2, jednoducho si ju stiahnite a nainštalujte, 

akonáhle bude dostupná. 


