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Muzyka bez granic
Współpraca iSource i Sonos

iSource, wyłączny dystrybutor marki Apple w Polsce, podjął współpracę z 

firmą Horn Distribution dystrybutorem marki Sonos w Polsce. Dzięki umowie 

oferta iSource poszerzy się o produkty umożliwiające korzystanie z ponad 

25000 internetowych stacji radiowych, odtwarzanie muzyki zgromadzonej 

na Twoim komputerze oraz korzystanie z internetowych serwisów 

muzycznych.

Sonos wyznaję zasadę, że każde miejsce Twojego domu jest tak samo ważne. Dzięki 

nowoczesnym urządzeniom, możesz słuchać muzyki o doskonałej jakości w całym 

domu bez kabli.

- Oferta iSource obejmuje urządzenia, dzięki którym nowe technologie są dla 

wszystkich na wyciągnięcie ręki. Nawiązując współpracę z firmą Sonos liczymy na to, 

że nowe produkty uprzyjemnią naszym klientom codzienność, gdziekolwiek się 

znajdują, a słuchanie muzyki nie będzie miało barier – mówi Paweł Martyniuk, 

Product Manager iSource S.A.

Nowe propozycje od Sonos
Oferta obejmie nowoczesny system Sonos Bundle 250, który otwiera nowe 

możliwości dla słuchania muzyki w twoim salonie, kuchni, sypialny czy ogrodzie. 

Zestaw zawiera odtwarzacz Sonos ZonePlayer 90, który jest kompatybilny z każdym 

systemem audio posiadającym wzmacniacz, odtwarzacz ZonePlayer 120 z 

wbudowanym wzmacniaczem, do którego możemy podłączyć kolumny głośnikowe i 

cieszyć się doskonałą jakością dźwięku w kolejnym pomieszczeniu

Ponadto dzięki Sonos ZonePlayer 90 i ZonePlayer 120 uzyskasz nielimitowany dostęp 



do bogatych zasobów muzyki z internetowych stacji i serwisów muzycznych czy z 

biblioteki twojego komputera. W zestawie znajduje się również bezprzewodowy 

sterownik Sonos Controller CR200 wyposażony w wyświetlacz VGA, czuły ekran 

dotykowy i dedykowane przyciski, dzięki którym uzyskasz dostęp do muzyki we 

wszystkich niezależnych strefach w twoim domu. System Sonos może także być 

obsługiwany za pomocą twojego iPhone’a lub iPoda touch. 

Z internetowego sklepu Apple pobierzesz bezpłatnie aplikację Sonos Controller for 

iPhone, dzięki której w kilka sekund wybierzesz pomieszczenie, wykonawcę, 

połączysz strefy czy przeszukasz bibliotekę muzyczną.

***

iSource jest wyłącznym dystrybutorem produktów firmy Apple w Polsce. W ofercie spółki znajdują się 
rozwiązania z dziedziny rozrywki i multimediów adresowane do użytkowników indywidualnych oraz osób i 
firm, które profesjonalnie lub półprofesjonalnie zajmują się projektowaniem i tworzeniem treści 
multimedialnych. iSource dostarcza także rozwiązania dla małych i średnich firm oraz profesjonalne 
systemy dla korporacji.  Obok produktów Apple, portolio iSource obejmuje również marki 
komplementarne, takie jak: Quark, FileMaker, Parallels, Belkin, ExtremeMac, Gear4, Migilia, Elgato, 
Lacie, oraz MacAlly. Głównym akcjonariuszem spółki jest fundusz typu private equity AKJ Investment I 
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzany przez AKJ Investment TFI S.A.


