Winter
acties!

Loewe bild 1
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Loewe bild 1.49

Ervaar televisie van de hoogste kwaliteit met de nieuwe bild 1. Ga zitten en geniet van de
intuïtieve bediening van het toestel met de mooie Loewe afstandsbediening, de gemakkelijk aan
te passen homepage en de smartphoneapp. En uiteraard van de perfect gebalanceerde beelden,
de gepersonaliseerde sound en het iconische design. Er zijn heel wat redenen om een loewe
televisietoestel in huis te halen.
Uitzonderlijke beelden.

Betoverende audio.

Tijdloze klasse.

De bild 1 is voorzien van een hoogwaardig lcd-scherm, dat door
intelligente software wordt gestuurd.
Daardoor kunt u rekenen op
evenwichtige kleuren, natuurlijke
contrasten, haarscherpe UHDbeelden op een uitermate smal en
licht scherm. De indrukwekkende
natuurlijke beeldkwaliteit is mooi
om naar te kijken, zodat u met al uw
zintuigen helemaal kunt opgaan in
de film of een videogame. Als u de
externe harde schijf (Loewe DR+
disk) gebruikt, kunt u, waar u zich ook
bevindt, een programma beginnen op
te nemen of zelfs de timer instellen.

Iedereen hoort op een andere
manier – afhankelijk van zijn uniek
gehoorvermogen. Het geïntegreerde
downfire luidsprekersysteem van
2 x 20 watt maakt samen met 2
subwoofers achteraan gebruik van
nieuwe software van Mimi Defined™.
Deze innovatieve technologie
past het audiosignaal aan en
optimaliseert het in real time voor
uw persoonlijke gehoor. Dankzij deze
gepersonaliseerde geluidskalibratie
kunt u van een buitengewoon rijke en
meer gedetailleerde audio-ervaring
genieten.

Opvallend minimalisme in geraffineerd zwart. Met zijn opvallende
‘Oog‘ is elk televisietoestel van
Loewe onmiddellijk herkenbaar.
Tijdloos discreet design, zorgvuldig
gekozen materialen en uitstekend
vakmanschap, plus regelmatige
software-updates die ervoor
zorgen dat uw televisietoestel
de concurrentie altijd een stap
voorblijft. Duurzaamheid pur sang.
Een Loewe wordt niet door de tijd
ingehaald.
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Bij aankoop van een Loewe bild 1.43 of 1.49 ontvangt u 100 € prijsvoordeel!

Bij aankoop van een Loewe bild 1.43 of 1.49 ontvangt u
GRATIS een Google Chromecast t.w.v. 40 €!

Schermdiagonaal

Afmetingen (B × H × D)

Kleur

EEC

AVP

bild 1.43

UHD

43 inch/108 cm

96 x 59,3 x 5,7 cm

A

1.299 € - 100 € prijsvoordeel = 1.199 €

bild 1.49

UHD

49 inch/126 cm

111,6 x 68,1 x 5,8 cm

A

1.499 € - 100 € prijsvoordeel = 1.399 €

Loewe klang 1 (paar)

9,5 × 17,7 × 9,5 cm

499 €

Loewe klang 1 subwoofer

24,1 × 25,8 × 24,1 cm

799 €

Loewe floor stand klang 1 (paar)

9,5 x 100,0 x 23,5 cm

149 €

Loewe DR+ 1TB Feature Disk

199 €

Loewe bild 2
De Loewe bild 2 is de perfecte keuze voor wie de eenvoud van technologie kan smaken en
elke dag weer van een prachtig toestel wil genieten. De essentie, daar draait het bij de bild 2 om.
De beeldkwaliteit en de innovatieve lcd-displays staan samen garant voor een geweldige,
contrastrijke kijkervaring. De ingebouwde soundbar vooraan vult de kamer met een volumineuze
sound. Duitse techniek, hoogwaardige materialen en precies vakmanschap verpakt in een modern
design. Dat is de kwaliteit van Loewe.
Design.

Beeldkwaliteit.

Gebruiksgemak.

De bild 2 vormt een mooie aanvulling
voor elke ruimte. Plaats het toestel
waar u wilt: aan de muur, op een
draaiende steun op een zijplank
of op een floorstand in de kamer.
De floorstand is een typisch kenmerk
van Loewe - en een unieke feature
voor een klein televisietoestel.
Dankzij het filigreinbeeldscherm,
het verfijnde ingebouwde luidsprekerconcept en de hoogwaardige
luidsprekerstof in zwart wordt het
televisie-toestel een blikvanger die
op een harmonieuze manier in elk
interieur kan worden geïntegreerd.

Elk detail superscherp en overtuigend
weergegeven: zo maken de Ultra-HD
lcd-displays van de Loewe bild 2.49
en 2.43 het verschil. Het beeld is
contrastrijk, helder en kleurrijk,
met een viermaal hogere resolutie
(3840 x 2160 pixels) dan bij een
conventioneel Full HD-toestel.

Meer dan gewoon een televisietoestel. Gebruiksgemak staat
centraal bij Loewe. Verken de
entertainmentwereld met één
enkele afstandsbediening.
Loewe biedt eigen audiosystemen
en een naadloze communicatie
tussen alle toestellen aan.
En dealers die uitgebreid advies
en een uitgebreide service verlenen.
Er zijn heel wat redenen om een
Loewe televisietoestel in huis
te halen.
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Bij aankoop van een Loewe bild 2.43 of 2.49 ontvangt u 200 € prijsvoordeel!

Bij aankoop van een Loewe bild 2.43 of 2.49 ontvangt
u GRATIS een Google Chromecast t.w.v. 40 €!

Schermdiagonaal

Afmetingen (B × H × D)

Kleur

EEC

Ultra HD

43 inch/108 cm

96,3 × 61,7 × 7,3 cm

A

1.499 € - 200 € prijsvoordeel = 1.299 €

bild 2.49

Ultra HD

49 inch/126 cm

111,9 × 70,4 × 7,3 cm

A

1.799 € - 200 € prijsvoordeel = 1.599 €

Loewe floor stand chrome 32-43

280 €

Loewe floor stand universal 43-65

499 €

Loewe klang 1 (paar)

9,5 × 17,7 × 9,5 cm

499 €

Loewe klang 1 subwoofer

24,1 × 25,8 × 24,1 cm

799 €

Loewe DR+ 1TB Feature Disk

9,5 x 100,0 x 23,5 cm

Kom
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en in
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AVP

bild 2.43

Loewe floor stand klang 1 (paar)

Design voor alle zintuigen.

149 €
199 €

Loewe bild 2.43 met Loewe floor stand universal 43-65
Loewe klang 1 met floor stand klang 1

Loewe bild 3
Voeg een warme, stijlvolle toets toe aan uw huis. Met een inspirerend design, heldere
lijnen en verrassende combinaties van materialen. Ingetogen en elegant. Een televisie, designobject en geluidssysteem in één. Hightech met een oogstrelende en stijlvolle uitstraling.
Op maat gemaakt voor puristen.

Design.
Tastbare schoonheid.
Made
in
Germ
any!

Design voor alle zintuigen.

Dual Channel-technologie.

Helder, krachtig geluid.

De heldere, minimalistische
oppervlakken en het matte frame
in geborsteld aluminium
contrasteren prachtig met de
luxueuze akoestische stof rond
de luidsprekers. Elk toestel wordt
geleverd met een premium
draaibare aluminium tafelvoet.

Neem een programma op terwijl
u tegelijkertijd een ander bekijkt.
Sluit gewoon een externe harde
schijf aan op de USB-poort.
Zap bliksemsnel: de onmiddellijke
respons staat garant voor een
uitzonderlijke gebruikerservaring.

De ingebouwde stereo-soundbar
met basreflexbox genereert
80 watt aan rijk muziekvermogen.
De perfecte aanvulling: het
Loewe klang 1 systeem. Geniet
van 2.1 tot 5.2 surroundgeluid –
voor de ultieme homecinemaervaring.
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Bij aankoop van een Loewe bild 3.43 ontvangt u 100 € prijsvoordeel!
Bij aankoop van een Loewe bild 3.49 ontvangt u 300 € prijsvoordeel!
Bij aankoop van een Loewe bild 3.55 oled ontvangt u 500 € prijsvoordeel!

Bij aankoop van een Loewe bild 3 ontvangt u GRATIS
een Google Chromecast t.w.v. 40 €!

Schermdiagonaal

Afmetingen (B × H × D)

EEC

AVP

bild 3.43

UHD

43 inch/108 cm

96,3 × 61,7 × 7,3 cm

A

1.799 € - 100 € prijsvoordeel = 1.699 €

bild 3.49

UHD

49 inch/126 cm

111,9 × 70,4 × 7,3 cm

B

2.299 € - 300 € prijsvoordeel = 1.999 €

bild 3.55 oled

UHD

55 inch/139 cm

123,0 × 79,2 × 5,6 cm

A

3.299 € - 500 € prijsvoordeel = 2.799 €

bild 3.65 oled

UHD

65 inch/164 cm

145,3 x 86,5 x 5,6 cm

A

4.499 €

499 €

Loewe floor stand universal 43-65
Loewe klang 1 (paar)

9,5 × 17,7 × 9,5 cm

499 €

Loewe klang 1 subwoofer

24,1 × 25,8 × 24,1 cm

799 €

Loewe floor stand klang 1 (paar)
Loewe DR+ 1TB Feature Disk

Loewe bild 3.55 oled met Loewe floor stand universal 43-65

Kleur

9,5 x 100,0 x 23,5 cm

149 €
199 €

Loewe bild 5 - oled
Een verrassende, sensuele combinatie: state-of-the-art oled-technologie en een design
geïnspireerd door de retrolook van de swingende sixties. Hout als stijlvol contrast met het
futuristische beeldscherm. Modulair en uiterst flexibel. Met individuele kleuren-combinaties en
optionele extra's.
Opwindend design.

Fascinerende persoonlijkheid.

Adembenemende kwaliteit.

Design geïnspireerd door de
lichtheid van de swingende sixties –
met het dunne scherm van 4,9 mm
lijkt het apparaat wel gewichtloos.
Het oudste materiaal ter wereld,
hout, creëert een gevoel van
warmte en stabiliteit – via de
charmante en unieke look van de
nieuwe bild 5 vloerstandaard.

De bild 5 oled is verrassend
flexibel. In elegant Piano Black, met
vloerstandaard, op een tafel of tegen
de muur. Met de geïntegreerde 80
watt soundbar of met externe Loewe
luidsprekers. Om het gevoel van een
concerthal
te ervaren, sluit u gewoon uw
toestel draadloos aan op het
klang 5 audiosysteem via de
Loewe klang link.

Geavanceerde oled-technologie op
haar best. In tegenstelling tot lcd
heeft oled geen achtergrondverlichting nodig. Wanneer u het toestel
uitschakelt, is het scherm volledig
zwart. Met een responstijd van
minder dan een microseconde.
Dolby VisionTM, HLG en HDR 10
geven een hoog contrast en
schitterendere kleuren voor
beelden met veel dynamiek.

State-of-the-Art.
Made
in
any!
Germ
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Bij aankoop van een Loewe bild 5 oled ontvangt u GRATIS een kunstboek t.w.v. 115 €

Bij aankoop van een Loewe bild 5 oled Set ontvangt u 500 € prijsvoordeel
en een GRATIS Google Chromecast t.w.v. 40 €!

Schermdiagonaal

Afmetingen (B × H × D)

Kleur

EEC

AVP

bild 5.55 oled Set

UHD

55 inch/139 cm

123,0 × 79,4 × 5,6 cm

A

4.149 € - 500 € prijsvoordeel = 3.649 €

bild 5.65 oled Set

UHD

65 inch/164 cm

145,3 × 91,6 × 5,6 cm

A

6.149 € - 500 € prijsvoordeel = 5.649 €

1.199 €

Loewe floor stand 55 en 65 (eiken hout of zwart)

499 €

Loewe floor stand universal 43-65
Loewe klang 1 (paar)

9,5 × 17,7 × 9,5 cm

499 €

Loewe klang 1 subwoofer

24,1 × 25,8 × 24,1 cm

799 €

Loewe floor stand klang 1 (paar)

9,5 x 100,0 x 23,5 cm

149 €

Loewe klang 5 (paar, draadloos)

28,0 × 135,8 × 28,0 cm

3.990 €

Loewe klang 5 subwoofer (draadloos)

32,1 × 29,4 × 32,1 cm

1.499 €

Loewe klang link

8,0 × 1,9 × 15,5 cm

299 €

Loewe bild 5.55 oled met Loewe floor stand universal 43-65

Loewe bild v. - oled
Stap in een wereld waar elegantie, traditie en prestatie op ideale wijze worden gecombineerd
en ontdek de uitzonderlijke oled tv-modellen in de bild v reeks. Voor iedereen die waarde hecht aan
perfectie.

Nieuw
e
in onz !
room
show

Design.

Beeld.

Geluid.

De nieuwe OLED-modellen Loewe
bild v.65 en Loewe bild v.55 zullen u
met veel comfort inspireren.

De sets van de bild v-serie zijn
verkrijgbaar in de 65 en 55 inch
beeldschermdiagonalen en bieden
veel innovatieve functies: Met het
nieuwste SL5 chassis, SX8 Quad
Core processor en een hoogwaardig
4K OLED-paneel van de nieuwste
generatie. HDR10, HLG en Dolby
Vision ™ zorgen voor een maximaal
contrastbereik en perfect kijkplezier.

De geïntegreerde soundbar,
uitgerust met zes drivers, heeft
een totaal muziekvermogen van
80 watt (2x 40W) en past perfect
bij de basaltkleurige hoogwaardige
akoestische luidsprekerdoek onder
het beeldscherm.

De tv’s zijn voorzien van een
geïntegreerde Loewe dr + harde
schijf en ondersteunen het gelijktijdig
opnemen van twee programma’s.
De nieuwe topmodellen van Loewe
ondersteunen ook permanente
timeshift-televisie via timeshift.

Tijdelijke Actie

Tijdelijke Actie

1 januari t.e.m 31 maart 2021

1 januari t.e.m 31 maart 2021

Bij aankoop van een Loewe bild v. ontvangt
u GRATIS een kunstboek t.w.v. 115 €

Bij aankoop van een Loewe bild v. ontvangt u 300 € prijsvoordeel
en een GRATIS Google Chromecast t.w.v. 40 €!

Schermdiagonaal

Afmetingen (B × H × D)

Kleur

EEC

AVP

bild v.55 dr+ oled Set

UHD

55 inch/139 cm

122,8 × 79,0 × 6,4 cm

A

4.299 € - 300 € prijsvoordeel = 3.999 €

bild v.65 dr+ oled Set

UHD

65 inch/164 cm

144,9 × 91,5 × 6,4 cm

A

6.299 € - 300 € prijsvoordeel = 5.999 €

Loewe floor stand universal 43-65

Loewe bild v.55 oled met Loewe floor stand universal 43-65

Het ontwerp van de behuizing
zet nieuwe maatstaven met zijn
eenvoudige elegantie en benadrukt
de fijne details.

499 €

Loewe bild 7 - oled
Een nieuwe dimensie in televisie. Adembenemend anders. Welkom in de nieuwe wereld
van aantrekkelijke beelden. Kleuren die nog levendiger zijn dan in het echt en scherpere
contrasten dan ooit tevoren. Op een superdun scherm. Dankzij OLED-technologie, Dolby Vision,
HDR en HLG.
Aantrekkelijke beelden.

Beeldoptimalisatie in realtime.

Geluid als een ervaring.

Oled-technologie in combinatie
met gepatenteerde softwaregebaseerde beeld-optimalisatie
voor het meest intense zwart en
kleuren levendiger dan ooit tevoren.
De beelden worden gecreëerd
via oplichtende pixels, met een
contrastratio die nog nooit eerder
op een tv te zien was.

Dolby VisionTM optimaliseert de
beelden scène per scène in realtime.
Het resultaat: erg dynamische
beelden met een ongeziene diepte
en een ongeëvenaarde helderheid.
De kleuren, de contrasten, licht
en schaduw ... Het lijkt allemaal
levensecht.

Wanneer u de tv aanzet, schuift
het scherm automatisch naar boven
en wordt de soundbar zichtbaar –
met 120 watt muziekvermogen uit
zes luidsprekers en vier passieve
bas-membranen. Voor surround
geluid communiceert de bild 7
draadloos met het klang 5
audiosysteem via de
Loewe klang link.

Visuele kunst.
Voor pure passie.
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Bij aankoop van een Loewe bild 7 OLED ontvangt u GRATIS een kunstboek t.w.v. 115 €

Bij aankoop van een Loewe bild 7 oled ontvangt u GRATIS een Google
Chromecast t.w.v. € 40!

Schermdiagonaal

Afmetingen (B × H × D)

Kleur

EEC

AVP

bild 7.55 oled

UHD

55 inch/139 cm

123,0 × 74,1 × 5,2 cm

B

4.990 €

bild 7.65 oled

UHD

65 inch/164 cm

145,2 × 86,4 × 5,2 cm

B

6.990 €

bild 7.77 oled

UHD

77 inch/195 cm

172,3 × 102,4 × 5,5 cm

A

15.990 €

Loewe table stand bild 7.55/ 7.65

499 €

Loewe table stand motor bild 7.55/ 7.65/ 7.77

999 €

Loewe floor stand motor bild 7.55/ 7.65/ 7.77

1.099 €

Loewe klang 5 (paar, draadloos)

28,0 × 135,8 × 28,0 cm

3.990 €

Loewe klang 5 subwoofer (draadloos)

32,1 × 29,4 × 32,1 cm

1.499 €

Loewe klang link

8,0 × 1,9 × 15,5 cm

Kom
bekijk hem
en in o
nze
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299 €
Loewe bild 7.55 oled met Loewe floor stand motor

Loewe bild s. - oled
Aanzetten, wegdromen. bild s. Oled is fascinerend anders: knallende kleuren,
overweldigend realistische beelden, zelfs bij snelle bewegingen. Een voetbalwedstrijd bekijken
alsof u aan de zijlijn staat? Een detective in de donkerste nacht? Met Oled zit u niet op de eerste
rij, maar er middenin.
Aantrekkelijke beelden.

Design.

Geluid als een ervaring.

Het vlijmscherpe 77-inch oleddisplay van de nieuwste generatie
geeft het extravagant uitgeruste luxe
model bild s.77 visueel verbluffende
momenten in Ultra HD-resolutie. De
belangrijkste standaarden voor hoog
dynamisch bereik HDR10, HLG en
Dolby Vision ontbreken niet, evenals
Loewe’s Instant Channel Zapping
voor ultrakorte schakelreactietijden.

De Loewe bild s.77 is royaal voorzien
van aansluitingen. De achterzijde van
de grote Loewe bild s is bekleed met
de Loewe Smart Cover in exclusief
grafietgrijs. Hierdoor krijgt het toestel
een stijlvol 360 graden design dat
wordt gekenmerkt door tijdloze
elegantie en kan het overal in de
kamer worden geplaatst.

De bild s.77 is uitgerust met
kinematics en is verantwoordelijk
voor het Loewe Magic Moment.
Dit tilt automatisch het scherm
op wanneer het wordt geactiveerd
en geeft zicht op de zeer sonore
soundbar. Uitgerust met tien naar
voren gerichte drivers en een totaal
vermogen van 120 watt.
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Bij aankoop van een Loewe bild s. ontvangt u
GRATIS een kunstboek t.w.v. 115 €

Bij aankoop van een Loewe bild s. ontvangt u GRATIS een Apple TV 4K - 32GB
t.w.v. 199 €!

bild s.77 oled

Nieuw
in onz
show e
room
!

Loewe bild s.77 met Loewe floor stand motor

UHD

Schermdiagonaal

Afmetingen (B × H × D)

77 inch/195 cm

172,3 × 102,4 × 5,5 cm

Kleur

EEC
A

AVP

14.999 € - 3.000 € prijsvoordeel = 11.999 €

Loewe table stand motor s.77

1.199 €

Loewe floor stand motor S.77

1.399 €

Loewe Opta Benelux NV
Uilenbaan 84
2160 Wommelgem
België
Tel.: +32 3 270 99 30
E-mail: info@loewe.be

Technische aanpassingen, leveringsvoorwaarden, fouten en prijswijzigingen voorbehouden.
Bijkomende diensten worden apart aangeboden en berekend.
Loewe-producten die volgens de aanbevolen prijs worden verkocht, worden verkocht met
premium basisdiensten.
* Acties geldig vanaf 1 januari t.e.m 31 maart 2021 of tot einde voorraad.
Loewe heeft 300 Loewe-partners in de Benelux. U vindt ze op:

loewe.tv/be-nl
Tijdelijke Actie
Bij aankoop van een Loewe bild 5 oled,
bild v, bild 7 oled en bild s ontvangt u
GRATIS het 240 pagina tellende
kunstboek “Mon Plat Pays” t.w.v. € 115.
Dit boek is de nieuwste creatie van de
bekende fotograaf Henk van Cauwenbergh en bevat prachtige opnames,
waaronder ook een magnifiek beeld van
de Loewe bild 5 oled op het strand van
Heist.

In zijn eigen stijl fotografeert hij de
iconische plaatsen van zijn ‘Plat Pays’, de
Damse Vaart, de polders, de Zwinvlakte,
het Noordzeestrand,... Het wordt een
weelderige reis van het strand via de
polders naar het kloppend hart van de
historische stad Brugge. Een beeldverhaal
van 240 pagina’s met als rode draad de
vele culinaire topadressen die de streek rijk
is, van authentiek eethuis tot sterrenzaak.

Met deze “Mon plat Pays” brengt hij een
visuele ode aan het vlakke land van zijn
jeugd, waar hij opgroeide, en waar hij als
16-jarige Jacques Brel ontmoette, de
grootste chansonnier uit de Belgische
geschiedenis.

Bij de aankoop van uw Loewe bild 5 oled,
bild v, bild 7 oled of bild s ontvangt u
van uw Loewe dealer een formulier. Dit
formulier stuur u samen met uw garantieregistratie op naar het volgende emailadres: info@loewe.be.

Een korte ontmoeting die een onuitwisbare indruk naliet, en nu tientallen jaren
later, resulteerde in dit indrukwekkende
fotoboek.

Enkele dagen later ontvangt u een
exemplaar van dit prachtige kunstboek,
persoonlijk gesigneerd door de fotograaf
Henk Van Cauwenbergh.

Bij aankoop van een Loewe televisietoestel ontvangt u GRATIS een Google
Chromecast t.w.v. 40 €. Met de Google
Chromecast bekijk je app’s die niet op je
televisie staan. Met de Google Chromecast kan je meer dan 100 app’s voor zowel
internationaal gebruik (Disney+, Kodi,
Plex,...) als voor lokaal gebruik (NPO uitzending gemist, RTL gemist, SBS gemist,
Pathé thuis, Videoland, Stievie, Yelo TV,...)
casten naar jouw Loewe televisietoestel.

Je bedient de Chromecast met je
iPhone, iPad of Android telefoon en tablet.
Je opent een app op je mobiele apparaat
en streamt zo het beeld naar je tv via
je Chromecast.
Je plugt de kleine mediastreamer in de
HDMI aansluiting van je toestel en verbind
met Wifi. Via de Google Home app voor
iOS en Android bekijk en doorzoek je alle
apps die de Chromecast ondersteunen.

Alle Loewe- TV toestellen in deze folder genieten 2 jaar garantie na registratie door uw vakhandelaar. Voor een
kleine meerprijs (5% op de waarde van het TV toestel, met een minimum van 100 euro) geniet u van 5 jaar garantie.
Vraag uw vakhandelaar naar het 5 Year Service Pack van Loewe.
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