
Loewe bild 5



Design

Verrassende materiaalcombinaties, warm 
en behaaglijk – net zoals de van akoestische 
stof voorziene soundbar onder het beeld-
scherm. Voor meer individualiteit zijn er 
drie kleurvarianten: Grafietgrijs, Lichtgrijs 
en Cappuccino. Voor krachtigere accenten, 
zoals Petrol-blauw, hebben we Cover-kits 
ontwikkeld die naar wens kunnen worden 
gewisseld. De sierlijsten van de luidsprekeraf-
schermingen zijn van geborsteld aluminium. 
Als het apparaat wordt ingeschakeld, knippert 
de LED van het bedieningsoog. Als de LED 
rood brandt, wordt er op dat moment een 
programma opgenomen.

Beeldkwaliteit

Loewe bild 5 heeft een Ultra High Definition 
Panel, een Super Resolution Scaling-algorit-
me en Edge-LED-achtergrondverlichting. De 
extreem platte Ultra HD-displays beschikken 
over een viermaal hogere resolutie (3.840 
x 2.160 pixels). Dit zorgt voor haarscherpe 
details, perfecte contrasten en ongekend 
briljante kleuren – zelfs bij snelle bewegingen, 
zoals bij sportuitzendingen en actiefilms.  

Loewe DR+ 

Loewe bild 5 heeft een geïntegreerde harddisk 
(DR+) met een opslagcapaciteit van 1.000 GB. 
Hiermee kan men een voetbalwedstrijd bekij-
ken en tegelijkertijd een serie én een film opne-
men  – ook wanneer dit allemaal op hetzelfde 
tijdstip wordt uitgezonden. Programma's 
pauzeren en later weer verder kijken. En als 
het laat wordt, dan gebruikt u de Loewe TV als 
streaming-client. Het programma van de TV in 
woonkamer neemt u mee naar de slaapkamer. 
Daar kijkt u op uw tweede Loewe TV verder. Of 
u bekijkt een opname van uw DR+ archief. Heel 
eenvoudig. Zoals altijd bij Loewe. 

Bediening 

Overzichtelijk, snel, intuïtief, nieuw. 
Alles is overzichtelijk en eenvoudig te 
gebruiken. Op het homescreen kunt u 
tv-zenders, opnamen, apps en andere 
externe bronnen eenvoudig en overzich-
telijk opslaan. We hebben het overzicht 
bij Live TV ook verbeterd. Een tijdsbalk 
toont u nauwkeurig de voortgang van alle 
programma's. Met Tidal hebt u toegang 
tot meer dan 40 miljoen muzieknum-
mers. Spannende films en series vindt 
u in online videotheken zoals Amazon 
Video of maxdome – de apps hiervoor 
zijn al op uw apparaat geïnstalleerd. Op 
YouTube zijn de populairste internetvi-
deo's beschikbaar. 

Sound 

De krachtige stereo-soundbar met geslo-
ten basreflexbox zorgt voor warme lage 
tonen en is met een muziekvermogen van 
80 watt kamervullend en volumineus.

De ideale aanvulling: Loewe klang 5 
luidsprekers en klang 5 subwoofer met 
intelligente wireless-technologie. De 
speakers en subwoofer communiceren 
zonder storende kabels met de bild 5. 
De geïntegreerde 5.1. audio-decoder be-
spaart u de aanschaf van een afzonderlij-
ke AV-receiver. Het krachtige geluid kunt 
u draadloos via een Bluetooth-hoofdte-
lefoon beluisteren – ook het geluid van 
de films. Muziek van de smartphone kan 
via Bluetooth, dat u via een upgrade acti-
veert, rechtstreeks naar de TV streamen. 

Voor designliefhebbers die veel onderweg zijn 
en flexibel willen zijn. Puristen, die dol zijn op hightech en 
kwaliteit. Loewe bild 5 is een multitalent. Een regelrechte 
krachtpatser, perfect verbonden – voor de grootst mogelijke 
vrijheid. Uw entertainment-hoofdkwartier voor thuis. 
Doordacht tot in de details. Modern en individueel dankzij 
talloze materiaal-, kleur- en plaatsingsopties. Made in 
Germany with love. 

Met behulp van de overzichtelijke elektrische 

programmagids (EPG) kunt u programma's markeren of 

direct opnemen. Zelfs twee programma's tegelijkertijd

(Multi Recording). 

Met het duidelijk gestructureerde homescreen kunt u uw 

favoriete zenders, aangesloten apparaten en opnamen 

nog eenvoudiger starten en beheren. 

Via het DR+ archief hebt u toegang tot al uw opgenomen 

programma's. 

Loewe bild 5

Loewe os – operating system



Passend bij het minimalistische design: de 

nieuwe standvoet met een voetplaat waar de 

kabels onzichtbaar onder verdwijnen. 

Doordacht tot in de details: de LED in het subtiele grafiet-

grijze bedieningsoog knippert wanneer het apparaat wordt 

ingeschakeld. Het hoogwaardige akoestische stof is er 

naar keuze in de kleuren: Lichtgrijs, Grafietgrijs, Cappucci-

no. Voor kleuraccenten in Petrol-blauw is er een Cover-kit.

De tafelvoet van hoogwaardig chroom 

kan handmatig + / - 20 graden worden 

gedraaid.

Loewe klang 5 luidsprekers klinken bijzonder krachtig. Met 

elk 270 watt vermogen zorgen de actieve luidsprekers in het 

totale systeem voor een uiterst genuanceerde, natuurlijke 

geluidservaring. Ideale aanvulling: de klang 5 subwoofer voor 

bijzonder warme, intensieve lage tonen. 



loewe.tv

Muurbevestiging, vlakke montage

WM Slim / VESA Size 200 / 300 / 400

Chroom Zilver

Diepte (cm) incl. muurbevestiging 

55": D 6,8

48": D 7,7

40": D 7,2

Muurbevestiging, flexibel

WM Isoflex 32 – 55, aluminium

Opvouwbaar, recht uitschuifbaar, draai- en 

beweegbaar, intelligente kabelvoering

Diepte (cm) incl. muurbevestiging 

55": D 10,6

48": D 11,5

40": D 11,0

Muurbevestiging, 5.55 meegeleverd

WM 67, zwart, comfortabele montage

Diepte (cm) incl. muurbevestiging 

55": D 10,6

48": D 10,2

40": D 9,6

Tafeloplossing, 5.40 / 5.48 meegeleverd 

Table Stand Connect, Chroom

Handmatig draaibaar (+ / – 20°)

Hoogte / diepte (cm) incl. tafeloplossing

55": H 78,9 / T 33,8

48": H 69,9 / T 25,7

40": H 60,4 / T 25,7

Tafeloplossing

Table Stand Art, aluminium 

Handmatig draaibaar (+ / – 20°)

Hoogte / diepte (cm) incl. tafeloplossing

55": H 78,1 / T 32,0

48": H 69,8 / T 25,0

40": H 60,4 / T 25,0

Staande oplossing

Floor Stand Plate, Lichtgrijs

Handmatig draaibaar (+ / – 20°), verborgen 

kabelvoering

Hoogte / diepte (cm) incl. staande oplossing 

55": H 118,9 / T 56,0

48": H 114,8 / T 48,5 

40": H 105,4 / T 48,5

Staande oplossing

Floor Stand Universal 32 – 55, Alu Zilver 

Handmatig draaibaar (+ /– 45°)

verborgen kabelvoering

Hoogte / diepte (cm) incl. staande oplossing 

55": H 118,9 / T 50,2

48": H 110,6 / T 50,2 

40": H 101,1 / T 50,2

Staande oplossing

Floor Stand Connect 32 – 40, Chroom Zilver

Handmatig draaibaar (+/– 45°), 

intelligente kabelvoering 

Hoogte / diepte (cm) incl. staande oplossing 

40": H 107,6 / D 48,7

Loewe I Spectral Rack (niet afgebeeld)

In verschillende kleuren en formaten. 

Geschikt voor Loewe TV, Sound en 

Equipment.

Afmetingen Rack (zonder TV) 

Hoogte / diepte (cm): H 36,8 / T 48,2

Breedte (cm): 110, 165 of 221

Vind meer set-up opties en gedetailleerde 

technische informatie op www.loewe.tv/be

Highlights

Ultra HD: haarscherpe, uiterst nauwkeurige en gedetailleerde beeldweergave

Geïntegreerde harddisk recorder met 1.000 GB 

Programma's pauzeren en tot twee programma's tegelijkertijd opnemen (Multi Recording)

Loewe operating system (os) – het nieuwe intuïtieve bedieningssysteem

Geïntegreerde luidsprekers met 80 watt muziekvermogen 

en geïntegreerde 5.1 audio-decoder 

Technische informatie bild 5:40 bild 5:48 bild 5:55

Schermresolutie (in pixels) Ultra HD (3840 x 2160) Ultra HD (3840 x 2160) Ultra HD (3840 x 2160)

Displaytechnologie LCD met E-LED-backlight LCD met E-LED-backlight LCD met E-LED-backlight

Schermdiameter (in cm / inch) 102 / 40 122 / 48 140 / 55

DVB-T2 /  DVB-C / DVB-S2 •/•/• •/•/• •/•/•

Multistandard (analoog) / Dual Channel •/• •/• •/•

Uitgangsvermogen in W (sinus / muziek) 2 x 20 / 2 x 40 2 x 20 / 2 x 40 2 x 20 / 2 x 40

Acoustic speaker concept Gesloten basreflexbox Gesloten basreflexbox Gesloten basreflexbox

Geïntegreerde 5.1 decoder • • •

Digital Audiolink • • •

DR+ / opslagcapaciteit in GB • / 1.000 • / 1.000 • / 1.000

HDMI met HDCP 4 (4 x UHD / 1 x ARC) 4 (4 x UHD / 1 x ARC) 4 (4 x UHD / 1 x ARC)

Ingebouwde LAN / WLAN •/• •/• •/•

EU-energie-efficiëntieklasse B B B

Jaarlijks energieverbruik (kWh) 112 147 211

Gewicht in kg 17,9 19,5 27,8 

Kleuruitvoering Grafietgrijs, Lichtgrijs, Cappuccino Grafietgrijs, Lichtgrijs, Cappuccino Grafietgrijs, Lichtgrijs, Cappuccino

Toebehoren (optioneel) Cover-kit in Petrol-blauw Cover-kit in Petrol-blauw Cover-kit in Petrol-blauw

Afmetingen TV 

(breedte / hoogte / diepte in cm)

B 90,9 / H 57,6 / T 5,5 B 107,8 / H 67,0 / T 5,5 B 122,9 / H 75,3 / T 5,5

Loewe Technologies GmbH

Industriestraße 11, 96317 Kronach, 
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www.loewe.tv
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