
Loewe klang 9



Design

Vol karakter. Individueel, geraffineerd 
en verrassend anders. Hightech in een 
glamour-uiterlijk en tegelijkertijd bijzonder 
minimalistisch en decent. Resonantiearme 
behuizing van massief hoogwaardig roestvrij 
staal, passend bij TV, Loewe bild 9, verkrijg-
baar in Grafietgrijs of Amber Gold. Akoes-
tisch geperfectioneerd en zonder zichtbare 
schroeven met naadloze, speciaal voor Loewe 
ontworpen akoestische stof, waardoor de 
luidspreker een bijzonder behaaglijke en 
 warme touch krijgt.

Sound

Het concept van een actieve 3-wegs luid-
spreker en vier digitale eindtrappen met 
310  watt versterkervermogen zorgen voor 
een indrukwekkende geluidservaring. Loewe 
klang 9 luidsprekers verenigen de techniek 
van een staande luidspreker en een vol-
waardige subwoofer in één apparaat. Alfred 
Hassaoui, hoofd akoestische ontwikkeling 
bij Loewe die meer dan acht instrumenten 
speelt variërend van sopraansaxofoon tot 
en met piano, heeft veel zorg aan het timbre 
besteed: bastonen die in de buik voelbaar 
zijn, krachtige middentonen en de fijnste 
nuances in de hoge tonen. Het resultaat: een 
 krachtige, schitterend authentieke, gedetail-
leerde sound.

Intelligente wireless-technologie 

Een draadloze verbinding met alle Loewe 
TV’s die over Digital Audiolink beschikken 
is  mogelijk. klang 9 wordt herkend en met 
één druk op de knop komt de verbinding 
automatisch tot stand. Technisch passen de 
luidsprekers perfect bij de Loewe bild 9, die 
als centerspeaker kan dienen. 

Voor een optimale geluidsweergave en 
meer flexibiliteit bij de opstelling in de kamer  
kunnen de luidsprekers aan verschillende 
omstandigheden worden aangepast: aan de 
muur, in de hoek of vrijstaand in de ruimte – 
het geluid is perfect afgestemd.

Bediening

Het systeem wordt comfortabel bediend met 
slechts één enkele afstandsbediening – van 
de eerste instellingen tot en met het dagelijk-
se gebruik. Via de bediening van de TV kunt 
u het gehele systeem instellen. En dat alles 
intuïtief en bijzonder eenvoudig te gebruiken. 
Talloze sound-instellingen zijn al voorgecon-
figureerd.

Krachtige sound – Dansende tonen, prachtige vorm-
geving. Geïnspireerd door de elegantie van de art deco in het 
 Parijs van de jaren twintig en de heldere geometrische  vormen 
van het constructivisme, ontwierp Creative Director Bodo 
Sperlein een unieke luidspreker voor het uiterst genuanceer-
de concept van Loewe. klang 9 luidsprekers in Amber Gold of 
 Grafietgrijs zijn esthetisch en qua klank virtuoos op Loewe bild 9 
televisies afgestemd en zijn bijzonder aangenaam vormgegeven.

Loewe klang 9

Vernuftig

Vernuftig akoestisch concept: Hoge en 

midden toonluidsprekers in D’Appolito-

configuratie ondersteund door een 6" lage 

toonluidspreker plus twee grote passieve 

lage toonluidsprekers.



Bodo Sperlein, de Londense Creative Director van Loewe, 

heeft Loewe bild 9 en klang 9 met hun extreme minimalisme 

en elegantie een fascinerende uniciteit gegeven. Het design 

is geraffineerd en uiterst individueel.

De veredelde oppervlakken in mat 

Amber Gold of elegant Grafietgrijs zijn warm 

en behaaglijk.

De Loewe klang 9 luidsprekers bieden een 

verbluffend natuurlijk geluid. Een totaal 

muziekvermogen van 310 watt zorgt voor 

een kamervullende geluidservaring. 

De achterkant van massief aluminium fungeert als een 

perfect geïntegreerd koellichaam, dat bijdraagt aan de 

consistente totale prestaties van de luidspreker.



loewe.tv

Standaard meegeleverd

2 stuks 

Diepte (cm): 26,0

Highlights

Loewe klang 9 verenigt de techniek van een staande luidspreker en een volwaardige 

subwoofer. Hoge tonen, midden tonen en krachtige bastonen in één luidspreker 

gecombineerd 

Qua design en functie perfect op Loewe TV afgestemd, met akoestische aanpassing voor 

de beste geluidservaring 

Desgewenst uit te breiden met andere wireless-luidspreker-oplossingen van Loewe 

Intelligente wireless-technologie: geen storende kabels in de kamer

Comfortabele bediening van audio-instellingen en -functies via  

Loewe TV-menu en afstandsbediening 

Resonantiearme, minimalistische behuizing, zonder zichtbare schroeven  

Bekleed met naadloze speciale akoestische stof 

Made in Germany: nauwkeurige afwerking en hoogwaardigste materialen

Technische informatie klang 9

Principe actief, 3-wegs gesloten, D’Appolito-configuratie

Eindtrappen 4 digitale eindtrappen (Class D)

Nominaal- / Muziekvermogen (Sinus / max.) 155 W / 310 W

Frequentiebereik 35 Hz – 22 kHz (– 3 dB)

Geluidsdruk (Midden / hoog) 107 dB / 106 dB (op 1 m afstand)

Uitrusting 1 x 6" lage toonluidspreker 

2 x 6" lage toonluidspreker (passief)  

2 x 3" midden toonluidspreker 

1 x 1" hoge toonluidspreker

Wireless Digital Audiolink 5,8 GHz

Digital Audiolink connector in / out

Cinch-aansluiting (lijn in) / Signaalherkenning •/•

Geluidsoptimalisering Luidsprekerpositie instelbaar

Piek instelbaar •

Gewicht in kg 15,0

Kleuruitvoering Grafietgrijs, Amber Gold

Toebehoren (optioneel)  

(breedte / hoogte / diepte in cm)

Loewe klang link (draadloze zender) 

B 8,0 / H 1,9 / D 15,5 

Verliesvrije 5,8 GHz draadloze transmissie voor een optimale kwaliteit van het signaal

Afmetingen (breedte / hoogte / diepte in cm) B 25,1 / H 71,2 / D 26,0
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