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Design

Minimalistisch en indrukwekkend anders. 
Productdesigner Bodo Sperlein slaagt 
er telkens weer in om traditionele vormen en 
materialen met een verrassende twist de 21e 
eeuw binnen te brengen. De warme, matte 
goudtint is geïnspireerd door Byzantijnse 
mozaïeken. Grafietgrijs is licht, zoals een 
tekening. Beide kleuren passen op harmo-
nieuze wijze bij het display, dat met slechts 
7  mm dunner is dan de meeste smartphones 
en bijna lijkt te zweven. Een hoogwaardige 
 stoffen afdekking verbergt de aan de achter-
zijde aangebrachte aansluitingen en kabels.

Beeldkwaliteit
  
OLED-technologie genereert door lichtge-
vende, organische pixels een spectaculaire 
beeldkwaliteit. Anders dan bij LCD’s is er 
geen achtergrondverlichting nodig. Als ze uit 
zijn, zijn ze zwart. En dat met een reactietijd 
van minder dan een microseconde. Van 
glinsterend licht naar de donkerste nacht. 
Snelle bewegingen zorgen voor een tot dusver 
ongekende levendigheid. Dankzij Dolby 
Vision™ levert de bild 9 beelden met hoog 
contrast (HDR), een ongekende diepte en een 
verbazingwekkend kleurenspectrum (Wide 
Color Gamut). Het effect is ongelooflijk. Dolby 
Vision™ kan 68 miljard kleuren weergeven, 
zodat de beelden precies worden gepresen-
teerd op de manier waarop filmmakers en 
kunstenaars het bedoeld hebben.

Sound

Zodra de Loewe bild 9 wordt ingeschakeld, 
gaat het scherm automatisch naar boven en 
wordt de krachtige soundbar vrijgegeven.  
Met een krachtig 120 watt muziekvermogen, 
zes luidsprekers en vier passieve basmem-
branen zorgt dit voor een kamervullend, 
warm en  volumineus geluid. De ideale 
aanvulling:  Loewe klang 9, de techniek van 
een  staande luidspreker en een volwaardige 
subwoofer verenigen. In het systeem 
communiceren de luidsprekers draadloos 
met de Loewe bild 9. De geïntegreerde 
5.1  audio-decoder bespaart u de aanschaf 
van een afzonderlijke AV-receiver. 

Bediening

De helder gestructureerde bediening is over-
zichtelijk en eenvoudig te gebruiken. Op het 
homescreen kunt u zenders, opnamen, apps 
of externe bronnen eenvoudig opslaan. Met 
Tidal hebt u toegang tot meer dan 40 miljoen 
muzieknummers. Films en series vindt u in 
online videotheken zoals Amazon Video. Op 
YouTube zijn internetvideo’s over een vrijwel 
onbeperkt aantal onderwerpen te vinden. 
Tussen zenders overschakelen, opnamen 
starten, eenvoudig via de programmagids uw 
favoriete films kiezen of snelle toegang tot 
achtergrondinformatie over actuele program-
ma’s: met de Loewe app, die  u op uw smart-
phone of tablet  kunt downloaden, wordt alles 
nog eenvoudiger.

Hoogwaardig en minimalistisch. Met Duitse diep-
gang en Britse lichtheid combineerde de Londense Creative 
Director van Loewe, Bodo Sperlein, finesse met  minimalisme, 
handwerk met hightech en weelde met understatement. 
Geïnspireerd door de golden twenties, Bauhaus en art deco 
ontstond er een televisie met een dermate fascinerende aan-
wezigheid en lichtheid dat hij een soort sculptuur lijkt. Aan de 
binnenzijde: state-of-the-art technologie – OLED en Dolby 
 Vision™ voor briljante beelden en explosieve kleuren. Hoog-
waardige aanvulling: Loewe klang 9 luidsprekers.

Met behulp van de overzichtelijke EPG kunnen 

programma’s worden opgenomen of gemarkeerd.

Met het opnieuw ontworpen homescreen kunt u uw 

favoriete zenders, aangesloten apparaten en opnamen 

nog eenvoudiger starten en beheren.

Loewe os – operating system

Mis niets meer dankzij de Loewe-app: documentaires 

en films neemt u moeiteloos met één klik op, waar u 

ook bent. Een programma dat bezig is, kunt u via het 

wifinetwerk in een andere kamer verder bekijken.

Loewe bild 9



De hoogwaardig veredelde oppervlakken in 

mat Amber Gold of elegant Grafietgrijs zijn 

modern en minimalistisch, en tegelijkertijd 

warm en behaaglijk. De stalen omlijsting is 

met de hand gelast, geschuurd en gepolijst.

Verrassend anders. De Londense designer Bodo Sperlein 

geeft de Loewe bild 9 een zeer poëtische, elegante 

vormentaal, die elke ruimte op charismatische wijze vult. 

Loewe bild 9 – een eyecatcher, als staande oplossing, met 

tafelvoet of als muurbevestiging.

Kwaliteit die u voelt: de afstandsbediening 

met hoogwaardige aluminium-oppervlakken 

in grafietgrijs. 

Loewe klang 9 verenigt de techniek van een 

staande luidspreker en een volwaardige subwoofer 

in één apparaat.



loewe.tv

Staande oplossing

FS 9.55 / 9.65

Grafietgrijs, Amber Gold

Verborgen kabelvoering

Breedte / hoogte / diepte (cm) incl. staande oplossing 

55": B 128,3 / H 128,5 / T 56,4

65": B 150,6 / H 141,0 / T 65,2

Muurbevestiging

WM 9.55 / 9.65

Grafietgrijs, Amber Gold

Comfortabele montage

Breedte / hoogte / diepte (cm) incl. muurbevestiging 

55": B 127,8 / H 88,1 / T 17,5

65": B 150,0 / H 100,4 / T 17,5

Tafeloplossing

TS 9.55 / 9.65 

Grafietgrijs, Amber Gold

Breedte / hoogte / diepte (cm) incl. tafeloplossing 

55": B 127,2 / H 86,0 / T 34,9

65": B 149,4 / H 99,9 / T 36,6

Vind de gedetailleerde technische informatie op: 

www.loewe.tv/be

Technische informatie bild 9.55 bild 9.65

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

Displaytechnologie OLED OLED

HDR (Dolby Vision / HDR 10 / HLG) •/•/• •/•/•

Schermdiameter (in cm / inch) 139 / 55 164 / 65

DVB-T2/ -C/ -S2/ Multistandard (analoog) / Dual Channel •/•/•/•/• •/•/•/•/•

Uitgangsvermogen in W (sinus / muziek) 2 x 30 / 2 x 60 2 x 30 / 2 x 60

Acoustic speaker concept gesloten soundbar met passief membraan gesloten soundbar met passief membraan

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

HDMI met HDCP 2.2 4 (1 x 2.0a / 1 x ARC) 4 (1 x 2.0a / 1 x ARC)

Ingebouwde WLAN / LAN •/• •/•

EU-energie-efficiëntieklasse B B

Jaarlijks energieverbruik (kWh) 208 250

Gewicht in kg 22,6 25,2

Kleuruitvoering Grafietgrijs, Amber Gold Grafietgrijs, Amber Gold

Toebehoren (meegeleverd) Achterwand-/luidspreker-afdekking: Grafietgrijs Achterwand-/luidspreker-afdekking: Grafietgrijs

Afmetingen TV-display (breedte / hoogte / diepte in cm) B 123,0 / H 74,1 / D 7,3 B 145,2 / H 86,4 / D 7,3

Highlights

Nieuwste OLED-technologie voor beeldkwaliteit met hoge resolutie  

geïntegreerde harddisk recorder met 1.000 GB

Loewe operating system (os) – het nieuwe intuïtieve bedieningssysteem 

Bluetooth-functie: voor eenvoudige muziek-streaming of  

gebruik van een Bluetooth-hoofdtelefoon

Geïntegreerde soundbar met 120 watt muziekvermogen en  

geïntegreerde 5.1 audio-decoder

Briljante beelden met hoog contrast (HDR) en ongekende diepte dankzij Dolby VisionTM

Loewe app voor eenvoudige bediening en opnameprogrammering onderweg
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