Passie voor
technologie.

Voor de mooiste momenten.

Loewe bild 1

Uw eerste liefde.
Uw eerste keus.

Vind een Loewe
verdeler in uw buurt
op loewe.tv/be-nl

Welkom in de wereld van het totaalspektakel. Met schitterende beelden, een klinkend
geluid en intelligente navigatie. Vernieuwend, oogstrelend en betrouwbaar. Modern design
gecombineerd met toptechnologie. Tijdloos design met elk detail tot in de puntjes uitgewerkt.
Stijlvol, elegant en minimalistisch.
Licht design.

Gebruiksvriendelijke bediening.

Loewe app.

Loewe bild 1 is een toonbeeld van
lichtheid en elegantie met zijn
randloze beeldscherm en stijlvol
ingebouwde luidsprekers. Het
geluid komt uit de achterkant.
Vooraan ziet u de luidsprekers
helemaal niet wat dit een
stijlvolle blikvanger maakt die
past in elk interieur.

De Loewe os gebruikersinterface
maakt de bediening prettig.
Bewaar uw favoriete functies
gewoon op het startscherm om
snel en gemakkelijk uw favoriete
kanalen, opnames en externe
toestellen te starten. Via Tidal
krijgt u toegang tot 40 miljoen
liedjes. Films en tv-series vindt u
in de video-on-demandapps zoals
Amazon Video.

Met de Loewe app bedient u
de bild 1 via uw smartphone.
Start een opname, kies een film
via de programmagids of roep
snel extra informatie op over
het programma dat u aan het
bekijken bent. Of kijk gewoon
televisie op uw tablet via uw
thuisnetwerk. Beschikbaar
voor Apple en Android.

Tijdelijke Acties

Bij aankoop van een Loewe bild 1.55 of een Loewe bild 1.65 ontvangt
u gratis een Loewe DR+ Feature Disk van 1 Tb, om programma’s
op te nemen als u er niet bent of een programma op te nemen terwijl
u naar een ander kijkt. De Disk bevat o.a. ook software om via bluetooth muziek te streamen. Waarde 299 €.

Schermdiagonaal

Afmetingen (B × H × D)

1 september t.e.m. 31 oktober
• 200 € prijsvoordeel
En bij aankoop van een Loewe bild 1
+ Loewe klang 1 subwoofer
(of Loewe subwoofer 525)
+ paar Loewe klang 1
(of paar Loewe Stand Speaker)
ontvangt u bijkomend 300 €
prijsvoordeel!

Kleur

EEC

Prijs

bild 1.32

Full HD

32 inch/81 cm

73,4 × 47,4 × 5,4 cm

A

999 € - 200 € prijsvoordeel = 799 €

bild 1.40

Full HD

40 inch/102 cm

91,3 × 57,5 × 5,4 cm

A

1.199 € - 200 € prijsvoordeel = 999 €

bild 1.55

Ultra HD

55 inch/140 cm

123,5 × 75,4 × 4,9 cm

B

2.199 € - 200 € prijsvoordeel = 1.999 €

bild 1.65

Ultra HD

65 inch/165 cm

145,1 × 88,6 × 6,4 cm

A

2.999 € - 200 € prijsvoordeel = 2.799 €

klang 1

9,5 × 17,7 × 9,5 cm

499 €

klang 1 subwoofer

24,1 × 25,8 × 24,1 cm

799 €

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 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. De trendy
systeemkleuren, Light Grey
en Graphite Grey, inspireren.

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 met digital
audio link (dal): het Loewe klang 1
systeem, verkrijgbaar in Light Grey
of Graphite Grey. Geniet van 2.1
tot 5.2 surroundgeluid – voor de
ultieme homecinema-ervaring.

Bij aankoop van een Loewe bild 3.55 ontvangt u gratis een Loewe
DR+ Feature Disk van 1 Tb, om programma’s op te nemen als u er
niet bent of een programma op te nemen terwijl u naar een ander
kijkt. De Disk bevat o.a. ook software om via bluetooth muziek te
streamen. Waarde 299 €.

Schermdiagonaal

Afmetingen (B × H × D)

Tijdelijke Actie
1 september t.e.m. 31 oktober
Bij aankoop van een Loewe bild 3
+ Loewe klang 1 subwoofer
(of Loewe subwoofer 525)
+ paar Loewe klang 1
(of paar Loewe Stand Speaker)
ontvangt u 300 € prijsvoordeel!

Kleur

EEC

Prijs

bild 3.40

Full HD

40 inch/102 cm

91,0 × 60,4 × 5,5 cm

A

1.399 €

bild 3.40

Ultra HD

40 inch/102 cm

91,0 × 60,4 × 5,5 cm

B

1.699 €

bild 3.48

Ultra HD

48 inch/122 cm

107,8 × 69,8 × 5,5 cm

B

2.199 €

bild 3.55

Ultra HD

55 inch/140 cm

123,0 × 78,1 × 5,5 cm

B

2.699 €

klang 1

9,5 × 17,7 × 9,5 cm

499 €

klang 1 subwoofer

24,1 × 25,8 × 24,1 cm

799 €

Loewe bild 3

Kom hem bekijken
in onze
showroom!

Design.
Tastbare schoonheid.

Loewe bild 5

Entertainment.
Waar en wanneer dan ook.

Ontdek een Loewe
verdeler in uw buurt
op loewe.tv/be-nl

Voor liefhebbers van design met een druk leven. Voor individualisten die van flexibiliteit
houden. Voor puristen die gebeten zijn door geavanceerde technologie en kwaliteit. De Loewe
bild 5 heeft vele talenten. Een echte multimediahub, perfect aangesloten voor een maximale
vrijheid. Hét entertainmenthart van uw huis.
Aantrekkelijk design.

Ingebouwde harde schijf.

Krachtig geluid.

De materialen creëren een
warm en huiselijk effect, dat
extra benadrukt wordt door
de akoestische stof over de
ingebouwde soundbar met een
accent in geborsteld aluminium.
Om hem persoonlijker te maken,
is de bild 5 verkrijgbaar in drie
verschillende kleuren: Graphite
Grey, Light Grey en Cappuccino.

Dankzij de ingebouwde harde
schijf (DR+) met 1.000 GB
opslagruimte kunt u een
programma opnemen en
tegelijkertijd een ander bekijken
of het pauzeren om het later te
hernemen. Als het te laat wordt,
neem het programma dan met u
mee naar de slaapkamer via de
Loewe app.

De krachtige stereo-soundbar met
gesloten reflexbox genereert een
indrukwekkend muziekvermogen
van 80 watt. De perfecte aanvulling
via Loewe klang link – het klang
5 audiosysteem met intelligente
draadloze technologie. Een extra
AV-ontvanger is niet nodig dankzij
de ingebouwde 5.1 audio multichannel decoder.

Tijdelijke Actie
1 september t.e.m. 31 oktober
Bij aankoop van een Loewe bild 5
+ Loewe klang 1 subwoofer (of Loewe subwoofer 525)
+ paar Loewe klang 1 (of paar Loewe Stand Speaker) ontvangt u
300 € prijsvoordeel!

Schermdiagonaal

Afmetingen (B × H × D)

Kleur

EEC

Prijs

bild 5.32

Ultra HD

32 inch/81 cm

72,9 × 50,8 × 5,3 cm

A

1.299 €

bild 5.32 DR+

Ultra HD

32 inch/81 cm

72,9 × 50,8 × 5,3 cm

A

1.599 €

bild 5.40 DR+

Ultra HD

40 inch/102 cm

90,9 × 60,4 × 5,5 cm

B

2.499 €

bild 5.48 DR+

Ultra HD

48 inch/122 cm

107,8 × 69,9 × 5,5 cm

B

2.999 €

klang 5

28,0 × 135,8 × 28,0 cm

3.990 €

klang 5 subwoofer

32,1 × 29,4 × 32,1 cm

1.499 €

Loewe klang link

8,0 × 1,9 × 15,5 cm

299 €

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 elegante Silver
Oak of Piano Black, met
vloerstandaard, op een tafel
of tegen de muur. Met een
optionele soundbar of met
Loewe luidsprekers. Om het
gevoel van een concert-hal
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.

Tijdelijke Actie
1 september t.e.m. 31 oktober
Bij aankoop van een Loewe bild 5 OLED set* ontvangt u 150 € prijsvoordeel! (*Incl. bild 5 klang soundbar + draaibare alu Table Stand)

Schermdiagonaal

Afmetingen (B × H × D)

Kleur

EEC

Prijs

bild 5.55 OLED

Ultra HD

55 inch/139 cm

123,0 × 79,4 × 5,6 cm

B

3.499 €

bild 5.55 OLED set

Ultra HD

55 inch/139 cm

123,0 × 79,4 × 5,6 cm

B

4.149 € - 150 € prijsvoordeel = 3.999 €

bild 5.65 OLED

Ultra HD

65 inch/164 cm

145,3 × 91,6 × 5,6 cm

B

4.999 €

bild 5.65 OLED set

Ultra HD

65 inch/164 cm

145,3 × 91,6 × 5,6 cm

B

5.649 € - 150 € prijsvoordeel = 5.499 €

klang 5

28,0 × 135,8 × 28,0 cm

3.990 €

klang 5 subwoofer

32,1 × 29,4 × 32,1 cm

1.499 €

Loewe klang link

8,0 × 1,9 × 15,5 cm

299 €

Loewe bild 5 - OLED

Hightech.
Met een ziel.

Schitterend
modulair, een
nieuwkomer in
onze showroom

Loewe bild 7 - OLED

Visuele kunst.
Voor pure passie.

Ontdek het
gigantische 77-inch
model zelf bij uw
verdeler!

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 beeldoptimalisatie 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 basmembranen. Voor surroundgeluid communiceert de
bild 7 draadloos met het
klang 5 audiosysteem via
de Loewe klang link.

Tijdelijke Acties
1 september t.e.m. 31 oktober
Bij aankoop van een Loewe bild 7 OLED set* ontvangt u
300 € prijsvoordeel! (*Incl. draaibare alu Table Stand + cover kit.)
Bij aankoop van een paar Loewe klang 5 ontvangt u GRATIS een
klang-link t.w.v. 299 €!

Schermdiagonaal

Afmetingen (B × H × D)

Ultra HD

55 inch/139 cm

123,0 × 74,1 × 5,2 cm

B

4.990 €

bild 7.55 OLED set Ultra HD

55 inch/139 cm

123,0 × 74,1 × 5,2 cm

B

5.799 € - 300 € prijsvoordeel = 5.499 €

bild 7.65 OLED

Ultra HD

65 inch/164 cm

145,2 × 86,4 × 5,2 cm

B

6.990 €

bild 7.65 OLED set Ultra HD

65 inch/164 cm

145,2 × 86,4 × 5,2 cm

B

7.799 € - 300 € prijsvoordeel = 7.499 €

bild 7.77 OLED

77 inch/195 cm

172,3 × 102,4 × 5,5 cm

A

14.990 €

bild 7.55 OLED

Ultra HD

Kleur

EEC

Prijs

klang 5

28,0 × 135,8 × 28,0 cm

3.990 €

klang 5 subwoofer

32,1 × 29,4 × 32,1 cm

1.499 €

Loewe klang link

8,0 × 1,9 × 15,5 cm

299 €

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 september t.e.m. 31 oktober 2017 of tot einde voorraad.
Loewe heeft 300 Loewe-partners in de Benelux. U vindt ze op:

loewe.tv/be-nl

Voor een precies en krachtig geluid.
klang 1: De ultieme geluidservaring. Twee krachtige
klang 1 luidsprekers met 120 watt muziekvermogen
leveren een rijk stereogeluid. Hun elegante en
hedendaagse design zorgen ervoor dat ze perfect
passen bij uw Loewe tv met een bijpassende stof in
Black, Graphite Grey of Light Grey. Voeg daar nog
de krachtige klang 1 subwoofer van 300 watt aan
toe voor geluid dat de kamer echt volledig vult.

klang 5: Draadloos geluid. De krachtige Loewe
klang 5 heeft een muziekvermogen van 270 watt
en ingebouwde draadloze technologie (als optie).
Het resultaat? Een aantrekkelijke, bijna betoverende
geluidservaring. Tover uw Loewe televisie om in
het perfecte 5.1 home-cinemasysteem met vier
luidsprekers en de klang 5 subwoofer van 600 watt, die
warme en authentieke lage frequenties produceert.

