Welkom in de wereld van Loewe.
Geniet van premium televisie
en de harmonieuze wereld van geluid.

Welkom in de wereld van Loewe.

Vertrouw de pionier van televisie.

Met onze line-up bieden we je net dat beetje extra. Of het nu gaat om een uniek, bekroond design, fantastische

Loewe staat al decennia lang voor de beste beeld- en geluidskwaliteit - Made in Germany. Sinds de oprichting

beeldkwaliteit of een overweldigende geluidservaring - zie, voel en geniet van de innovaties van Loewe.

in 1923, het jaar waarin de radio in Duitsland werd geïntroduceerd, hebben we de industrie gevormd met onze

Ontdek onze OLED-modellen met de nieuwste 4K-paneltechnologie voor het beste visuele comfort.

iconische producten en talrijke technische innovaties en hebben we talloze onderscheidingen ontvangen voor

Of bewonder de UHD LCD-televisies, die dankzij geavanceerde beeldalgoritmen met een ongelooflijk

ons elegant design. Ontwikkeling, productie en service zijn gevestigd in Kronach, Oberfranken.

diepte-effect en een verbluffend kleurenspectrum briljant kijkplezier bieden.
We staan voor: innovatie, perfectie en duurzaamheid. Modulaire techniek, hoogwaardige materialen,
Wanneer briljant geluid en briljant design samenkomen, betreft het waarschijnlijk onze nieuwe audiomodellen.

nauwkeurige afwerking, software-updates, energie-efficiëntie en tijdloos design garanderen de duurzaamheid

Vooral wanneer eenvoudige bediening en doordachte functies samenkomen in een uitgekiende totaalpositie.

van alle Loewe-producten.

Van de Loewe klang Smart Radio die je de variatie aan muziek biedt, tot de driedimensionale surround sound
met de Dolby Atmos Loewe klang bar5 mr soundbar. Beleef de unieke wereld van Loewe - voor fascinerende tven geluidsmomenten.

Loewe.
Designed for Life.
Made in Germany.

Loewe bild s - oled
Geweldig in elk detail.
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Aanzetten, wegdromen. De 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.

Tijdelijke Actie

Tijdelijke Actie

1 september t.e.m 31 december 2021

1 september t.e.m 31 december 2021

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

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

bild s.77 oled

Loewe bild s.77 met Loewe floor stand motor

UHD

Schermdiagonaal

Afmetingen (B × H × D)

77 inch/195 cm

173,1 | 108,0 | 7,3 / 11,6 cm

Kleur EEC

AVP

G/A 14.999 € - 3.000 € prijsvoordeel = 11.999 €

Loewe table stand motor s.77

1.199 €

Loewe floor stand motor s.77

1.399 €

Beleef een wereld waarin elegantie, traditie en prestatie perfect zijn gecombineerd en
ontdek de buitengewone tv-modellen van de bild v-lijn van Loewe. De nieuwste technologie
en een 4K oled-paneel met HDR10, HLG en Dolby Vision™ zorgen voor maximaal gemak.
Zoals gebruikelijk bij Loewe wordt elk apparaat voor levering individueel gemeten en
geoptimaliseerd voor perfect kijkplezier. Duitse techniek met veel aandacht voor detail voor fascinerende tv-momenten.
Oled-technologie.

Geluidservaring.

Opnemen - meenemen.

De oled-technologie staat voor
heldere en natuurlijke kleuren,
voor perfect contrast - van het
diepste zwart tot puur wit - en
voor gedetailleerde scherpte zelfs
bij zeer snelle bewegingen. Naast
indrukwekkend zwart en de fijnste
nuances in donkere delen van het
beeld, maakt de oled-technologie
van de Loewe bild v een briljante
kleurweergave mogelijk. Omdat
tegen de pikzwarte achtergrond
kleuren bijzonder helder en levendig
overkomen.

Het krachtige stereo geluidssysteem
met gesloten basreflexbox en
met zes geïntegreerde speakers
genereert 80 watt aan volumineus
muziekvermogen. Daarnaast zorgt
de soundbar voor warme lage
tonen en vult hij de kamer met rijk
geluid. De intelligente Mimi Sound
Personalisation-technologie herkent
het beste voor de oren. Geluid en
toon worden in realtime geanalyseerd
en het geluid van de televisie wordt
afgestemd op uw persoonlijke
luisterprofiel.

Met de geïntegreerde dr+ disk staat
niets urenlang opnameplezier in
de weg. Met een opslagcapaciteit
van 1 TB volgt de Loewe bild v uw
schema: u kunt twee programma’s
tegelijkertijd opnemen en verder
tv kijken op een ander kanaal.
Het tv-programma kan worden
onderbroken en op een later tijdstip
worden voortgezet. Met de Loeweapp is het ook mogelijk om het
programma op uw mobiele apparaat
te bekijken terwijl u onderweg bent.

Tijdelijke Actie

Tijdelijke Actie

1 september t.e.m 31 december 2021

1 september t.e.m 31 december 2021

Bij aankoop van een Loewe bild v ontvangt u
300 € prijsvoordeel en GRATIS een Apple TV 4K - 32GB t.w.v. 199 €!

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

Schermdiagonaal

Afmetingen (B × H × D)		

Kleur

EEC

AVP

bild v.55 dr+ oled Set

UHD

55 inch/139 cm

123,6 | 78,8 | 6,8 / 27 cm

G/A

4.299 € - 300 € prijsvoordeel = 3.999 €

bild v.65 dr+ oled Set

UHD

65 inch/164 cm

145,7 | 91,3 | 6,8 / 29 cm

G/A

6.299 € - 300 € prijsvoordeel = 5.999 €

Loewe floor stand universal 43-65						

399 €

Loewe floor stand flex 43-65							

749 €

Loewe bild v - oled
Fascinerend anders.
Made
in
Germ
any!

Loewe bild v.55 oled

Loewe bild i
Uw persoonlijke streaming-tv.
Nieuw
e
in onz !
oom
showr

Tv kijken, video-on-demand, muziek luisteren, internetten of online streamingdiensten
gebruiken. Met de Loewe Smart TV bild i zijn al deze functies eenvoudig met elkaar te
combineren. Beleef met één druk op de knop je persoonlijke tv-highlights en stream
je favoriete series en talloze blockbusters direct op je tv. Of het nu Netflix, YouTube,
Amazon Prime of Deezer is - dompel je onder in de wereld van series, blockbusters
en muziek.
Perfecte prestaties.

Geniet van flexibel geluid.

Smart tv.

De nieuwste oled-televisie Loewe
bild i kenmerkt zich door een zacht
design en exclusief materiaal.
De met stof beklede achterwand
zorgt voor een bijzonder elegant en
waardevol achteraanzicht - kortom
perfect design, kwaliteit en de
nieuwste technologie gecombineerd
in een moderne look. De ingenieuze
technologie laat niets te wensen over
en biedt u de hoogste prestaties, in
slechts 4 seconden gaat de tv aan
en is hij klaar voor uw televisiegenot.
De Loewe bild i, een slimme oledtelevisie van de nieuwste generatie.

Ook met het geluid blijf je flexibel:
al dan niet met onzichtbaar
geïntegreerde luidsprekers de
“Loewe invisible sound” of de
dockable klang bar i soundbar.
Met de Loewe klang bar5 mr en de
subwoofer sub5 breid je de bild i
eenvoudig uit tot je persoonlijke
home cinema systeem. De speciaal
voor de bild i ontwikkelde floor stand
flex is bijzonder geschikt voor een
elegante presentatie van uw Loewe
TV vrijstaand in de ruimte.
Ook als wandopstelling, vrij zwevend
aan de muur of als tafelopstelling
perfect geplaatst op een dressoir,
slaat de bild i een perfect figuur.

De Loewe bild i - een smart-tv die uw
persoonlijke streaming-highlights
met één druk op de knop klaar heeft
staan. Eenvoudig en duidelijk.
U kunt snel naar de gewenste functies
in het nieuwe menu navigeren en
native video-on-demand-diensten
openen met behulp van directe
knoppen op de afstandsbediening.
Of het nu Netflix, Amazon Prime,
YouTube of Deezer is. Series,
blockbusters, documentaires of
muziek wachten op je. De bild i uw persoonlijke streaming-tv die
niets te wensen overlaat.

Tijdelijke Actie
1 september t.e.m 31 december 2021
Bij aankoop van een Loewe bild i ontvangt u 200 € prijsvoordeel!
Bij aankoop van een Loewe bild i.65 ontvangt u GRATIS een
kunstboek t.w.v. 115 €

Schermdiagonaal

Afmetingen (B × H × D)

UHD

48 inch/121 cm

107,7 | 66,9 | 6,4 / 29 cm		

G/A 2.899 € - 200 € prijsvoordeel = 2.699 €

bild i.48 dr+ oled Set* UHD

48 inch/121 cm

107,7 | 66,9 | 6,4 / 29 cm		

G/A

3.199 € - 200 € prijsvoordeel = 2.999 €

bild i.55 dr+ oled

UHD

55 inch/139 cm

123,6 | 75,9 | 6,4 / 29 cm		

G/A

3.199 € - 200 € prijsvoordeel = 2.999 €

bild i.55 dr+ oled Set* UHD

55 inch/139 cm

123,6 | 75,9 | 6,4 / 29 cm		

G/A 3.499 € - 200 € prijsvoordeel = 3.299 €

bild i.65 dr+ oled

UHD

65 inch/164 cm

146,0 | 88,3 | 6,4 / 29 cm		

F/A+ 3.899 € - 200 € prijsvoordeel = 3.699 €

bild i.65 dr+ oled Set* UHD

65 inch/164 cm

146,0 | 88,3 | 6,4 / 29 cm		

F/A+ 4.199 € - 200 € prijsvoordeel = 3.999 €

bild i.48 dr+ oled

Kleur

EEC

AVP

*Set = Loewe klang bar i Soundbar inclusief

Loewe bild i.55 op floor stand flex met klang bar5 mr & sub5

Loewe floor stand flex 43-65							

749 €

Loewe klang bar i Soundbar 80 Watt

299 €

De Loewe Smart TV bild c biedt volledige flexibiliteit dankzij het compacte formaat.
Hij past perfect in elke woonomgeving en scoort vooral goed in kamers zoals
slaapkamers of keukens, die ideaal zijn voor een tv met een kleine diagonaal.
Of het nu gaat om een schijnbaar zwevende wandmontage, elegant op een dressoir
of verfijnd met één van onze karakteristieke floor stands vrijstaand in de ruimte.
Zachte lijnen en subtiele details ronden de Smart TV af.
Beelden in de hoogste kwaliteit.

Slimme perfectie.

Met het geselecteerde edge LEDpaneel van de nieuwste generatie
en LED-achtergrondverlichting
zorgt de Loewe bild c voor een
unieke beeldervaring. De door
Loewe-experts geoptimaliseerde
UHD-resolutie in combinatie
met de hoogontwikkelde HDRbeeldverwerking in het 43-inch model
of het FULL-HD-model in 32-inch
produceren beelden in perfecte
balans voor maximaal televisiegenot.
Zo ervaar je genuanceerde kleuren,
realistische scherpte en vloeiende
overgangen, die je ogen laten
ontspannen. Geniet met al je
zintuigen van de actie van een film.
Dit is de Loewe bild c.

Met een druk op de knop op de
Loewe-afstandsbediening activeert
u zonder omwegen de geïntegreerde
video-on-demand-diensten zoals
Netflix, Amazon Prime, Youtube
of Deezer. De wereld van series,
blockbusters en muziek ligt voor je
en wacht erop om ontdekt te
worden.
Meer diepte en geluidsdetails.
Ook op het gebied van geluid voldoet
de bild c aan zijn hoge eisen en met
de geïntegreerde stereo-soundbar
zet hij perfect de toon voor de
klankwerelden, die verder wordt
ondersteund door het speciaal
door Loewe ontworpen akoestische
materiaal.

Loewe bild c
Klein van formaat - groots in prestaties.

De bild c.43 en de bild c.32
maken indruk met een totaal
muziekvermogen van 60 watt.
Het geïntegreerde Enhanced Audio
Return Channel (eARC) vereenvoudigt
de connectiviteit en ondersteunt de
nieuwste high-bit audioformaten tot
192 kHz, 24-bits evenals DTS-HD
Master Audio™, DTS:X®, Dolby®
TrueHD en Dolby Atmos®. Ondanks
zijn compacte formaat maakt de
bild c het gemakkelijker dan ooit
om de beste bioscoopkwaliteit in de
woonkamer te ervaren - voor een
meeslepende geluidservaring.

Nieuw
in onz
showr e
oom!

Pure flexibiliteit.
Loewe bild c kan dankzij de
verschillende opstellingsoplossingen
niet alleen perfect worden aangepast
aan elke omgeving en schittert aan
de wand, op de elegante floor stand
of bij gebruik als tafelopstelling. De
verchroomde opstellingsoplossingen
zorgen voor een elegante uitstraling.

Tijdelijke Actie
1 september t.e.m 31 december 2021
Bij aankoop van een Loewe bild c ontvangt u 100 € prijsvoordeel!

Schermdiagonaal

Afmetingen (B × H × D)

bild c.32

32 inch/81 cm

bild c.43

43 inch/108 cm

Kleur

EEC

AVP

72,5 | 49,8 | 25,4 / 6,8 cm		

G/A

1.399 € - 100 € prijsvoordeel = 1.299 €

97,0 | 63,3 | 25,4 / 7,9 cm		

G/A

1.799 € - 100 € prijsvoordeel = 1.699 €

Loewe floor stand universal 43-65						

399 €

Loewe floor stand flex 43-65							

749 €

Loewe bild c.43

Loewe bild 3
Design. Tastbare schoonheid.

Made
in
any!
Germ

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

Minimalistische vorm en uitstekend design: de Loewe bild 3-familie biedt u elegante
tv-oplossingen voor alle ruimtes. Het smalle frame van geborsteld aluminium past
naadloos in elke woonomgeving. Of het nu aan de muur is, met een standaard of
op het dressoir.
Design.

Nieuwste technologie.

Geluidservaring.

Met zijn moderne look in basalt
grey is de Loewe bild 3 subtiel
elegant en past hij perfect in elke
woonomgeving. Door het intelligente
kabelmanagement verdwijnen kabels
onder een magnetische afdekking.
De televisies kunnen handmatig
worden gedraaid (+/- 40 °) en kan
zo in de optimale positie worden
afgesteld. Uiteraard kan de Loewe
bild 3 ook aan de muur worden
gemonteerd.

De speciaal voor Loewe ontwik
kelde LCD-panelen met Ultra
HD-resolutie (3840 x 2160 pixels)
bieden een energiezuinige
LED-achtergrondverlichting en
bewegingsoptimalisatie.
In combinatie garanderen deze
technologieën haarscherpe beelden,
rijk gedetailleerde contrasten en
ongelooflijke kleurhelderheid.
Zelfs bij snelle actiescènes,
bijvoorbeeld in sportuitzendingen
of Hollywood-kaskrakers, zorgen
realistisch berekende tussenbeelden
te allen tijde voor vloeiende,
schokvrije presentaties en vloeiende
overgangen.

Het luidsprekersysteem dat naar
voren straalt, is onder het display
geïntegreerd en bedekt met
akoestische stof. Hij levert twee
keer 40 watt muziekvermogen en
heeft een extra basreflexbuis voor
een rijk, volumineus geluid zonder
compromissen.
Dankzij de intelligente Mimi Sound
personalisatietechnologie kan het
geluid eenvoudig en individueel
worden aangepast aan uw
persoonlijke luisterprofiel.

Tijdelijke Actie

Tijdelijke Actie

1 september t.e.m 31 december 2021

1 september t.e.m 31 december 2021

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)

Kleur

EEC

AVP

bild 3.43

UHD

43 inch/108 cm

96,3 | 61,7 | 7,3 / 25 cm		

G/A

1.799 € - 100 € prijsvoordeel = 1.699 €

bild 3.49

UHD

49 inch/126 cm

111,9 | 70,4 | 7,3 / 25 cm		

G/A

2.299 € - 300 € prijsvoordeel = 1.999 €

bild 3.55 oled

UHD

55 inch/139 cm

122,8 | 78,9 | 6,7 / 27 cm		

G/A

3.299 € - 500 € prijsvoordeel = 2.799 €

Loewe floor stand universal 43-65						

399 €

Loewe floor stand flex 43-65							

749 €

Plaats de Loewe bild 2 precies waar u hem nodig heeft. Dankzij zijn flexibiliteit past hij
in elke omgeving. Of het nu ogenschijnlijk zwevend aan de muur is of draaiend op een
dressoir. Uniek voor een televisie met een kleine diagonaal: je kunt hem ook overal in
de kamer plaatsen met één van de karakteristieke vloerstandaarden. Bovendien zijn
beelden in perfecte balans en gepersonaliseerd geluid.

Loewe bild 2
Design voor alle zintuigen.

Beelden in perfecte balans.

Hoor alle details.

Perfecte aanvulling.

Dankzij de expertise en passie van
de Loewe-videospecialisten, een
geselecteerd Ultra HD-paneel en
geavanceerde HDR-beeldverwerking
dompel je je onder in harmonieuze
beeldwerelden met de Loewe bild
2. Uitgebalanceerde kleuren en
natuurlijke contrasten, realistische
scherpte en vloeiende overgangen
laten uw ogen ontspannen.
Beleef de actie van een film- of
videogame met al je zintuigen en
zie beelden zoals ze bedoeld zijn.

Laat u verwennen door het geluid
van de Loewe bild 2: het geleide
golfconcept stuurt het geluid naar
voren en achterwoofers maken
het geluidsbeeld voller.
De Loewe bild 2 beschikt ook over
Mimi Sound-personalisatie: omdat
iedereen anders hoort, past deze
fascinerende technologie het
audiosignaal in realtime aan uw
individuele luisterprofiel aan.

Ontwikkel uw entertainmentwereld
flexibel met de Loewe bild 2.
Gebruik hem in de woonkamer of als
tweede apparaat in de slaapkamer of
kinderkamer. De schermdiagonaal van
108 cm of 126 cm en de verschillende
opsteloplossingen maken het
mogelijk. Of het nu aan de muur is,
op de elegante vloerstandaard of
als tafelapparaat op het dressoir.
Dankzij zijn flexibiliteit past de
Loewe bild 2 in elke ruimte.

Tijdelijke Actie

Tijdelijke Actie

1 september t.e.m 31 december 2021

1 september t.e.m 31 december 2021

Bij aankoop van een Loewe bild 2 ontvangt u 200 € prijsvoordeel!

Bij aankoop van een Loewe bild 2 ontvangt u GRATIS
een Google Chromecast t.w.v. 40 €!

Schermdiagonaal

Afmetingen (B × H × D)

Kleur

EEC

AVP

bild 2.43

UHD

43 inch/108 cm

96,0 | 61,9 | 5,7 / 25 cm		

G/A

1.499 € - 200 € prijsvoordeel = 1.299 €

bild 2.49

UHD

49 inch/126 cm

111,6 | 70,8 | 5,8 / 25 cm

G/A

1.799 € - 200 € prijsvoordeel = 1.599 €

Loewe floor stand 32-50				

299 €

Loewe floor stand universal 43-65						

399 €

Loewe floor stand flex 43-65							

749 €

Kom
bekijk hem
en in
showr onze
oom!

Loewe bild 2.43

Loewe bild 1
Uw eerste liefde. Uw eerste keus.
en
Vind e eler
verd
e
w
e
o
p
L
uurt o
b
w
u
in
be-nl
/
v
t
.
e
Loew

Loewe bild 1.49

Ervaar televisie van de hoogste kwaliteit met de 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 Loewe bild 1 heeft een geselecteerd
Ultra HD LCD-paneel met LEDachtergrondverlichting.
De geavanceerde HDR-beeldver
werking en de door Loewe-experts
ontwikkelde software zijn echter
doorslaggevend voor de unieke
beeldkwaliteit. Het resultaat zijn
gebalanceerde kleuren, natuurlijke
contrasten, realistische scherpte
en vloeiende overgangen.
Je ogen kunnen ontspannen en je kunt jezelf met al je zintuigen
onderdompelen in de actie van
een film of een videogame.

Iedereen hoort anders. Daarom
vertrouwt de Loewe bild 1 naast
het reflecterende golfconcept en
de achterwoofers op Mimi Sound
Personalisation voor het beste
geluid. Het innovatieve algoritme
reageert op uw individuele
gehoorvermogen en optimaliseert
het audiosignaal in realtime.
Deze fascinerende techniek is
exclusief voor televisies verkrijg
baar bij Loewe. En met de Loewe
Bluetooth Music Player kunt u ook
eenvoudig uw favoriete muziek van
uw smartphone op uw Loewe bild 1
afspelen.

Opvallend minimalisme in geraffi
neerd 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.

Tijdelijke Actie

Tijdelijke Actie

1 september t.e.m 31 december 2021

1 september t.e.m 31 december 2021

Bij aankoop van een Loewe bild 1 ontvangt u 100 € prijsvoordeel!

Bij aankoop van een Loewe bild 1 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

96,0 | 60,7 | 5,7 / 17,5 cm		

G/A

1.299 € - 100 € prijsvoordeel = 1.199 €

bild 1.49

UHD

49 inch/126 cm

111,6 | 69,7 | 5,8 / 22,5 cm		

G/A

1.499 € - 100 € prijsvoordeel = 1.399 €

Ervaar kristalhelder, krachtig 3D-geluid dankzij Dolby Atmos en DTS-X ondersteuning.
Atmos virtual en Virtual X zorgen voor een indrukwekkend, kamervullend geluid dat je
volledig omhult. Dompel u onder en geniet van de adembenemende, driedimensionale
premium sound-ervaring van Loewe.
Bij Loewe gaat het niet alleen om
televisies, maar ook om audio
producten die u de mogelijkheid
bieden om de Loewe-wereld flexibel
uit te breiden met luidsprekers en
audio-oplossingen. De multiroomluidspreker Loewe klang bar5 mr
met 3D Dolby Atmos zorgt voor
een boeiende, meer dimensionale
geluidservaring waarmee je je
helemaal in de film onderdompelt.
Met een digitaal versterkersysteem en
een krachtig totaal muziekvermogen
van 440 watt voldoet de multiroom
soundbar aan de hoogste eisen.

Films en series met Dolby Atmosgeluid zorgen voor meeslepend
3D-geluid. Of het nu gaat om
Spotify Connect, Amazon Music
of je eigen muziek - stream de
hele verscheidenheid aan muziek
draadloos. De in de set meege
leverde subwoofer met een totaal
muziekvermogen van 360 watt
zorgt samen met de soundbar voor
nog meer volume en diepte.
3 HDMI-aansluitingen met 4K passthrough laten niets te wensen over
bij het aansluiten op UHD-spelers,
settopboxen en gameconsoles.

Loewe klang bar5 mr & sub5

Het nieuwe Multiroom-platform
van Loewe maakt het thuis uitbreiden
van het systeem kinderspel.
Breid je geluidssysteem flexibel uit
met extra klang mr luidsprekers
om een multiroom systeem te
creëren. Hoogwaardige, zorgvuldig
geselecteerde materialen
onderstrepen de elegante
uitstraling en het bekroonde
design van de Loewe klang-bar.
De Loewe klang bar 5 mr en sub5
kan ook aangesloten worden op
alle televisies van andere merken.

Geluid van alle kanten.
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Tijdelijke Actie
1 september t.e.m 31 december 2021
Bij aankoop van een Loewe klang bar5 mr & sub5 ontvangt u 100 € prijsvoordeel!

Afmetingen (B × H × D)

klang bar5 mr

120,0 | 7,1 | 16,0 cm			

klang sub5		

38,0

| 21,4 | 38,0 cm			

Kleur

AVP
1.799 € - 100 € prijsvoordeel = 1.699 €
inclusief

Loewe klang bar5 mr & sub5

Loewe klang s
Divers muzikaal genot.

in
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s

Loewe klang s. De lijn voor muzikaal genot op het hoogste niveau. De Loewe klang s1 en
klang s3 staan voor puur muziekgenot en hoge flexibiliteit. Zoals kenmerkend voor
Loewe, combineren alle audioproducten eersteklas geluid en een uniek, onderscheidend
design met een hoogwaardige combinatie van materialen en up-to-date technologieën.
De twee slimme streaming-systemen
Loewe klang s1 en klang s3 bieden
internetradio, podcast, FM tuner en
DAB / DAB + tuners voor veelzijdig
luisterplezier en inspireren met
kristalhelder geluid en een degelijke
muziekvermogen. Tot 25.000
stations plus ca. 10.000 podcasts
kunnen individueel worden
geprogrammeerd en bieden een
onuitputtelijke selectie van de meest
uiteenlopende radioprogramma’s.
Ook diensten als Spotify Connect,
Deezer of Amazon Music zijn
geïntegreerd en tenslotte zit
streaming in het DNA van de
Loewe klang-familie.

De behuizing van geborsteld
aluminium is voorzien van
geprofileerde knoppen en een
verlichte draaiknop. De klang s1
omvat een briljant display en
heeft een 40 watt versterker.
Kortom: een perfecte symbiose
van aantrekkelijke optiek en
gebruikscomfort. Draadloos
streamen via bluetooth is ook
mogelijk, zodat u uw favoriete
playlist op uw mobiele telefoon of
tablet kunt afspelen. Het afspelen
van mp3-muziek via USB is ook
voorzien.

Met deze bijna grenzeloze
verscheidenheid aan programma’s,
muziektracks, audioboeken en
podcasts die beschikbaar zijn,
beschikt u over vele mogelijkheden.
U kan eenvoudig navigeren via de
Loewe-app, afstandsbediening
of direct op het apparaat.
Het grotere model Loewe klang s3
wordt geleverd met een extra
cd-sleuf voor nog meer muziekplezier. Het prachtige apparaat
straalt puur understatement uit,
maar presteert indrukwekkend met
zijn display en 60 watt versterker.

Tijdelijke Actie
1 september t.e.m 31 december 2021
Bij aankoop van een Loewe klang s ontvangt u 20 € prijsvoordeel!

Afmetingen (B × H × D)

Kleur

AVP

klang s1

33,5 | 12,0 | 9,0 cm			

479 € - 20 € prijsvoordeel = 459 €

klang s3

46,0 | 16,0 | 9,0 cm			

699 € - 20 € prijsvoordeel = 679 €

Loewe Smart
Radio app
Loewe klang s3

Met het nieuwe multiroom-platform Klang mr heeft Loewe een veelbelovend, flexibel
geluidssysteem gecreëerd dat garant staat voor een thuisbioscoopgevoel en
meeslepend geluid. Om perfect te combineren met de Loewe klang bar5 mr en
de sub5 subwoofer tot een 5.1.2-systeem, biedt de klang mr je meer mogelijkheden.
Geselecteerde materialen ronden het uitstekende design af.
Het multiroom-platform van de
klang mr-familie is gebaseerd op
DTS Play-Fi en ondersteunt Apple en
Google Home, dus je hebt toegang
tot verschillende streamingdiensten
zoals Spotify, Amazon Music,
Tidal of interradio. Dankzij het
draadloze meerkanaals systeem
kan een groot aantal speakers in
een netwerk worden aangesloten
en over meerdere kamers worden
verdeeld. Naast de uitstekende
aansluitmogelijkheden van het
Loewe klang mr multiroom-systeem
is het sonore, warme Loewe-geluid
bijzonder authentiek.

Kristalheldere hoge tonen, sterke bas
en geaccentueerde middentonen
maken het plaatje compleet.
Hoogwaardige geselecteerde
materialen onderstrepen de elegante
uitstraling en het unieke design van
de multiroom speakers. De zachte
vormentaal en de speciaal door
Loewe ontwikkelde akoestische
stof spreken voor zich.

Loewe klang mr
Geniet van muziek - door het hele huis.

Het glazen “Touch” bedieningspaneel
aan de bovenzijde van de klang
mr luidsprekers is ook intuïtief
te bedienen en is een echt
designhighlight, waardoor de klang
mr luidspreker perfect in elke
woonomgeving past. De klang mr1,
klang mr3 en klang mr5 luidsprekers
kunnen dankzij het meerkanaals
systeem eenvoudig in een bestaand
audiosysteem worden geïntegreerd
of schitteren als single, duo of trio.
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Tijdelijke Actie
1 september t.e.m 31 december 2021
Bij aankoop van een Loewe klang mr1, mr3 en mr5 ontvangt u 20 € prijsvoordeel!
Bij aankoop van 2 Loewe klang mr1 ontvangt u 50 € prijsvoordeel!

Afmetingen (B × H × D)

klang mr3 Multiroom luidspreker

Kleur

AVP

16,0 | 18,8 | 15,4 cm			

349 € - 20 € prijsvoordeel = 329 €

bij aankoop van 2 stuks klang mr1			

349 € - 50 € prijsvoordeel = 299 €

19,6 | 32,1 | 18,7 cm			

599 € - 20 € prijsvoordeel = 579 €

22,5 | 40,1 | 21,5 cm

699 € - 20 € prijsvoordeel = 679 €

Loewe klang mr

Loewe Opta Benelux nv/SA
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 december 2021 of tot einde voorraad.
Loewe heeft 300 Loewe-partners in de Benelux. U vindt ze op:

loewe.tv/be-nl
Tijdelijke Actie
1 september t.e.m 31 december 2021

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.

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.
Bij de aankoop van uw Loewe bild i.65,
bild v of bild s ontvangt u van uw Loewe
dealer een formulier. Dit formulier mailt u
samen met uw garantieregistratie op naar
het volgende email-adres: 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 bild 1, bild 2 en bild 3 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.

Art. No. 99006171

Bij aankoop van een Loewe bild i.65, bild
v. 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 Knokke- Heist.

