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Loewe klang mr1 | mr3 | mr5
Multiroom speaker

Multiroom via DTS Play-Fi, Apple AirPlay2 of Google Chromecast
30, 150 of 180 watt muziekvermogen
Loewe Multichannel via WDAL 2.0
Glass touch panel aan de bovenkant biedt ruimte voor maximaal vijf favorieten

loewe.tv



Direct streamen. 

Apple Airplay 2, Google Chromecast en DTS Play-Fi 

bieden verschillende diensten zoals Spotify, Amazon 

Music, Tidal, Deezer en internetradio.

Touch interface.

Het glass touch aanraakpaneel op het bovenoppervlak 

is eenvoudig te bedienen en biedt ruimte voor 

maximaal vijf favorieten die vanuit elke bron kunnen 

worden gemixt.

Grootte / Gewicht.

160 x 188 x 154 mm, 1,2 kg - klang mr1
196 x 321 x 18754 mm, 3,2 kg - klang mr3
225 x 401 x 215 mm, 4,4 kg - klang mr5

Multichannel.

Klang mr is uitgerust met WDAL 2.0 om samen te 

werken als een draadloze satellietluidspreker met 

lage latentie om het geluidsbeeld te vergroten.

Elegant.

Het design is stijlvol en gezellig. Het glass panel 

bovenaan met geïntegreerde touch-functionaliteit 

en verlichte status-LED is een hommage aan het 

Loewe-oog. De body is bekleed met onze premium 

akoestische stof en past perfect in uw 

leefomgeving.

Vermogen.

AC 100 V – 240 V ~ 50/60 Hz

Bluetooth.

Verbind je mobiele telefoon via bluetooth met de 

speaker en speel je playlist af.

Krachtig geluid.

De opstelling van de luidsprekers in combinatie met 

passieve radiatoren genereert een perfect 

uitgebalanceerde geluidservaring van 30 / 150 / 180 

watt - met sterke bas en kristalheldere hoge tonen.

Specificaties in mm: B = breedte, H = hoogte, D = diepte van het product

Kleur.

              Basalt Grey
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Technische data
Loewe device type klang mr1 klang mr3 klang mr3

Artikel nummer: 60606D10 60607D10 60608D10

Stroomvoorziening: AC 100 V – 240 V ~ 50/60 Hz

Muziek uitgangsvermogen: 30W 150W 180W

Stroomverbruik in de standby-modus: 0,3W 0,3W 0,3W

Stroomverbruik in netwerk-stand-bymodus: 4,0 – 7,0W 4,0 – 7,0W 4,0 – 7,0W

Frequentierespons: 75Hz – 20kHz 41Hz – 20kHz 36Hz – 20kHz

WLAN ondersteunde standaarden: IEEE 802.11a/b/g/n

WLAN-vermogen/frequentiebereik:

Maximum power <100mW at 2400 – 2483,5 MHz
Maximum power <100mW at 5150 – 5350 MHz
Maximum power <100mW at 5470 – 5725 MHz
Maximum power <100mW at 5725 – 5850 MHz

Bluetooth versie: V4.2 -

Bluetooth vermogen/frequentiebereik: Maximum power <10mW at 2402 – 2480 MHz

Bluetooth protocol: A2DP, AVRCP

Afmetingen toestel (B x H x D): 160 x 188 x 154 mm 196 x 321 x 187 mm 225 x 401 x 215 mm

Gewicht toestel: 1,2 kg 3,2 kg 4,4 kg

Omgevingstemperatuur: 5° C – 35° C

Relatieve vochtigheid (niet condenserend): 20 – 80%

Opmerkingen: incl. Wall Mount - -

Alle product- en bedrijfsnamen zijn handelsmerken™ of geregistreerde® handelsmerken van hun respectievelijke houders. Het gebruik ervan impliceert geen enkele band met of goedkeuring door hen. Google en ingebouwde Chromecast zijn 
handelsmerken van Google LLC.




