
Are you ready for Autumn?

Start Autumn with a great view — Loewe bild 3.55 OLED  

with 80 Watt Integrated Soundbar & Dolby VisionTM. 

€ 500  

Tot

prijs-
voordeel



Tijdelijke Acties
1 september t.e.m. 31 oktober 2019
• tot 200 € prijsvoordeel

En bij aankoop van een Loewe bild 1 
+ Loewe klang 1 subwoofer   
+ paar Loewe klang 1  ontvangt u 
    bijkomend 300 € prijsvoordeel!

Tijdloze klasse.

Opvallend minimalisme in

 geraffineerd 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. 

Betoverende audio.

Iedereen hoort op een andere 

manier – afhankelijk van zijn uniek 

gehoorvermogen. Het geïntegreerde 

audiosysteem van Loewe maakt 

daarom gebruik van nieuwe software 

van Mimi Defined™. Deze innovatieve 

technologie past het audiosignaal aan 

en optimaliseert het in real time voor 

uw persoonlijke gehoor. Dankzij deze 

gepersonaliseerde geluidskalibratie 

kunt u van een buitengewoon rijke en 

meer gedetailleerde audio-ervaring 

genieten. 

Uitzonderlijke beelden

De bild 1 is voorzien van een hoog-

waardig lcd-scherm, dat door 

intelligente software wordt gestuurd. 

Daardoor kunt u rekenen op 

evenwichtige kleuren, natuurlijke 

contrasten, haarscherpe UHD-

beelden op een uitermate smal en 

licht scherm. De indrukwekkende 

natuurlijke beeldkwaliteit is mooi 

om naar te kijken, zodat u met al uw 

zintuigen helemaal kunt opgaan in 

de film of een videogame.  Als u de 

externe harde schijf (Loewe DR+ 

disk) gebruikt, kunt u, waar u zich ook 

bevindt, een programma beginnen op 

te nemen of zelfs de timer instellen.

Uw eerste liefde. 
Uw eerste keus.

Ervaar televisie van de hoogste kwaliteit met de nieuwe 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.

Loewe bild 1 

  Schermdiagonaal Afmetingen (B × H × D) Kleur EEC AVP

bild 1.32 Full HD 32 inch/81 cm 73,4 × 47,4 × 5,4 cm  A 999 € - 200 € prijsvoordeel  = 799 €

bild 1.43 Ultra HD 43 inch/108 cm 96 x 59,3 x 5,7 cm  A 1.299 € - 100 € prijsvoordeel = 1.199 €

bild 1.49 Ultra HD 49 inch/126 cm 111,6 x 68,1 x 5,8 cm  A 1.499 € - 100 € prijsvoordeel = 1.399 €

 

Loewe klang 1 (paar)  9,5 × 17,7 × 9,5 cm   499 €

Loewe klang 1 subwoofer  24,1 × 25,8 × 24,1 cm   799 €

Loewe DR+ 1TB Feature Disk     199 €

Vind een 

Loewe verdeler 

in uw buurt op 

Loewe.tv/be-nl

Tijdelijke Actie
1 september t.e.m. 31 oktober 2019
Bij aankoop van een Loewe bild 1.32 ontvangt u 200 € prijsvoordeel!
Bij aankoop van een Loewe bild 1.43 of 1.49 ontvangt u 100 € prijsvoordeel!



  Schermdiagonaal Afmetingen (B × H × D) Kleur EEC AVP

bild 2.43 (SL5) Ultra HD 43 inch/108 cm 96,3 × 61,7 × 7,3 cm  A            1.499 € - 200 € prijsvoordeel = 1.299 €

bild 2.49 (SL5) Ultra HD 49 inch/126 cm 111,9 × 70,4 × 7,3 cm  A           1.799 € - 200 € prijsvoordeel = 1.599 €

bild 2.55 OLED Ultra HD 55 inch/139 cm 123,0 × 79,2 × 5,6 cm  B        2.999 € - 500 € prijsvoordeel = 2.499 € 

                                                                                         

Loewe Floor Stand 32-43     280 €

Loewe Floor Stand Plate 32-49/ 55-65    499 €

Loewe klang 1 (paar)  9,5 × 17,7 × 9,5 cm   499 €

Loewe klang 1 subwoofer  24,1 × 25,8 × 24,1 cm   799 €

Loewe DR+ 1TB Feature Disk     199 €

Tijdelijke Actie
1 september t.e.m. 31 oktober 2019
Bij aankoop van een Loewe bild 2.43 of 2.49 ontvangt u  200 € prijsvoordeel!
Bij aankoop van een Loewe bild 2.55  OLED ontvangt u 500 € prijsvoordeel!

Tijdelijke Actie
1 september t.e.m. 31 oktober 2019

Bij aankoop van een Loewe bild 2 
+ Loewe klang 1 subwoofer   
+ paar Loewe klang 1  ontvangt u  
   bijkomend  300 € prijsvoordeel!

Design voor alle zintuigen.

Loewe bild 2

Nieuw in onze showroom!

Beeldkwaliteit

Elk detail superscherp en over tuigend 

weergegeven: zo maken de Ultra-HD 

lcd-displays van de Loewe bild 2.49 

en 2.43 het verschil. Het beeld is 

contrastrijk, helder en kleurrijk, met 

een viermaal hogere resolutie (3840 x 

2160 pixels) dan bij een conventioneel 

Full HD-toestel. De Loewe bild 2.55 

heeft dan weer een innovatief oled-

scherm: de zelfoplichtende oled-pixels 

garanderen optimale zwartwaarden, 

wat een bijzonder hoog kleurcontrast 

en een bui tengewone diepgang 

oplevert. 

Design

De bild 2 vormt een mooie 
aanvulling voor elke ruimte. Plaats 
het toestel waar u wilt: aan de 
muur, op een draaiende steun op 
een zijplank of op een floorstand 
in de kamer. De floorstand is een 
typisch kenmerk van Loewe - en 
een unieke feature voor een 
klein televisietoestel. Dankzij het 
filigreinbeeldscherm, het verfijnde 
ingebouwde luidsprekerconcept en 
de hoogwaardige luidsprekerstof in 
zwart wordt het televisie-toestel een 
blikvanger die op een harmonieuze 
manier in elk interieur kan worden 
geïntegreerd.

Gebruiksgemak

Meer dan gewoon een televisie-

toestel. Gebruiksgemak staat 

centraal bij Loewe. Verken de 

entertainmentwereld met één 

enkele afstandsbediening.  

Loewe biedt eigen audiosystemen 

en een naadloze communicatie 

tussen alle toestellen aan.  

En dealers die uitgebreid advies en 

een uitgebreide service verlenen.  

Er zijn heel wat redenen om een 

Loewe televisietoestel in huis te 

halen.

De Loewe bild 2 is de perfecte keuze voor wie de eenvoud van technologie kan smaken en  
elke dag weer van een prachtig toestel wil genieten. De essentie, daar draait het bij de bild 2 om.  
De oled-beeldkwaliteit en de innovatieve lcd-displays staan samen garant voor een geweldige, 
contrastrijke kijkervaring. De ingebouwde soundbar vooraan vult de kamer met een volumineuze  
sound. Duitse techniek, hoogwaardige materialen en precies vakmanschap verpakt in een modern 
design.  Dat is de kwaliteit van Loewe.



Tijdelijke Actie
1 september t.e.m. 31 oktober 2019

Bij aankoop van een Loewe bild 3 
+ Loewe klang 1 subwoofer   
+ paar Loewe klang 1  ontvangt u  
    300 € prijsvoordeel!

Design. 
Tastbare schoonheid.

Loewe bild 3

Made
in 

Germany!

Dual Channel-technologie.

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.  

Design voor alle zintuigen.

De heldere, minimalistische 
oppervlakken en het matte 
frame in geborsteld aluminium 
contrasteren prachtig met de 
luxueuze akoestische stof rond 
de luidsprekers. Elk toestel 
wordt geleverd met een 
premium draaibare aluminium 
tafelvoet.

Helder, krachtig geluid.

De ingebouwde stereo-soundbar 
met basreflexbox genereert 80 
watt aan rijk muziekvermogen. 
De perfecte aanvulling: het Loewe 
klang 1 systeem verkrijgbaar in 
Black, Light Grey of Graphite 
Grey. Geniet van 2.1 tot 5.2 
surroundgeluid – voor de ultieme 
homecinema-ervaring. 

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.

  Schermdiagonaal Afmetingen (B × H × D) Kleur EEC AVP

bild 3.43 Ultra HD 43 inch/108 cm 96,3 × 61,7 × 7,3 cm   B           1.799 € - 100 € prijsvoordeel = 1.699 €

bild 3.49  Ultra HD 49 inch/126 cm 111,9 × 70,4 × 7,3 cm   B         2.299 € - 300 € prijsvoordeel = 1.999 €

bild 3.55 OLED Ultra HD 55 inch/139 cm 123,0 × 79,2 × 5,6 cm    B       3.299 € - 500 € prijsvoordeel = 2.799 €

bild 3.65 OLED Ultra HD 65 inch/164 cm 145,3 x  86,5 x 5,6 cm  B        4.499 € - 500 € prijsvoordeel = 3.999 €

                                                                                         

Loewe Floor Stand Plate 32-49     499 €

Loewe Floor Stand Plate 55-65     499 €

Loewe klang 1 (paar)  9,5 × 17,7 × 9,5 cm   499 €

Loewe klang 1 subwoofer  24,1 × 25,8 × 24,1 cm   799 €

Loewe DR+ 1TB Feature Disk     199 €

Tijdelijke Actie
1 september t.e.m. 31 oktober 2019
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 3.65  OLED ontvangt u 500 € prijsvoordeel!



Tijdelijke Actie
1 september t.e.m. 31 oktober 2019
Bij aankoop van een Loewe bild 5 OLED Set ontvangt u  500 € prijsvoordeel! 

Bij aankoop van een paar draadloze Loewe klang 5 ontvangt u  
GRATIS een klang-link t.w.v. 299€!

Tijdelijke Actie
1 september t.e.m. 31 oktober 2019
Bij aankoop van een Loewe bild 5 OLED ont-
vangt u GRATIS een kunstboek t.w.v. 115 €!  

  Schermdiagonaal Afmetingen (B × H × D) Kleur EEC AVP

bild 5.55 OLED Set* Ultra HD 55 inch/139 cm 123,0 × 79,4 × 5,6 cm  B 4.149 € - 500 € prijsvoordeel  = 3.649 €

bild 5.65 OLED Set* Ultra HD 65 inch/164 cm 145,3 × 91,6 × 5,6 cm  B 6.149 € - 500 € prijsvoordeel  = 5.649 €

* Set = bild 5 klang soundbar + draaibare aluminium table stand plate inclusief. 

Loewe Floor Stand 55 en 65 (eiken hout)    999 €

Loewe klang 1 (paar)   9,5 × 17,7 × 9,5 cm   499 €

Loewe klang 1 subwoofer  24,1 × 25,8 × 24,1 cm   799 €

Loewe klang 5 (paar, draadloos)  28,0 × 135,8 × 28,0 cm   3.990 €

Loewe klang 5 subwoofer (draadloos) 32,1 × 29,4 × 32,1 cm   1.499 €

Loewe klang link   8,0 × 1,9 × 15,5 cm   299 €

Fascinerende persoonlijkheid. 

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 concerthal te 
ervaren, sluit u gewoon uw 
toestel draadloos aan op het 
klang 5 audiosysteem via de 
Loewe klang link. 

Opwindend design. 

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. 

Adembenemende kwaliteit.

Geavanceerde OLED-technologie op 
haar best. In tegenstelling tot LCD  
heeft OLED geen achtergrondver- 
lichting 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. 

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.

Loewe bild 5 - OLED

State-of-the-Art.

Schitterend  

modulair, 

een blikvanger 

in onze 

showroom



Visuele kunst. 
Voor pure passie.

Loewe bild 7 - OLED

Kom hem bekijken in onze showroom!

                                                                                                                                 

Tijdelijke Actie
1 september t.e.m. 31 oktober 2019

Bij aankoop van een paar draadloze Loewe klang 5 ontvangt u 
GRATIS een klang-link t.w.v. 299 €!

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.

Geluid als een ervaring.

Wanneer u de tv aanzet,  schuift 
het scherm automatisch naar 
boven en wordt de soundbar 
zichtbaar – met 120 watt 
muziekvermogen uit zes luid-
sprekers en vier passieve bas-
membranen. Voor surround geluid 
communiceert de bild 7 draadloos 
met het klang 5 audiosysteem via  
de Loewe klang link. 

Beeldoptimalisatie in realtime.

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. 

Aantrekkelijke beelden.

OLED-technologie in combi-
natie met gepatenteerde 
softwaregebaseerde beeld-
optimalisatie 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.

  Schermdiagonaal Afmetingen (B × H × D) Kleur EEC AVP

bild 7.55 OLED  Ultra HD 55 inch/139 cm 123,0 × 74,1 × 5,2 cm  B          4.990 € 

bild 7.65 OLED  Ultra HD 65 inch/164 cm 145,2 × 86,4 × 5,2 cm  B         6.990 € 

bild 7.77 OLED  Ultra HD 77 inch/195 cm 172,3 × 102,4 × 5,5 cm                                  A     15.990 € 
 

Loewe klang 5 (paar, draadloos)  28,0 × 135,8 × 28,0 cm          3.990 €

Loewe klang 5 subwoofer (draadloos) 32,1 × 29,4 × 32,1 cm   1.499 €

Loewe klang link   8,0 × 1,9 × 15,5 cm   299 €

Tijdelijke Actie
1 september t.e.m. 31 oktober 2019
Bij aankoop van een Loewe bild 7 OLED ont-
vangt u GRATIS een kunstboek t.w.v. 115 €!  



   Afmetingen (B × H × D) Kleur  AVP

klang m1 alu/ silver  123,0 × 79,4 × 5,6 cm   199 € - 50 € prijsvoordeel =  149 €

klang m1 graphite grey 123,0 × 79,4 × 5,6 cm   199 € - 30 € prijsvoordeel =  169 €

klang m1 rosé gold  123,0 × 79,4 × 5,6 cm   199 € 

 Loewe klang m1 - de draagbare speaker voor elke bluetooth-geluidsbron - is behoorlijk stylish 
met zijn handgreep van echt leer en zijn gecoate stevige roestvrijstalen behuizing die naar keuze in 
het zilver, grafietgrijs of rosé goud verkrijgbaar is. Alles aan dit toestel is uitermate compact en 
doordacht en heeft een subliem design. Het platte en slechts 6,3 x 13,3 cm grote krachtige miniatuur-
soundpakket past in elke broekzak, bengelt aan de pols en verdwijnt zelfs ‘s avonds in de clutch.

Het nieuwe smart lifestyle-
accessoire van Loewe is een 
geweldige oplossing voor 
onderweg - even in de zon of 
onder een boom chillen, naar 
soundclouds luisteren terwijl 
u de echte wolken boven u 
ziet voorbijglijden, tijdens een 
yoga- of een workout-sessie 
buiten, met de kinderen op 
het speelplein, op kantoor, 

Sounds Good. Whenever. Wherever.

Ongeacht of de muziek afkomstig 
is van een smartphone, een tablet 
of een laptop … het geluidssignaal 
wordt automatisch herkend en 
meteen in muziek omgezet.  
De draagbare bluetooth-speaker 
vervolledigt het geluidsspectrum 
van Loewe voortaan ook voor 
mobiel gebruik. En de vormentaal 
werd geïnspireerd op street-style, 
uniseks en glamour.

op een tuinfeest, in het hotel 
- de Loewe klang m1 is zo 
klein, dat u hem overal kunt 
meenemen. Bovendien kunt 
u hem ook als handsfree kit 
gebruiken. In zijn geraffineerde 
en tijdloze design volgt de 
klang m1 hetzelfde krachtige 
en bijzonder genuanceerde 
akoestische concept van de 
televisietoestellen van Loewe, 
voor klanken die dansen.

Move. Music. Lifestyle om mee te nemen.

Tijdelijke Actie
1 september t.e.m. 31 oktober 2019
50 € prijsvoordeel bij aankoop van een Loewe klang m1 silver.
30 € prijsvoordeel bij aankoop van een Loewe klang m1 graphite grey. 

Loewe klang m1

Aangenaam 

bij de hand!

Vraag na bij

uw verdeler.



Loewe klang 1

 Loewe klang 1 - De klang 1 luidsprekers met een krachtig 120 watt muziekver-
mogen zijn modern en elegant.  Twee fullrange speakers die voor een krachtige sound 
zorgen. Ze passen in elk interieur. Als hoogwaardig detail hebben ze een naadloze stoffen 
afdekking in Zwart, Grafietgrijs of Lichtgrijs. De kabels werden met textiel omhuld.

Loewe klang 1 Subwoofer

Een krachtig 300 watt muziekvermogen 
zorgt voor een indrukwekkende sound. 
Het akoestische concept- met krachtige, 
geconcentreerde bassen -  is gebaseerd op 
een actieve luidspreker en twee passieve 
membranen zorgen voor bijzonder 
intensieve lage tonen. Dit indrukwekkende 
geluid komt uit een markante, compacte 
behuizing met een bovenkant van massief 
aluminium. Dankzij de hoogwaardige 
stoffen afdekking in Zwart, Grafietgrijs of 
Lichtgrijs en een geraffineerde verborgen 
kabelvoering past de klang 1 subwoofer op 
harmonieuze wijze in elke ruimte.

  Afmetingen (B × H × D) Kleur AVP

klang  1 paar         9,5 x 17,7 x 9,5 cm  499 €

klang  1 subwoofer    24,1 x 25,8 x 24,1 cm  799 €

Floorstand (paar) 100 x 23,5  149 €

Veelzijdig

Loewe TV’s passen perfect bij Loewe luid-
sprekers en subwoofers. Ze fungeren hierbij 
als centerspeaker en bieden toegang tot 
meer dan 30.000 internetradiozenders en 
portalen voor muziekstreaming zoals Tidal.  
Het 3.1- home cinema systeem met twee 
speakers, kan flexibel worden uitgebreid 
naar een 5.2- surround sys teem met vijf 
speakers en twee sub woofers.  Loewe klang 
1 luidsprekers en subwoofer werken ook 
zonder televisie of geluidsinstallatie: via de 
Line-in kunnen notebooks, smartphones en 
andere muziekbronnen rechtstreeks worden 
aangesloten.

Veelzijdig!

Loewe klang 5

 Loewe klang 5 - De klang 5 met geïntegreerde wireless-technologie, heeft een 
krachtig 270 watt vermogen en vijf actieve luidsprekers voor een overweldi gende, bijne 
magische geluidservaring. Bij de vormgeving stond de pure vorm centraal: deze is 
tijdloos en subtiel. De minimalistische behuizing, zonder zichtbare schroeven en 
naden, is bekleed met een speciaal voor Loewe ontwikkelde akoestische stof waarmee 
het geluid uiterst levendig door de ruimte dartelt.

Intelligente wireless- technologie

Het Loewe audiosysteem kan dankzij de 
draadloze transmissie flexibel in de kamer 
worden geplaatst. De luidsprekers en de 
subwoofer communiceren dankzij de 
geïntegreerde wireless- technologie met 
alle Loewe tv’s die over Digital Audiolink 
beschikken. Samen met de  TV produceert het 
klang 5 systeem een krachtige, authentieke 
3.1-sound. Aangevuld met twee aanvullende 
luidsprekers en een extra subwoofer zorgt 
het systeem voor een kamervullend, 
indrukwekkende 5.2- Surround-ervaring.

Loewe klang 5 Subwoofer

Het voor de hoogste eisen ontwikkelde 
akoestische concept is gebaseerd op 
één actieve luidspreker en twee passieve 
membranen voor bijzonder warme, 
authentieke lage tonen. Een krachtig 600 
watt muziekvermogen zorgt voor krachtige, 
geconcentreerde bassen. Deze ongelooflijke 
geluidskwaliteit is ondergebracht in een 
elegante  behuizing met een oppervlak van 
hoogwaardig, massief aluminium. 

  Afmetingen (B × H × D) Kleur AVP

klang  5 (paar, draadloos)    123,0 × 79,4 × 5,6 cm  3.990 €

klang 5 subwoofer (draadloos)  123,0 × 79,4 × 5,6 cm  1.499 €

Loewe klang link  8,0 x 1,9 x 15,5 cm  299 €

Voor een magische geluidservaring!



loewe.tv/be-nl

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.

Loewe Opta Benelux NV

Uilenbaan 84

2160 Wommelgem

België

Tel.: +32 3 270 99 30

E-mail: info@loewe.be

* Acties geldig vanaf 1 september 2019  t.e.m. 31 oktober 2019 of tot einde voorraad.

Loewe heeft 300 Loewe-partners in de Benelux. U vindt ze op: 

Alle Loewe- TV toestellen in deze folder genieten automatisch 2 jaar garantie. Na registratie door uw vakhandelaar 

wordt de garantie met 1 jaar verlengd tot 3 jaar. 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.

Tijdelijke Actie
1 september t.e.m. 31 oktober 2019

Bij aankoop van een Loewe bild 5 OLED  ontvangt u  
GRATIS het 200 pagina tellende kunstboek “Paris  
Revisited” t.w.v. € 115. Dit boek is een creatie van de 
bekende fotograaf Henk van Cauwenbergh en bevat 
prachtige opnames, waaronder ook een magnifiek 
beeld van de Loewe bild 5 OLED tezamen met de actrice  
Lize Feryn én de Eifeltoren op de achtergrond.

In deze Paris Revisited brengt hij een actueel beeld van  
de sfeer die Parijs vandaag en morgen uitademt.

Met de Vlaamse top-actrice Lize Feryn in een hoofd-
rol (bekend van “Een echte Vermeer” en “In Vlaamse 
velden”) en met Charles Aznavour, Pierre Arditi en 
Vogue icoon Irène Silvagni als gidsen leidt de foto-
graaf ons doorheen een verrassend anders Parijs. Hij 
neemt ons mee naar de plekken waar beroemdheden 
en bekenden graag vertoeven. Elk van deze brasseries 
en toprestaurants wordt uitvoerig in beeld gebracht met 
aandacht voor de authenticiteit en de bijzondere details 
die het huis kenmerken. Tussendoor ontlokt de foto-
graaf ons een glimlach met enkele smaakvolle images 
insolites van Parijs.

Bij de aankoop van uw Loewe bild 5 OLED of bild 7 OLED 
ontvangt u van uw Loewe dealer een formulier. Dit for-
mulier stuur u samen met uw garantieregistratie op 
naar het volgende email-adres: info@loewe.be.

Enkele dagen later ontvangt u een exemplaar van dit  
prachtige kunstboek, persoonlijk gesigneerd door  
de fotograaf Henk Van Cauwenbergh.


