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VantaVision

OLED-technologie genereert beelden door 
lichtgevende pixels, organische lichtdioden. 
Anders dan bij LCD’s is er geen achtergrond-
verlichting 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. 
In compromisloze beeldkwaliteit.

VantaVision is gebaseerd op bevindingen 
van de nanowetenschappen: Vantablack® 
is de meest zwarte stof die ooit is gemaakt. 
Deze stof bestaat uit minuscule koolstof-
deeltjes in de vorm van buisjes die bijna geen 
licht reflecteren, maar het volledig absor-
beren. Vantablack inspireerde Loewe tot de 
ontwikkeling van een volledig nieuwe manier 
van televisiekijken: VantaVision. De Loewe 
OLED-technologie.

Beeldkwaliteit

Dankzij Dolby Vision™ levert de bild 7 beelden 
met hoog contrast (HDR), een ongekende 
diepte en een verbazingwekkend kleuren-
spectrum (Wide Color Gamut). Het effect 
is duidelijk merkbaar. Of u zich nu onder-
dompelt in schilderachtige landschappen 
of “oneindige verten”. Dolby Vision™ zorgt 
ervoor dat films worden gepresenteerd op de 
manier waarop filmmakers en kunstenaars 
het bedoeld hebben.

Slanker beeldscherm

Met slechts 7 mm is display van de Loewe 
bild 7 dunner dan de meeste smartphones. 
Dankzij de hoogwaardige materialen is het 
display uitzonderlijk stabiel.

360-graden design

Heldere lijnen, hoogwaardige materialen. 
Een optionele hoogwaardige stoffen 
afdekklep verbergt de aan de achterzijde 
gemonteerde aansluitingen en kabels en 
desgewenst optionele accessoires.

Sound

Bij het inschakelen van de Loewe bild 7 
gaat het scherm automatisch naar boven 
en wordt de krachtige soundbar vrijgege-
ven. Met maar liefst 120 watt muziekver-
mogen, zes luidsprekers en vier passieve 
basmembranen is een kamervullend 
geluid met een sterke basweergave 
gegarandeerd. De ideale aanvulling hierop 
vormen de Loewe klang 5 luidsprekers 
met ingebouwde wireless-technologie. 
Het systeem communiceert naadloos 
met de Loewe bild 7 via de geïntegreerde 
5.1 audio-decoder.

Bediening

De helder gestructureerde bediening is 
overzichtelijk en eenvoudig te gebruiken. 
Op het aanpasbare homescreen kunt 
u zenders, opnamen, apps of externe 
 bronnen opslaan. Met Tidal hebt u toe-
gang tot meer dan 40 miljoen muziek-
nummers. Films en series vindt u in 
online video theken zoals Amazon Video. 
Op YouTube zijn de populairste internet-
video’s beschikbaar.

Televisie in een nieuwe dimensie. De Loewe bild 7 
OLED-TV past met zijn slanke elegantie in elke moderne 
 omgeving. Televisie was gisteren. Overdonderend beeld 
is vandaag. Met briljantere kleuren dan in het echte leven. 
Met scherpere contrasten dan ooit. Op een ultradun beeld-
scherm. OLED-technologie: een meesterwerk.

Loewe bild 7

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.

Met de nieuwe Browsing Grid zijn opnamen sneller 

te vinden. 

Loewe os – operating system



Kwaliteit die u voelt: de afstandsbediening met 

hoogwaardige aluminium-oppervlakken in Grafietgrijs.

De Loewe klang 5 luidsprekers bieden een ver bluffend 

natuurlijk geluid. 5 ingebouwde luidsprekers produceren 

270 Watt muziekvermogen. Voor een kamer vullende 

geluidservaring. De ideale partner: de klang 5 subwoofer 

voor een opmerkelijk krachtige bass performance.

Met een druk op de knop glijdt het beeld-

scherm naar boven. Pas dan wordt de 

geïntegreerde soundbar met een vermogen 

van 120 watt zichtbaar.

De TV wordt een kunstzinnig object. De 

hoog waardige aluminium-standvoet met 

verborgen kabelgeleiding kan motorisch 

45° worden gedraaid.
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Technische informatie

Schermresolutie (in pixels), Displaytechnologie

Schermdiameter (in cm / inch)

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

Uitgangsvermogen in W (sinus / muziek)

Acoustic speaker concept

DR+ / opslagcapaciteit in GB

HDMI UHD 2.0 met HDCP 2.2

Ingebouwde WLAN / LAN

EU-energie-efficiëntieklasse

Jaarlijks energieverbruik (kWh)

Gewicht in kg

Kleuruitvoering

Toebehoren (optioneel) 

 

Afmetingen TV (breedte / hoogte / diepte in cm)

bild 7.55

Ultra HD (3840 x 2160), OLED

139 / 55

•/•/•/•/•

2 x 30 / 2 x 60

gesloten soundbar met passief membraan

• / 1.000

4 (1 x 2.0a / 1 x ARC)

•/•

B

208

22,6

Grafietgrijs

Back cover: Grafietgrijs

Back cover en Speaker cover: Lichtgrijs

B 123,0 / H 74,1 / D 5,2

bild 7.65

Ultra HD (3840 x 2160), OLED

164 / 65

•/•/•/•/•

2 x 30 / 2 x 60

gesloten soundbar met passief membraan

•/ 1.000

4 (1 x 2.0a / 1 x ARC)

•/•

B

250

25,2

Grafietgrijs

Back cover: Grafietgrijs

Back cover en Speaker cover: Lichtgrijs

B 145,2 / H 86,4 / D 5,2

Muurbevestiging, meegeleverd

WM 7, Zwart

Comfortabele montage

Diepte (cm) incl. muurbevestiging: 9,5 

Muurbevestiging, flexibel

WMF 7, Zwart

Opvouwbaar, uitschuifbaar, draai- en 

beweegbaar, verborgen kabelvoering

Diepte (cm) incl. muurbevestiging: 12,1 

Tafeloplossing

TS 7.55 / 7.65, 

handmatig draaibaar (+ / – 20°)

TSM 7.55 / 7.65, 

motorisch draaibaar (+ / – 45°)

Grafietgrijs, verborgen kabelvoering

Hoogte / diepte (cm) incl. tafeloplossing

55”: H 79,7 / D 27,4 (handmatig)

55”: H 79,7 / D 31,8 (motorisch)

65”: H 91,3 / D 34,5

Staande oplossing

FSM 7.55 / 7.65, 

motorisch draaibaar (+ / – 45°)

Grafietgrijs, verborgen kabelvoering

Hoogte / diepte (cm) incl. staande oplossing

55”: H 124,3 / D 58,7

65”: H 136,6 / D 63,4

Loewe I Spectral Rack

In verschillende kleuren en formaten. 

Geschikt voor Loewe TV, Sound en 

Equipment.

Afmetingen Rack (zonder TV) 

Hoogte / diepte (cm): H 36,8 / D 48,2

Breedte (cm): 110, 165 of 221

Vind meer set-up opties en gedetailleerde 

technische informatie op www.loewe.tv/be

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 Vision™ (via online update in Q1/2017)




