Loewe bild 3

Hij past. Overal. En hij past zich aan. Living Smart.
Gereduceerd tot de kern, met de beste kwaliteit. In Large,
Medium en Small – 55" (OLED), 49" (LCD) en 43" (LCD) –
ontworpen voor de meest uiteenlopende woon- en leefsituaties.
Loewe bild 3.55 oled katapulteert u naar de fascinerende
wereld van de state-of-the-art OLED-technologie. Een echte
kwantumsprong voor wat betreft de beeldkwaliteit. In Small of
Medium combineert Loewe bild 3 (LCD) hoogwaardig design
en optimale kwaliteit ook voor kleinere ruimtes zoals slaap- en
gastenkamers, keukens of kantoren.

Loewe bild 3

Loewe os – operating system

Design
Loewe bild 3.55 oled is dankzij het ultraplatte
scherm van slechts 4,9 mm modern en
decent. 360-graden design met magnetische achterwandafdekking, zodat de kabels
verdwijnen. Loewe bild 3.49 (LCD) en Loewe
bild 3.43 (LCD) beschikken over de nieuwste
LC-displays. Gemaakt voor designliefhebbers
die enthousiast zijn over hightech en ook veel
belang hechten aan kwaliteit en stijl. Loewe
bild 3 is verkrijgbaar in de kleuren Grafietgrijs
en Lichtgrijs en kan met diverse plaatsingsopties worden gecombineerd.
Beeldkwaliteit
Loewe bild 3.55 oled beschikt over een OLEDscreen van de nieuwste generatie. Hierdoor
oogt hij ondanks de royale diagonaal van 55"
licht en subtiel. OLED-technologie zorgt voor
haarscherpe beelden met lichtgevende pixels.
Elke afzonderlijke pixel. Als ze uit zijn, zijn ze
zwart. En dat in minder dan een milliseconde.
Door dit absolute zwart zijn contrasten
briljanter dan ooit en ogen zelfs snelle bewegingen adembenemend authentiek. OLED –
compromisloze, onberispelijke beeldkwaliteit.
Fascinerend anders. Loewe bild 3.43 en 3.49
zijn voorzien van de nieuwste LC-displays.
De extreem platte Ultra HD-screens beschikken over een viermaal hogere resolutie
(3.840 x 2.160 pixels). Dit zorgt voor contrastrijke, scherpe beelden met briljante details.
Loewe DR+
Een voetbalwedstrijd kijken en tegelijkertijd
een detective of een film opnemen – ook wanneer dit allemaal op hetzelfde tijdstip wordt
uitgezonden. Programma’s pauzeren en later
weer verder kijken. En als het laat wordt, dan
gebruikt u de Loewe TV als streaming-client:
Het programma van de TV in woonkamer
neemt u gewoon mee naar de slaapkamer.

Daar kijkt u op uw tweede Loewe TV
verder. Of u bekijkt een opname van uw
DR+-archief. Loewe bild 3.43 en 3.49 zijn
naar keuze met of zonder geïntegreerde
harddisk (met een opslagcapaciteit van
1.000 GB) verkrijgbaar.
Sound
De kamervullende, van akoestische stof
voorziene krachtige 2 x 40 watt frontluidspreker beschikt over een geïntegreerd
stereo-geluidssysteem met basreflexbuis
voor levendige, volumineuze tonen.
Uiterst genuanceerd en duidelijk. Via
Bluetooth kunt u muziek draadloos met
een Bluetooth-hoofdtelefoon beluisteren.
U kunt ook muziek van uw smartphone
of tablet direct naar de televisie streamen.
Loewe bild 3.49 en Loewe bild 3.43
kunnen, in de DR+-variant, via de Digital
Audio Link-interface (DAL) met actuele
Loewe luidsprekersystemen tot een home
cinema-systeem worden uitgebreid. Als
3.1 of een 5.2-surround-systeem.

Uw homescreen is helder gestructureerd. Hierdoor kunt
u uw favoriete zenders, andere aangesloten apparaten en
opnamen nog eenvoudiger starten en beheren.

Met behulp van de overzichtelijke EPG kunnen
programma's worden opgenomen of gemarkeerd.

Bediening
Overzichtelijk, snel en intuïtief. Helder
gestructureerd en eenvoudig te gebruiken.
Op het TV-homescreen kunt u zenders,
opnamen, apps en andere externe bronnen
eenvoudig en overzichtelijk opslaan. Ook
bij Live-TV behoudt u altijd het overzicht:
een tijdsbalk toont u bijvoorbeeld nauwkeurig de voortgang van alle programma's.
Met Tidal hebt u toegang tot meer dan
40 miljoen muzieknummers. Films en
series vindt u online bij Amazon Video,
maxdome of YouTube – de apps hiervoor
zijn al op uw apparaat geïnstalleerd.

Met de Loewe app kunnen Loewe TV’s via een smartphone
of een tablet worden bediend. Niets meer missen:
documentaires of blockbusters neemt u met de app
heel onderweg ook onderweg op. Actuele programma's
kunnen via hetzelfde wifi-netwerk in een andere kamer
verder worden bekeken. Bovendien fungeert de app als
elektronische programmagids.

Loewe bild 3.55: Betreed
de fascinerende wereld van
OLED-televisie – hightech
met een ziel voor uw
woonkamer.

Het extreem platte Ultra HD-display van Loewe bild 3.43
en Loewe bild 3.49 beschikken over een vier keer hogere
resolutie (3.840 x 2.160 pixels) dan Full HD. Dit zorgt voor
haarscherpe details, perfecte contrasten en ongekende
briljante kleuren.

Het scherm van de Loewe bild 3.55 oled
oogt licht en subtiel – ondank de royale
diagonaal van 55".

LCD-technologie met ingebouwde DR+-harddisk – de
perfecte eyecatcher voor keuken of kantoor. Optioneel
verkrijgbaar bij Loewe bild 3.43 en Loewe bild 3.49.

Highlights
Modern design met smalle omlijsting, geborsteld aluminium en met stof

Volledige flexibiliteit met de Loewe Dual Channel technologie.

bespannen luidsprekerfront.

Loewe os – onze slimme en eenvoudig te bedienen gebruikersinterface voor

Fantastische geluidskwaliteit met een totaal muziekvermogen van 2 x 40 watt in alle formaten.

maximale gebruiksvriendelijkheid.

Bij de optionele 43"/49"-variant met DR+ en Digital Audio Link zijn tevens opname en

Bluetooth-functie: voor eenvoudige muziek-streaming of gebruik van

timeshift plus het samenstellen van een luidsprekerssysteem tot 5.2 kanalen mogelijk.

een Bluetooth-hoofdtelefoon.

Technische informatie

bild 3.43/bild 3.43 dr+

bild 3.49 /bild 3.49 dr+

bild 3.55

Schermresolutie (in pixels)

Ultra HD (3840 x 2160)

Ultra HD (3840 x 2160)

Ultra HD (3840 x 2160)

Displaytechnologie

LCD

LCD

OLED

HDR (Dolby Vision / HDR 10 / HLG)

– /•/•

– /•/•

•/•/•

Schermdiameter (in cm / inch)

108 / 43

126 / 49

139 / 55

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

•/•/•/•

•/•/•/•

•/•/•/•

Dual Channel

•

•

•

Uitgangsvermogen in W (sinus / muziek)

2 x 20 / 2 x 40

2 x 20 / 2 x 40

2 x 20 / 2 x 40

Acoustic speaker concept

Luidsprekerbox met basreflex-systeem

Luidsprekerbox met basreflex-systeem

Luidsprekerbox met basreflex-systeem

DR+ / opslagcapaciteit in GB /

– /– /• (bild 3.43)

– /– /• (bild 3.49)

– /– /•

USB-opname (bij DR+: USB-archief)

•/ 1.000 /• (bild 3.43 dr+)

•/ 1.000 /• (bild 3.49 dr+)

HDMI UHD 2.0 met HDCP 2.2

4 (4 x UHD, 1 x ARC)

4 (4 x UHD, 1 x ARC)

Ingebouwde WLAN / LAN

•/•

•/•

•/•

EU-energie-efficiëntieklasse 1

B

B

B

Jaarlijks energieverbruik (kWh)

129 / 132

160 / 162

205

Gewicht in kg

15,4 / 15,6

20,2 / 20,4

20,6

Kleuruitvoering

Grafietgrijs / Lichtgrijs

Grafietgrijs / Lichtgrijs

Grafietgrijs / Lichtgrijs

Afmetingen TV

B 96,3 / H 59,4 / D 7,3

B 111,9 / H 68,1 / D 7,3

B 123,0 / H 74,2 / D 5,6

Tafeloplossing (meegeleverd)

Muurbevestiging (vlakke montage)

Staande oplossing

Loewe I Spectral Rack

TS Plate, Aluminium

WM Slim, VESA Size 200 / 300,

FS Plate, Lichtgrijs

In verschillende kleuren en formaten.

Handmatig draaibaar (+/– 20°)

Chroomzilver

Handmatig draaibaar (+/– 20°),

Geschikt voor Loewe bild 3.43 / 3.49 / 3.55,

Hoogte / diepte (cm) incl. tafeloplossing:

Diepte (cm) incl. muurbevestiging:

verborgen kabelvoering

Sound en Equipment.

43": H 61,7 / D 25,0

43": D 9,5

Hoogte / diepte (cm) incl. staande

Afmetingen Rack (zonder TV):

49": H 70,4 / D 25,0

49": D 9,5

oplossing:

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

55": H 79,2 / D 27,0

55": D 8,1

43": H 109,7 / D 48,5

Breedte (cm): 110, 165 of 221

4 (1 x 2.0a /1 x ARC)

(breedte / hoogte / diepte in cm)
1

Spectrum A++ – E

49": H 118,4 / D 48,5
Muurbevestiging (schuin instelbaar)

Vind meer set-up opties en gedetailleerde

55": H 127,1 / D 56,0

WM 67, Zwart

technische informatie op www.loewe.tv/be

Diepte (cm) incl. muurbevestiging:

Staande oplossing

43": D 11,2

FS 32 – 43, Aluminium

49": D 11,2

Handmatig draaibaar (+/– 45°),

55": D 9,8

verborgen kabelvoering
Hoogte / diepte (cm) incl. staande

Muurbevestiging (flexibel)

oplossing:

WM Isoflex 32 – 55, Aluminium

43": H 111,9 / D 48,7

Diepte (cm) incl. muurbevestiging:
43": D 9,5
49": D 12,6
55": D 10,8
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