Loewe bild 4 — OLED

Aanzetten, wegdromen. bild  4 is leuk. 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.
Loewe bild 4

Design

Geluid

Fraai: de tafelvoet en de luidsprekers met
exclusieve akoestische stof zijn geïnspireerd
door de diepzwarte kleur dankzij OLED-
technologie. Het scherm, geaccentueerd
door de donkergrijze omlijsting en het Loewe
bedieningsoog, is ultradun en lijkt bijna
gewichtloos. Dit alles vindt u in onze Loewe
bild  4 OLED-set. Eenvoudig geïnstalleerd, en
makkelijk te bedienen.

Het krachtige stereo-geluidssysteem van
80  watt met gesloten basreflexbox zorgt
voor warme lage tonen en is volumineus en
kamervullend. Voor een concertzaalgevoel
koppelt u de bild  4 aan klang 1 luidsprekers
en de klang  1 subwoofer. De geïntegreerde
audio-decoder bespaart u de aanschaf van
een afzonderlijke AV-receiver. In combinatie
met een aanvullende klang 1 subwoofer kan
bild 4 oled zelfs tot een bijzonder krachtig 5.2
geluidssysteem worden uitgebreid. Het levendige, genuanceerde geluid kunt u draadloos
via een Bluetooth-hoofdtelefoon beluisteren –
ook het geluid van de films. U kunt muziek van
uw smartphone via Bluetooth direct naar de
televisie streamen.

Beeldkwaliteit
Met slechts 4,9 mm is het scherm dunner
dan de meeste smartphones. OLED-technologie werkt met lichtgevende pixels, die veel
licht produceren bij een laag energieverbruik.
Anders dan bij LCD’s is er geen achtergrondverlichting nodig. Elke pixel geeft zelf licht.
Als ze uitgeschakeld zijn, zijn ze gitzwart – in
minder dan een milliseconde. Hierdoor zijn
de kleuren helder dan ooit. De subtielste
nuances zijn haarscherp. Bijna zo mooi als
wanneer u uit het raam kijkt. Snelle bewegingen zijn adembenemend realistisch. Ook als
u schuin voor uw televisie zit. OLED-technologie, kwaliteit met een hoge energie-efficiëntie
en levensduur.
Loewe Dual Channel
Hiermee kunt u twee programma’s opnemen
terwijl u tegelijkertijd een ander programma
bekijkt. U sluit een externe harddisk, bijvoorbeeld de Loewe DR+ Feature Disk, aan via de
USB-aansluiting en u start de opname. Zelfs
korte onderbrekingen zijn mogelijk. Druk op
de Pause-toets – en kijk later heel eenvoudig
weer verder.

Loewe os – operating system

Met het nieuw ontworpen homescreen kunt u uw
favoriete zenders, andere aangesloten apparaten en
opnamens nog eenvoudiger starten en beheren.

Bediening
Overzichtelijk en intuïtief. Helder gestructureerd en eenvoudig te gebruiken. Op het
aanpasbare homescreen kunt u zenders, opnamen, apps of externe bronnen eenvoudig
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 in online videotheken zoals Amazon
Video of Maxdome – de apps hiervoor zijn al
op uw apparaat geïnstalleerd. Op YouTube
zijn de populairste internetvideo's beschikbaar. Opnamen starten, eenvoudig via de
programmagids uw favoriete films kiezen of
snelle toegang tot achtergrondinformatie:
met de Loewe app, die u op uw smartphone
of tablet kunt downloaden, wordt alles nog
eenvoudiger.

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

Mis niets meer met de Loewe app: neem documentaires
of films heel eenvoudig met één klik op, waar u ook bent.
Programma's kunnen via wifi-netwerk in een andere kamer
verder worden bekeken.

Aanzetten, wegdromen. bild 4 Pop-up-set.

bild 4 is leuk, eenvoudig geïnstalleerd en
makkelijk te bedienen.

Fraai in een set: ultra dun 4,9 mm OLED-display,
geaccentueerd door de donkergrijze omlijsting,
inclusief 80 watt luidsprekers en tafelvoet.

Fraai: OLED-flatscreen, tafelvoet en
80 watt luidsprekers met akoestische
stof – alles in zwart.

Highlights
Nieuwste OLED-technologie voor beeldkwaliteit met hoge resolutie

Luidsprekers met 80 watt muziekvermogen

Loewe operating system (os) – het intuïtieve bedieningssysteem

Geïntegreerde 5.1 audio-decoder

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

Loewe app voor eenvoudige bediening en opname-programmering onderweg

een Bluetooth-hoofdtelefoon

Technische informatie

bild 4.55

Schermresolutie (in pixels)

Ultra HD (3840 x 2160)

Displaytechnologie

OLED

HDR (Dolby Vision / HDR 10 / HLG)

•/•/•

Schermdiameter (in cm / inch)

139 / 55

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

•/•/•/•/•

Uitgangsvermogen in W (sinus / muziek)

2 x 20 / 2 x 40

Optioneel: Acoustic speaker concept

gesloten soundbar met passief membraan

DR+ / opslagcapaciteit in GB / USB-archief

–/–/•

HDMI met HDCP 2.2

4 (1 x 2.0a / 1 x ARC)

Ingebouwde WLAN / LAN

•/•

EU-energie-efficiëntieklasse

B

Jaarlijks energieverbruik (kWh)

205

Gewicht in kg

21,3

Kleuruitvoering

Zwart

Afmetingen TV (breedte / hoogte / diepte in cm)

B 123,0 / H 76,2 / D 6,4

Tafeloplossing, meegeleverd

Muurbevestiging, vlakke montage

Staande oplossing

Loewe I Spectral Rack

Table Stand Plate, Zwart

WM Slim, VESA Size 300, Chroom Zilver

Floor Stand Plate 55_65, Lichtgrijs

In verschillende kleuren en formaten.

Handmatig draaibaar (+ /– 20°)

Diepte (cm) incl. muurbevestiging: 8,4

Handmatig draaibaar (+ /– 20°),

Geschikt voor Loewe TV bild 4.55,

verborgen kabelvoering

Sound en Equipment.

Muurbevestiging, flexibel

Hoogte / diepte (cm) incl. staande oplossing

Afmetingen Rack (zonder TV)

WM Isoflex 32 – 55, Aluminium

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

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

Hoogte / diepte (cm) incl. tafeloplossing
55": H 79,1 / D 27,0

Tafeloplossing

Diepte (cm) incl. muurbevestiging: 11,4

Breedte (cm): 110, 165 of 221

Handmatig draaibaar (+ /– 20°)

Muurbevestiging, comfortabele montage

Vind meer set-up opties en gedetailleerde

Hoogte / diepte (cm) incl. tafeloplossing

WM 67, Zwart

technische informatie op www.loewe.tv/be

55": H 79,3 / D 30,0

Diepte (cm) incl. muurbevestiging: 10,1
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Table Stand Plate, Donkergrijs
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