Loewe klang 1

Muziek is pure emotie. Muziek heeft een positief
effect op de hersenen en stimuleert ons lichaam om een extra
portie van het gelukshormoon dopamine te produceren. Een
dag zonder muziek? Nauwelijks denkbaar. Het is een belangrijk
onderdeel van ons dagelijkse leven. Muziek ontroert, inspireert
en motiveert. Loewe klang 1 – for pure happiness.

Loewe klang 1

Loewe klang 1

Systeem

Loewe klang 1 luidsprekers voor authentieke,
volumineuze geluidservaring. De fijnste geluidsnuances zijn helder gedefinieerd en exact
uitgebalanceerd. Ook spraak is hierdoor uitzonderlijk duidelijk, zowel hard als fluisterend
stil. Ongeacht de locatie van de luidsprekers –
op de elegante Floor Stands op de vloer, in de
hoek in een rek of aan de muur.
De klang 1 luidsprekers met een krachtig
120 watt muziekvermogen zijn modern en
elegant. Twee fullrange speakers die voor
een krachtige sound zorgen. Ze passen in elk
interieur. Details: naadloze stoffen afdekking
in Zwart, Grafietgrijs of Lichtgrijs. Hoogwaardige, met textiel omhulde kabels.

Loewe TV’s passen perfect bij Loewe
luidsprekers en subwoofers. Ze fungeren hierbij als centerspeaker en
bieden toegang tot meer dan 30.000
internetradiozenders en portalen
voor muziekstreaming zoals Tidal. Als
3.1-systeem met twee luidsprekers of
5.2-surround-sound met vijf speakers en
twee subwoofers – het home cinemasysteem kan flexibel worden uitgebreid.
Loewe klang 1 luidsprekers en de
klang 1 subwoofer werken ook zonder
televisie of geluidsinstallatie: via de
Line-in kunnen notebooks, smartphones
en andere muziekbronnen rechtstreeks
worden aangesloten. Voortreffelijke
sound, zonder extra installatie – zelfs
op kantoor.

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

Bediening
Het gehele systeem kan eenvoudig
worden bediend met de Loewe afstandsbediening – voor de instellingen tot en
met het dagelijkse gebruik. Ongeacht
hoeveel luidsprekers en subwoofers van
Loewe er op de Loewe TV zijn aangesloten, u hebt slechts één afstandsbediening
nodig. Via de bediening van de TV kunt u
het gehele systeem instellen. Een groot
aantal sound-instellingen is al voorgeconfigureerd.

Veelzijdigheid
De geïntegreerde tafelvoet is bestemd voor
plaatsing in een kast of op een sideboard.
Het zachte materiaal is ook geschikt voor
gevoelige oppervlakken.

Geweldig geluid, prachtige looks: vrij
in de ruimte, met hoogwaardige roestvrij
stalen voet en vrijwel onzichtbare, verborgen kabels.

Snel en eenvoudig gemonteerd.De muurbevestiging is door de magneetafdekking
onzichtbaar. Net zo geraffineerd: de verborgen kabelvoering.

klang 1 luidsprekers. Veelzijdige opstelmogelijkheden. Hoogwaardige, naadloze
stof in Grafietgrijs, Lichtgrijs of Zwart.
De kabels zijn met textiel omhuld.

De klang 1 subwoofer met een krachtig
300 Watt muziekvermogen zorgt voor
bijzonder intensieve lage tonen.
Kwaliteit die u voelt: de afstandsbediening met hoogwaardige
aluminium-oppervlakken.

Twee klang 1 luidsprekers, één klang 1 subwoofer
en de TV-luidspreker als centerspeaker zorgen
voor een prachtige 3.1 sound.

Systeem-highlights
Qua design en functie perfect op Loewe TV afgestemd, voor de

Overzichtelijk en eenvoudig: bediening van audio-instellingen

beste geluidservaring

en -functies via Loewe TV-menu en afstandsbediening

Te gebruiken als geluidssysteem: van 2.1 tot 5.2 – de Loewe TV

Solide behuizing zonder zichtbare schroeven, bekleed met

neemt hierbij de functie van centerspeaker op zich

naadloze akoestische stof

Technische informatie

klang 1 luidsprekers

Technische informatie

klang 1 subwoofer

Principe

Passieve luidspreker, 1-weg, gesloten

Principe

Actieve subwoofer, passieve radiator

Nominale belasting / muziekbelasting

40 W / 60 W

Nominaal vermogen / muziekvermogen

150 W / 300 W

(sinus/max.)

(sinus/max.)

Aanbevolen versterkervermogen

10 – 75 W

Frequentiebereik

135 Hz – 20 kHz (– 6 dB)

Frequentiebereik

35 Hz – 250 Hz (- 6 dB)

Akoestisch vermogen bij 1 W

81 dB (op 1 m afstand)

Eindtrappen

Totale vermogen: 300 W, 1 digitale
eindtrap (Class D) voor subwoofer-kanaal:
150 W (sinus), 2 digitale eindtrappen
(Class D) voor aansluiting van extra
luidsprekers: elk 75 W, 4 Ohm

Impedantie

8 Ohm

Subwoofer gain

– 6 dB / + 6 dB

Volume

0,3 liter

Uitrusting

Faseschakelaar, diepe basfilter,
bass-equalizer, stand-by-schakelaar,
signaalherkenning, digitale Audiolinkaansluiting (in/out), cinch-aansluitingen
(Line In): links, rechts, subwoofer

Bezetting

1 x 75 mm (3-inch) fullrange speaker

Bezetting

1 woofer, 2 passieve radiatoren

Luidsprekeraansluitingen

Metalen veerklemmen, verguld

Luidsprekeraansluitingen

Schroefklemmen, verguld

(max. 2 x 25 mm²)
Gewicht in kg

0,9

Gewicht in kg

6,8

Kleuruitvoering

Zwart, Grafietgrijs, Lichtgrijs

Kleuruitvoering

Zwart, Grafietgrijs, Lichtgrijs

Afmetingen (breedte / hoogte / diepte in cm)

B 9,5 / H 17,7 / D 9,5

Afmetingen (breedte / hoogte / diepte in cm)

B 24,1 / H 25,8 / D 24,1

Accessoires

Digitale Audiolink-kabel, audiokabel
jack – cinch, stofslang voor kabelvoering,
stroomkabel

Tafel/rekoplossing, meegeleverd

Staande oplossing, meegeleverd

2 stuks

Breedte / hoogte / diepte (cm)

Breedte / hoogte / diepte (cm)

B 24,1 / H 25,8 / D 24,1

B 9,5 / H 17,7 / D 9,5

Staande oplossing

Muurbevestiging

FS klang 1, Lichtgrijs

WM klang 1, Zwart

verborgen kabelvoering

draaibaar, verborgen kabelvoering

Hoogte / diepte (cm)

Hoogte / diepte (cm) incl. muurbevestiging

incl. staande oplossing

H 18,0 / D 11,0
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Vind de gedetailleerde technische
informatie op www.loewe.tv/be

H 100,0 / D 23,5
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