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Je hoeft niet alles te horen, maar het is goed dat je het kunt. 

Wereld primeur. Gepersonaliseerd premium geluid op alle 

Loewe-tv's. Een geweldige innovatie voor een perfecte, 

aangepaste luister- en kijkervaring.

Loewe os – besturingssysteem

De Loewe app wordt een mobiele afstandsbediening. 

Foto’s en filmpjes van uw smartphone op uw tv bekijken 

of een speelfilm verder bekijken op uw tablet, 

smartphone of een tweede televisietoestel, het kan 

allemaal. Met de Loewe app neemt u uw favoriete tv-

programma’s erg eenvoudig op. Een praktische 

oplossing voor onderweg en thuis.

Loewe and Mimi Defined™

Het Loewe homescreen is overzichtelijk en geeft al uw 

favorieten weer. Lievelingszenders, aangesloten 

toestellen en opnamen: u bekijkt en beheert ze heel 

eenvoudig, op een intuïtieve manier.

Loewe app

Loewe bild 2 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 luidspreker 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.

Design

Een stijlvolle blikvanger in puristisch zwart, 
dat is de Loewe bild 2 ten voeten uit. Het 
smalle frame omsluit het platte scherm op 
een discrete manier. Alle kabels verdwijnen 
achter de magnetische afdekplaat aan de 
achterkant, met een bijzonder strak design 
als resultaat. De Loewe bild 2 is verkrijgbaar 
in meerdere maten (55”, 49” en 43”) en past 
dankzij de verschillende opstelsystemen 
perfect in elk interieur.

Beeldkwaliteit

Elk detail superscherp en overtuigend 
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 
buitengewone diepgang oplevert. 
Adembenemend levensechte beelden? Dit 
tv-toestel zorgt ervoor.

Klank

De met zwarte akoestische stof overtrokken 
luidspreker vooraan is stijlvol in het toestel 
ingewerkt en het muziekvermogen van 2 x 
20 watt levert een krachtige klank op. 
Bovendien breidt u de sound van de Loewe 
bild 2 naar believen uit: met oplossingen die 
variëren van 2.1 stereogeluid tot en met 5.2 
surround sound voegt u tot 420 watt 
geluidsvermogen toe – met dank aan het 
Loewe klang 1 geluidssysteem. Zo kunt u 
rekenen op een bijzonder kamervullende en 
volumineuze geluidservaring. Een 
praktische extra troef: dankzij de extra 
bluetoothfunctie streamt u muziek ook 
rechtstreeks van uw smartphone naar uw 
televisietoestel.

Bediening 

Het overzichtelijke en intuïtieve 
besturingssysteem van Loewe maakt 
van televisiekijken een ontspannende 
belevenis. Zo vindt u op het aanpasbare 
homescreen niet alleen uw favoriete 
zenders terug, maar ook uw 
persoonlijke fotoalbums en video-
opnamen en alles wat u dierbaar is. In 
één oogopslag. Apps zoals Tidal 
(waarmee u toegang krijgt tot meer dan 
50 miljoen muzieknummers) of van 
video-on-demand-aanbieders zoals 
Amazon Video, Maxdome en YouTube 
zijn al geïnstalleerd. Dankzij de Instant 
Channel Zapping-functie garandeert de 
Loewe bild 2 de merkbaar kortste 
omschakeltijden, met een maximaal 
bedieningscomfort en een aangename 
televisie-ervaring als resultaat. Zo blijft 
er meer tijd over voor wat echt telt.

Loewe app

Met de Loewe app wordt uw 
smartphone of tablet een draagbaar 
televisietoestel of een tweede scherm 
waarop u het zender- en 
programmaoverzicht kunt bekijken. 
Films en lievelingsseries neemt u 
eenvoudigweg op met één druk op een 
knop. En dankzij Mobile Recording in de 
Loewe app doet u dat zelfs terwijl u nog 
onderweg bent.
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Loewe bild 2 is voor diegenen die 

genieten van de eenvoud van 

technologie en ernaar streven om het te 

integreren in hun dagelijks leven met een 

hoge esthetische benadering.

Dankzij het ingotogen 

ontwerp is de Loewe bild 2 

een aanvulling op elke 

omgeving. Een stedelijk 

appartement, een modern 

kantoor, je eigen huis. 

Verfijnd en onderscheidend.

Modern ontwerp: met een ultradun display en elegant ingebouwde 

soundbar, heeft de Loewe bild 2 een moderne zwarte afwerking.

Ultradun en puur zwart: Loewe bild 2.55 met 

innovatieve OLED-technologie voor hoge 

contrasten, schitterende kleuren en perfecte 

beelden die niet realistischer kunnen zijn.
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loewe.tv

Tafeloplossing (meegeleverd)

Table Stand Plate, Aluminium

Handmatig draaibaar (+ /– 20°) 

Hoogte / diepte (cm) incl. tafeloplossing:

43": H 61.6 / D 25.0

49": H 70.4 / D 25.0

55": H 78.8 / D 27.0

Muurbevestiging

WM Slim, VESA Size 200 (43" & 49")  or 

VESA Size 300 (55"), Chrome Silver 

Diepte (cm) incl. muurbevestiging: 

43": D 9.5

49": D 9.5

55": D 8.1

Muurbevestiging, vlakke montage

WM 67, Zwart

Diepte (cm) incl. muurbevestiging:   

43": D 11.2

49": D 11.2

55": D 9.8

Muurbevestiging, flexibel

WM Isoflex 32 – 55, Aluminium 

Diepte (cm) incl. muurbevestiging: 

43": D 9.5

49": D 12.6

55": D 12.6

Staande oplossing

FS Plate 32 – 49 of FS Plate 55 – 65,  

Lichtgrijs

Handmatig draaibaar (+/–20°), 

Verborgen kabelvoering

Hoogte / diepte (cm) incl. staande oplossing:

43": H 109.7 / D 48.5

49": H 118.4 / D 48.5

55": H 126.8 / D 56.0

Staande oplossing

FS 32_43, Aluminium 

Handmatig draaibaar (+/–45°), 

Verborgen kabelvoering

Hoogte / diepte (cm) incl. staande oplossing: 

43": H 111.9 / D 48.7

Highlights

Eenvoudig ontwerp in klassiek zwart met geïntegreerde, met stof beklede soundbar 

Uitzonderlijke geluidskwaliteit met 2 x 20 watt vermogen

Een verscheidenheid aan oplossingen voor een eenvoudige plaatsing

Loewe os – de slimme en eenvoudig te bedienen interface voor maximaal gebruiksgemak 

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

hoofdtelefoon

Loewe I Spectral Rack

Loewe Opta Benelux nv

Uilenbaan 84, 2160 Wommelgem

België

Tel. +32 3 270 99 30

E-mail: loewe@loewe.be

www.loewe.tv/be-nl

Loewe Technologies GmbH

Industriestraße 11, 96317 Kronach

Germany 

www.loewe.tv

Technische informatie bild 2.43 bild 2.49 bild 2.55 oled

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) •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•

Single Channel • • •

Uitgangsvermogen in W (sinus/muziek) 2 x 10 / 2 x 420 2 x 10 / 2 x 20 2 x 10 / 2 x 20

Acoustic speaker concept Speaker Box Speaker Box Speaker Box

– /– /• – /– /• – /– /•DR+/ opslagcapaciteit in GB / USB opname 

Recording HDMI UHD 2.0 met HDCP 2.2 4 (4 x UHD, 1 x ARC) 4 (4 x UHD, 1 x ARC) 4 (1 x 2.0a /1 x ARC)

Ingebouwde WLAN / LAN / Bluetooth •/•/• •/•/• •/•/•

EU-energie-efficiëntieklasse B B B

Jaarlijks energieverbruik (kWh) 139 175 205

Gewicht in kg 15.5 20.5 23.2

Kleuruitvoering Zwart Zwart Zwart

Afmetingen TV (breedte/hoogte/diepte in cm) B 96.3 / H 59.4 / D 7.3 B 111.9 / H 68.1 / D 7.3 B 122.8 / H 73.9 / D 6.7
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Vind meer set-up opties en gedetailleerde 

technische informatie op www.loewe.tv/be.

In verschillende kleuren en formaten 

Geschikt voor Loewe bild 2.43 / 2.49 /             

2.55 oled,  sound system en equipment. 

Afmetingen Rack (zonder TV): 

Hoogte / diepte (cm): H 36.8 / D 48.2 

Breedte (cm): 110, 165 of 221




