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Televisie: Loewe bild 1.49
Bij aankoop van een Loewe bild + Loewe klang
1 subwoofer + paar Loewe klang 1 ontvangt u
bijkomend 300 ? prijsvoo

Welkom in de wereld van Loewe. Haarscherpe UHD-beelden,
een vol geluid, uw eigen favoriete content met een
comfortabele gebruikersinterface op een uitermate smal en
licht scherm. Dankzij de nieuwe Loewe bild 1 kunt u voortaan
tegen een aantrekkelijke prijs van al die exclusieve voordelen
genieten. Het Downfire geluidsconcept met Reflective Effect
zorgt voor een geluid dat de hele kamer vult. Waar u zich ook
bevindt in de kamer, het geluid klinkt overal even sterk en
volumineus.
UHD-resolution with Motion Optimalization.
Elke Loewe bild 1 bevat de krachtigste hardware, die
beperkingen in het transmissiepad van het beeldsignaal door
middel van complexe eigen algoritmes van Loewe elimineert.
Daardoor worden de kleuren nog beter weergegeven, blijft de
kwaliteit aan de randen perfect en worden hogere contrasten
getoond, waardoor er geen sprake meer is van
superverzadiging. Het resultaat: soepele schokvrije
bewegingen.
Remote Control.
De Loewe assist, gemaakt van echt aluminium, ligt niet alleen
gemakkelijk in de hand, maar laat zich ook eenvoudig en
intuïtief bedienen.
Monitor Design.
Opvallende kenmerken van het ontwerp: de Loewe bild 1 lijkt
uitermate licht en elegant dankzij het randloze scherm en het
geïntegreerde luidsprekersysteem. De luidsprekers zijn niet
zichtbaar aan de voorkant.
Loewe App.
Inschakelen en uitschakelen, van kanaal veranderen, het
volume regelen - dat kan allemaal gemakkelijk met uw
smartphone. Met de geïntegreerde TV Guide-functie (EPG)
beschikt de klant niet alleen over een nauwkeurig
programmaoverzicht, maar ook over specifieke aanbevelingen
en interessante achtergrondinformatie. De On Air Grid geeft
op elk moment weer wat op elk kanaal wordt getoond en hoe
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lang films en programma's duren. Met de app kunnen ook
opnames op een betrouwbare manier worden gepland en
voorgeprogrammeerd.
Bluetooth Music Player.

Eigenschappen:
Gemakkelijke en directe toegang tot muziek vanaf uw
smartphone. De muziek kan op een eenvoudige manier via
bluetooth rechtstreeks naar uw televisietoestel worden
gestreamd.

Afstandsbediening

ja

Ambilight

nee

Bediening via app

ja

Room filling Sound.

Beelddiagonaal (cm)

126 cm

Het Downfire geluidsconcept met Reflective Sound van de
Loewe bild 1 zorgt voor een vol, kamervullend geluid. Waar u
zich ook bevindt in de kamer, het geluid klinkt overal even
sterk en volumineus.

Beelddiagonaal (inch)

49 inch

Bluetooth

ja

Breedte

111,6 cm

CI+ ingang

ja

De intelligente Mimi Defined?-technologie past het geluid van
het televisietoestel aan, aan jouw luisterprofiel. Gesprekken
beter verstaan - zonder dat u het volume hoeft op te voeren.

Curved TV

nee

Diepte

5,8 cm

Diepte (met tafelvoet)

22,5 cm

Draaibaar

ja

Draaihoek

20 graden

Elektrisch verbruik

96 W

Energieklasse

A

Ether (DVB-T2)

ja

Geheugenkaartlezer

nee

Geschikt voor 3D

nee

HDR-formaten

HLG

HDR-formaten

HDR10

HDR-ondersteuning

ja

Hoofdtelefoonaansluiting

nee

Hoogte

68,1 cm

Hoogte (met tafelvoet)

69,7 cm

Batterij meegeleverd?

ja

Kabel (DVB-C)

ja

Kleur

Zwart

Miracast

ja

Netwerkaansluiting

ja

Opnemen via USB

ja

RS232C

ja

Satelliet (DVB-S2)

ja

Scart

nee

Schermresolutie

3840 x 2160 (Ultra HD 4K)

Simple and Comfortable.
Haal het toestel uit de verpakking en schakel het in. Bild 1
biedt u alles wat u nodig hebt voor een snelle televisieervaring
tegen een aantrekkelijke prijs.

pixels
Smart TV

ja

Smart TV platform

Loewe OS

Type backlight

Edge LED
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Type TV

LED

Uitgangsvermogen (totaal)

40 W

Wi-Fi

ja

Aantal processorkernen

4

Aantal HDMI-ingangen

2

Aantal USB-poorten

1

Elektrisch verbruik (stand-by)

0,27 W

Jaarlijks elektrisch verbruik

133 kWh

Aantal optische uitgangen

1
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