
De beste televisie van 32 inch 
80 cm in het beste formaat:  
Loewe Connect 32 DR+ 

 
Loewe heeft met de Connect 32 DR+ een 
televisiemodel met een scherm van 80 cm 
in zijn assortiment dat binnen dit segment 
de norm stelt. Wij hebben hem voor u 
getest en vertellen u hier wat deze televisie 
u te bieden heeft. 
 
Alleen al door er naar te kijken weet u het: de 
Loewe Connect 32 DR+   is een heel speciale 
televisie. Zijn hoogwaardige design met 
verborgen kabelgeleiding, de met stof beklede 

stereoluidsprekers aan de voorzijde en de al net zo stijlvolle, stabiele en bovendien ook nog 
draaibare voet van verchroomd metaal geven duidelijk aan dat dit niet zomaar een 32 
inchtelevisie is. Loewe biedt deze televisie aan in drie accentkleuren: zilver, cappuccino en 
zwart. Ook qua montageoplossingen zijn er diverse mogelijkheden. 
 
De uitrusting 
De Loewe Connect 32 DR+ heeft een uitrusting die zijn weerga niet kent. Andere televisies mogen 
dan wel meer online apps hebben dan de Loewe, maar met zijn ingebouwde "DR+"-
hardeschijfrecorder, zijn dubbele DVB-multituner en een ruime keuze aan behuizingskleuren en 
montageoplossingen (tafelpoot, vloerstandaard, rack of wandhouder) steekt de Connect 32 DR+ met 
kop en schouders boven de andere merken uit. Dit 80 cm grote model heeft met zijn 1920 × 1080 
pixels optimale HDTV-resolutie. Dankzij "DR+" kunt u tot wel 3 programma's tegelijkertijd opnemen en 
bekijken. Bovendien is de "Connect 32" ook verkrijgbaar zonder ingebouwde recorder. 
 
Analoge AV-signalen lopen via de adapter; voor de digitale signalen zijn er tal van directe 
aansluitingen op de Loewe Connect 32 DR+ voorzien: 3 HDMI-ingangen, een elektrische digitale 
uitgang, een USB 2.0 en USB 3.0. Naast de dubbele tuneruitrusting heeft de Loewe ook 2 CI-Plus-
sleuven voor decodermodules voor gedecodeerde televisie of Sky. Andere pluspunten zijn de 
krachtige stereo-eindversterkers die de frontluidspreker aandrijven, en de ingebouwde 
meerkanaalsdecoder voor Dolby Digital of DTS. Een externe AV-receiver is dus niet langer nodig. 
Daarnaast kan de Loewe-televisie via een upgradestick worden uitgebreid met diverse functies zoals 
Bluetooth. Met de optioneel verkrijgbare upgrade is het bovendien mogelijk om de Connect 32 DR+ in 
een Loewe-Multiroom-systeem als server of client te laten functioneren. Met de Loewe-Multiroom-
functie kan er tegelijkertijd  op een tweede Loewe-Smart-TV live-tv, opnames of muziek worden 
afgespeeld zonder storende vertragingen. Als Smart-TV heeft de Loewe uiteraard ook LAN en WLAN. 
Deze televisie ondersteunt onder andere HbbTV, online mediatheken, YouTube, Maxdome en 
internetradio. Netflix of Amazone Instant Video wordt momenteel nog niet ondersteund. Daarentegen, 
in een thuisnetwerk, waar hij als client is aangelogd op een DLNA-server of zelf als server streamt 
naar een andere (Loewe-)televisie, zet hij echte topprestaties neer. Met de "Follow-Me"-functie kan 
men het afspelen van een televisie-uitzending bijvoorbeeld eerst in de woonkamer laten beginnen en 
later, met een tijdsvertraging, in een andere ruimte het einde van het programma verder bekijken, 
zonder een deel te missen. 
 
  



Bediening  
De Loewe verdient ongetwijfeld een compliment voor zijn uitstekende gebruikshandleiding in 
papiervorm die in beknopte versie bij de Connect 32 wordt meegeleverd en ook zijn nuttige 
helptekstvensters voor een verhoogd gebruiksgemak, verdienen een pluim. Omdat bepaalde toetsen 
van de afstandsbediening een dubbele functie hebben, raden wij aan om de uitgebreide handleiding 
op de website van Loewe te downloaden nadat de Connect-televisie op de website is geregistreerd. 
Belangrijk om te weten is dat enkele toetsen een andere functie krijgen wanneer ze iets langer 
ingedrukt worden. Door de DR+-toets kort in te drukken, gaat u naar de bestanden op de harde schijf, 
door lang op deze toets te drukken activeert u de timer. Als u de "i"-toets lang ingedrukt houdt, 
activeert u onmiddellijk het bedieningshulpvenster op het beeldscherm.   
Bovendien heeft Loewe nu ook 2 applicaties voor smartphones, namelijk Smart Assist en Smart 
tv2move voor iOS en Android, zodat de televisie via moderne besturingssystemen kan worden 
bediend.  
 
Comfort  
Als het gaat om comfort, dan heeft de Connect 32 DR+ heel wat in zijn mars. Zo zijn er bijvoorbeeld 
het automatische verzamelen van EPG-data in de stand-bymodus en de automatische serie-opname. 
Zo zijn onmiddellijk na het inschakelen alle huidige programmagegevens beschikbaar en de 
afleveringen van een tv-serie worden automatisch vastgelegd volgens de EPG-data. Voor iedereen 
die graag eens door de lijst van tv-programma's zapt, heeft Loewe een speciale verrassing in petto: 
door meerdere keren op Programma+(of Programma–) te drukken, verkort de Loewe-televisie de 
omschakeltijd met behulp van een tweede tuner, voor zover deze niet voor andere doeleinden wordt 
ingezet. Ook het Loewe-Homescreen is heel handig: met deze functie kan men heel eenvoudig 
favorieten aanmaken en groeperen ongeacht of het nu gaat om zenders, DR+-opnames of zelfs 
teletekstpagina's.  
 
Beeld en geluid  
Loewe gebruikt een lcd die speciaal voor de Connect 32 of Connect 32 DR+ ontwikkeld werd. De 
Connect 32 DR+ heeft met zijn beeldscherm "op maat" een full-HD-beeldkwaliteit van wereldklasse. 
Dankzij de kleurtemperatuur "soft" komen de kleuren perfect overeen met de HDTV standaarden 
(rec.709). Ze ogen zeer natuurlijk en zijn ideaal voor het afspelen van speelfilms. Uit onze 
laboproeven bleek een visuele kwaliteit van topklasse. De Loewe-televisie weet zijn kijkers ook te 
overtuigen met zijn onberispelijke scherpte en zijn natuurlijke en tegelijkertijd contrastrijke 
beeldvorming. De vloeiende weergave van bewegingen, zonder horten of stoten, wordt verzekerd 
door de "DMM"-functie. Wij raden aan om de televisie in te stellen op de middelste niveau: zo worden 
beelden zo vloeiend mogelijk, met slechts een minimale inboeting aan scherpte, weergegeven. Met 
het oog op energiebesparing past het led-backlight zich door middel van een omgevingsensor aan het 
licht in de kamer aan. In onze test hebben wij deze functie echter uitgeschakeld. Ondanks zijn zeer 
compacte afmetingen produceert de Loewe-televisie een respectabel stereogeluid met behoorlijk 
overtuigende prestaties als het gaat om helderheid en gebalanceerdheid, Binnen een surroundset 
kunnen de tv-boxen ook als center geconfigureerd worden.  
 
Extra functies zoals Bluetooth en het gesynchroniseerde Multiroom-streaming voor live-TV kunnen worden toegevoegd door 
middel van een updatestick. 
 
Conclusie 
De Connect 32 DR+ is de beste 32 inch-televisie op de markt en een echte allrounder onder de 
televisies. Zijn uitstekende uitrusting met een uitgebreide recorder en streamingfuncties alsook zijn 
beeldschermkwaliteit van topniveau maken van hem een echte topper die zijn prijs meer dan waard is. 
Herbert Bisges 
 



 
 

Loewe Connect 32 DR+ 
Prijs ca 1.500 euro 
Verkooppunt  Loewe, Wommelgem 
Tel.  +32 3 270 99 30 
Website  www.loewe.tv/be-nl 
 
 
Uitrusting 
 
beelddiagonaal in inch/cm  32/80 
resolutie  1920 x 1080 
beeldfrequentie  100 
Dimming: Globaal / zones / pixels  •/–/– 
Tuner: DVB-T / -C / -S / -IP / HDTV 2/2/2/0/• 
beeld-in-beeld / met 2 tuners  •/• 
HDMI / VGA /Cinch-AV  3/0/0  
HDMI: CEC / ARC / 3-D / UHD (4K) •/1/–/0 
Scart (in /out)  1/•/– 
Audio-out: analoog / 
opt. /coax /ARC  Stereo, AudioLink/0/1/1 
koptelefoon/apart regelbaar 1/• 
Display-Port: 3D / UHD (4K)  –/– 
Cardreader / LAN / WLAN  0/•/• 
USB: 2.0 / 3.0 / Player / Recorder  2/1/•/• 
EPG / Zenderlijst / Favorietenlijsten •/•/• 
Online EPG / Multiroom: Server / Client –/•/• 
Internet: Portal / Browser / HbbTV  •/•/• 
Instelling ter ingang / per beeldsignaal •/– 
Witbalans / Kleurenkalibratie  •/– 
Kamerlichtsensor  • 
Afstandsbediening met verlichting /radiogestuurd signaal /NFC –/–/– 
Bediening via spraak/gebaren  –/– 
Andere  harde schijf, DR+-streaming 
 
Specificaties: 
Afmetingen met poort (b x h x d in mm)  729 x 508 x 213 
Gewicht in kg  11,9 
Zwartniveau (cd/m2)  0,04 
ANSI-contrast  3547:1 
Kleurtemperatuur in kelvin (filmmodus) 6500 (soft) 
Stroomverbruik in bedrijf/stand-by 43,5/0,4 
EU-energielabel  A 
 
Beoordeling 
 
+ uitstekende uitrusting 
+ beeld- en geluidskwaliteit, bediening 
+ hardeschijfrecorder, streamingserver 
 
Opmerking 
 
Scherm (HDMI)  40 %  1.1  
Geluid  5 %  1.3  
Uitrusting  30 %  1.1  
Afwerking  5 %  1.1  
Bediening  20 %  1.2  

Referentieklasse 1,1  
Prijs/kwaliteit: zeer goed 
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