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Loewe One.

Affordable Design.



Loewe One 55 UHD/DC in black of white: 2.199€ - 200€ prijsvoordeel = 1.999€ 
Loewe One 40 FHD black: 1.199€ - 200€ prijsvoordeel = 999€

Bij aankoop van een nieuwe Loewe One 55 UHD televisie ontvangt u een Apple TV 
gratis (incl. Netflix app).

Loewe One zet haar eerste stappen in de Loewe-wereld. Dit product kenmerkt zich 
door haar typisch Loewe-design en haarscherpe beelden. Een toestel waar beleving,               
comfort én betaalbare kwaliteit centraal staan. Uw televisiemoment zal met behulp van 
de Assist Media  een ongelofelijke ervaring zijn! En dat begint met de kleinste details.

Typerend voor de Loewe One is de slanke behuizing en het monitor design. Dit toestel heeft 
een onzichtbaar ingebouwd Back-Firing-luidsprekersysteem, goed voor een muziekvermogen 
van 40 watt. De One 55 bevat een Ultra High Definition Panel met Edge-LED Backlights en een 
tot 200 Hz beeldscherm. De One 40 is voorzien van een op maat gemaakt Full HD panel. De 
sublieme responstijd zorgt voor haarscherpe beelden. De Loewe Image+ Active verbetert de 
beeldkwaliteit door middel van gladde bewegingen, geoptimaliseerde scherpte, contrast, satu-
ratie en zwartuniformiteit. Door gebruik te maken van de Loewe ontwikkelde Super Resolution 
Scaling Algorithm ziet zelfs Full HD-content er beter uit! Feilloze resultaten, zelfs bij de snelste 
beelden.

De One is heel eenvoudig in gebruik. Dankzij het Assist Media-besturingsssyteem is het mo-
gelijk om het startscherm van uw televisie te personaliseren net zoals dat van een Smart-
phone met herkenbare pictogrammen. Doordat er geen externe box voor antenne, kabel of 
satelliet nodig is, gaat er geen kwaliteit verloren: De drie ontvangstmodi zijn in de televisie 
geïntegreerd. Er is geen decoder nodig en de programma’s worden rechtstreeks ontvangen 
via TV met CAM en smart-card. Dankzij het Dual-Channel concept is het mogelijk een pro-
gramma te bekijken en gelijktijdig een ander  programma op te nemen via USB1. Een unicum 
in deze productcategorie! 

Met de functie ‘Instant Channel Zapping’ kan u bliksemsnel van de ene naar de andere ze-
nder zappen². Bovendien kan u nu ook supersnel opstarten vanuit Stand-By met de Quick 
Start-modus. De Loewe One wordt standaard geleverd met een draaibare tafelvoet. U kunt 
hem ook aan de muur hangen, op een kast zetten of vrij in de ruimte plaatsen op een Floor 
stand.

1 Met behulp van externe harde schijf (via USB) bvb. zoals de DR+ Feature Disk (alleen One 55).
2 Voor vrije niet gecodeerde zenders (alleen One 55).

Table Stand in aluminium

Nu met gratis Apple TV voor 

o.a. Netflix-faciliteiten.
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Prijsvoordeel

€ 200



De gekende Loewe Art kreeg een grondige make-over. Dit product wordt 
ook wel eens ‘het instapmodel’ genoemd. Nu, wat ons betreft een instap-
model met klasse, want deze Loewe Art is voorzien van de Ultra HD-tech-
nologie en produceert een geweldig ruimtelijk geluid.

Dit toestel heeft een ingebouwd Front-Firing-luidsprekerssysteem, goed voor een 
muziek vermogen tot 80 watt. Daarnaast zorgt ook de behuizing van het toestel voor een 
extra touch. Het toestel heeft een frame in aluminium en werd minutieus afgewerkt. De 
kabels werden netjes weggewerkt waardoor het ontwerp beter tot zijn recht komt. De 
kwalitatieve materialen zorgen niet alleen voor een premiumuitstraling maar ze onders-
teunen ook op technisch vlak de geluidskwaliteit. 

Over uitstraling gesproken. Dat heeft de Loewe Art. Net zoals zijn voorgangers heeft ook 
dit toestel een tijdloze, elegante look. U kunt hem ook aan de muur hangen, op een kast 
zetten of vrij in de ruimte plaatsen op een Floor stand. Wij verkiezen die laatste optie want 
de Loewe Art  heeft net zoals zijn voorgangers een 360° design. Dat wil zeggen dat hij 
vanuit alle hoeken gezien mag worden.

Dankzij zijn Ultra High Definition is de Loewe Art-televisie, die bovendien compatibel is 
met de H.265/HEVC-standaard en uitgerust is met HDMI 2.0 en USB 3.0 helemaal klaar 
voor het UHD-tijdperk. Loewe ontwikkelde processen en algoritmen die instaan voor de 
verwerking en optimalise ring van beelden. Doordat er geen externe box voor antenne, 
kabel of satelliet nodig is, gaat er geen kwaliteit verloren: De drie ontvangstmodi zijn in de 
televisie geïntegreerd. Er is geen decoder nodig en de programma’s worden rechtstreeks 
ontvangen via TV met CAM en smart-card.

Onze smartphones en tablets staan boordevol muziek, foto’s en video’s. Maar wat als u ze zou 
kunnen delen terwijl u gebruik maakt van de allerbeste beeldkwaliteit en akoestiek in uw woning? 
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Loewe Art.

Simply beautiful.



Ten slotte pakt Loewe ook uit met snelle zaptijden. Ieder van ons herkent het fenomeen 
van trage zaptijden bij moderne digitale televisies. Dit probleem maakt het dagelijkse 
zappen een heuse beproeving. Toegegeven, ook Loewe maakte zich hieraan schuldig. 
De televisiefabrikant slaagt erin om van dit pijnpunt een sterkte te ma ken. Met de functie  
‘Instant Channel Zapping’ biedt Loewe u televisies die u toelaten om bliksemsnel van de 
ene zender naar de andere te zappen1.

Ook de trage opstarttijden worden aangepakt. Dankzij de Quick Start 
up-modus schakelt u uw toestel supersnel in vanuit stand-by.

De mooiste film- en muziekmomenten beleeft u nog steeds in uw eigen, 
vertrouwde omgeving. Maak het gezellig, kies een leuke film, documen-
taire of muziekstuk uit en uw televisie doet de rest. 

De Loewe Art is verkrijgbaar in drie schermgroottes en drie kleuren.
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Stuur de muziek, foto’s en video’s van uw smartphone of tablet naar uw tv en geniet van 
het uitzonderlijke comfort en de uitmuntende kwaliteit. 

Uw smartphone/tablet moet hiervoor enkel over een externe applicatie beschikken.                           
Onze aanraders:
• Voor Android: BubbleUPnP of iMediaShare
• Voor iOS: ArkMC of iMediaShare

Verder is de Art ook heel eenvoudig in gebruik. Om de oriëntatie van het start scherm 
te verbeteren, werd de werking ervan grondig herzien. Net zoals voorheen kan het 
startscherm worden gepersonaliseerd. Nieuw is dat er een filter werd ingebouwd. Kiest u 
bijvoorbeeld voor de optie ‘Video’, dan wordt enkel de videogerelateerde inhoud weerge-
geven op het startscherm.

Loewe Art 40 FHD/DC in alu-silver of alu-black: € 1.399. 
Loewe Art 40 UHD/DC in alu-silver of alu-black: € 1.699. 
Loewe Art 48 UHD/DC in alu-silver of alu-black: € 2.199. 
Loewe Art 55 UHD/DC in alu-silver of alu-black: € 2.699. 
Ook verkrijgbaar in alu-white (+ € 100)
Bij aankoop van een nieuwe Loewe Art UHD-televisie 40, 48 of 55 ontvangt u een 
Apple TV gratis (incl. Netflix app)

Optioneel:  
Subwoofer 300 in black: € 799.
Satellite Speaker in alu-black of alu-silver: € 499 (paar).

1 Voor vrije, niet gecodeerde zenders.

Geïntegreerde Soundbar                   

tot 80 watt

Table Stand in geëloxeerd 

aluminium

Frame in geëloxeerd aluminium

Loewe|Spectral rack verkrijgbaar in 3 formaten (110-165-221) en 3 kleuren (white-anthracite-petrol)
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De gloednieuwe Loewe Connect is een flexibele all-rounder die u en uw gezin dag na 
dag het ene gezellige televisiemoment na het andere bezorgt. Het toestel heeft een 
ingebouwde harde schijf van 1 TB2 waarop u programma’s, films en series kunt opne-
men die u via streaming zelfs kunt bekijken op een ander scherm. Deze functie heet 
Loewe Smart tv2move1. Ook kunt u via een app (Loewe Smart Assist App) programma’s 
opnemen wanneer u onderweg bent. Het enige wat u hoeft te doen, is het programma 
van uw keuze in te stellen en uw televisie doet de rest.  De Loewe Connect heeft het 
allemaal, en neem dat gerust letterlijk. 

Wat de beeldkwaliteit betreft, kunt u niet beter zitten dan voor de Loewe Connect UHD. 
Dit toestel is uitgerust met de Ultra HD-technolgie, ook wel 4K genoemd. Een beeldtech-
nologie met een resolutie van 3.840 x 2.160 pixels. Dat is een resolutie die vier keer hoger 
is dan Full-HD displays (1.920 x 1.080). U krijgt dus een perfect natuurlijke beeldindruk 
met diepe, scherpe details en toch frisse, levendige kleuren. Door de Loewe Scaling-tech-
nologie worden zelfs Full-HD-beelden opvallend beter weergegeven. Via innovatieve 
aansluitingen zoals HDMI 2.0, HDCP, HEVC 265 en USB 3.0 worden beelden van externe 
mediaspelers in ultrahoge resolutie weergegeven.  

Bij groots beeld hoort groots geluid. En laat dat nu Loewe’s sterkte zijn. Ondanks het klei-
nere geluidsoppervlak is dit toestel uitgerust met 4 echte luidsprekers, goed voor 80 watt 
muziek vermogen. Deze zijn voorzien van de modernste technologieën op de markt van 
Amerikaans audiospecialist SOEN©. Dankzij een geïntegreerde SOEN Speaker Box beleeft u 
steeds een authentieke geluidservaring met een superieure kwaliteit. Een externe soundbar 
hoeft u niet meer aan te schaffen want die is reeds geïntegreerd. De eveneens geïntegreerde 
A/V receiver met 5.1 HD Decoder, Dolby TrueHD en dts HD laat u toe om uw eigen, op maat 
gemaakte Home Cinema-systeem te creëren van 2.1 tot 5.1. 

Connect 55 UHD/DR+ 
in cappuccino

1 Voor vrije, niet gecodeerde zenders.
2 Uitgezonderd Connect 32 FHD/DC.

Loewe Connect.

Uniquely multi-talented.



Met het Assist Media-besturingssysteem is het mogelijk om het startscherm van uw 
televisie in te stellen net zoals dat van een smartphone met herkenbare pictogrammen: 
tv-zenders, radiozenders, films die u hebt opgenomen, fotomappen op uw computer, 
websites, applicaties en meer. 

Een andere unieke, nieuwe functie is Loewe Multi Recording. Met de Loewe Connect 
DR+ is het mogelijk om twee zenders tegelijk op te nemen. Beter nog, u kunt tijdens het 
opnemen zelfs naar een derde1 kanaal kijken, rechtsreeks en in HD.    

Naast een uitstekende beeld- en geluidskwaliteit bewijzen ook zijn looks dat het hier 
om een topproduct gaat. Het aluminium frame en de ongeëvenaarde afwerkingsgraad - 
360° rond - maken van Loewe Connect een echt meesterstuk dat een centraal plaatsje 
in de woonkamer meer dan waard is. De aansluitingen en kabels zijn handig weggewerkt 
zodat het tijdloze, elegante ontwerp nog beter tot zijn recht komt. Made in Germany, dat 
ziet u, voelt u en hoort u.  

Ten slotte pakt Loewe de lange laadtijd bij het opstarten aan. Televisies vandaag kunnen 
een pak meer dan vroeger. Daarom hebben ze bij het opstarten tijd nodig om alle instel-
lingen in te laden. Dankzij de Quick Start up-modus slaat u deze stap over en kunt u uw 
toestel supersnel opstarten vanuit stand-by. De Loewe Connect UHD is verkrijgbaar in 
silver, black, cappuccino en petrolblue in de beeldscherm groottes 32, 40, 48 en 55 inch. 
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Loewe Connect 32 FHD/DC in silver, black of cappuccino: € 1.299.
Loewe Connect 32 FHD/DR+ in silver, black of cappuccino: € 1.599.
Loewe Connect 40 UHD/DR+ in silver, black of cappuccino: € 2.499. 
Loewe Connect 48 UHD/DR+ in silver, black of cappuccino: € 2.999. 
Loewe Connect 55 UHD/DR+ in silver, black of cappuccino: € 3.499.

Bij aankoop van een nieuwe Loewe Connect UHD-televisie 40, 48 of 55 
ontvangt u een Apple TV gratis (incl. Netflix-app). 

Optioneel:
Subwoofer 300 in black: € 799.
Satellite Speaker in alu-silver of alu-black: € 499 (paar).
Stand Speaker in alu-silver of alu-black: € 1.500 (paar).

Geïntegreerde Soundbar van 80 watt 

met 4 luidsprekers

Table Stand in chroom

Frame in geëloxeerd aluminium

Nu met gratis Apple TV voor 

o.a. Netflix-faciliteiten.
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Luxe is beleving, luxe is comfort, luxe is genieten. Daarvoor ontwikkelde Loewe 
voor u zijn gloednieuwe en uiterst prestigieuze lijn: Loewe Reference UHD.                
Het absolute neusje van de zalm. Want u, u verdient alleen het beste. Wij beloven 
het u: zowel het design, beeld als geluid overtreffen uw wildste dromen. Zoek niet 
verder, u hebt uw luxeversie van een thuisbioscoop gevonden. 

Designed for Life – De Reference UHD kreeg een exclusief, puristisch design, vervaar-
digd uit materialen van topkwaliteit. Het aluminium frame, het glazen anti-reflecterende 
contrastfilterscherm, het luidsprekerrooster van hoogwaardige akoestische stof en de 
daarmee gepaard gaande ongeëvenaarde afwerkingsgraad – 360º rond – maken van 
de Loewe Reference UHD een echt tijdloos meesterstuk dat een centraal plaatsje in de 
woonkamer meer dan waard is. Geproduceerd met de hoogst mogelijke precisie en vak-
manschap – natuurlijk in Duitsland. 

Glashelder Beeld – Het hoogwaardig contrastfilterscherm in echt glas en de krachtige 
400 Hz witte direct LED-achtergrondverlichting zorgen voor een overweldigende Home 
Cinema-ervaring. De sublieme responstijd zorgt voor haarscherpe beelden. Een perfecte 
contrastratio verzorgt de helderheid. Geniet van perfect nauwkeurige, natuurlijke en 
levens echte beelden dankzij de Ultra High Definition technologie. Zelfs Full-HD content 
ziet er dankzij de geavanceerde ‘super scaling’-technologie beter uit. Voor 3D liefheb-
bers is er nog meer goed nieuws, de nieuwe Reference lijn beschikt over 3D-technologie.            
Geniet van beelden met levendige, frisse kleuren die de werkelijkheid weerspiegelen. 

Perfect Geluid – De geïntegreerde soundbar zorgt voor een indrukwekkende, au-
thentieke en natuurlijke geluidservaring. Met acht luidsprekers worden zelfs de moeili-
jkste geluiden geproduceerd met de hoogste precisie. Dankzij de gesofisticeerde, hoog 
innovatieve speaker-technologieën worden er ongeëvenaarde geluidsprestaties gehaald, 
ondanks zijn heel slanke lijnen. Het hoogwaardige naar voren gerichte stereogeluidcon-
cept levert een muzikaal vermogen van 2 x 60 watt op basis van het basreflexprincipe. 
Geniet van een uitstekend virtueel 3D geluid zonder dat u daarvoor extra externe luid-
sprekers nodig heeft – het handelsmerk van Loewe. 

Reference 55 UHD met 

gemotoriseerde Floor Stand.

Loewe Reference UHD.

Breathtaking sound.



Loewe Reference 55 UHD/DR+ in alu-silver of alu-black: 
€ 4.999 - € 1.000 prijsvoordeel = € 3.999.
Table Stand Reference 55 in alu-silver: € 400.
Floor Stand Reference gemotoriseerd: € 900.

Bij aankoop van een nieuwe Loewe Reference UHD-televisie 55, 75 of 85 ontvangt 
u een Apple TV gratis (incl. Netflix-app).
De Loewe Reference is ook verkrijgbaar in de fantastische XXL-formaten                         
75 inch (191 cm) en 85 inch (216 cm). Deze producten zijn exclusief te bekijken bij 
uw Loewe Gallery of Loewe Reference Partner.
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Indrukwekkend gebruiksgemak –Loewe voorziet handige tools die uw dagdagelijkse 
televisiemomenten eenvoudig houden en aangenaam maken. U kunt een programma live 
bekijken op één kanaal, terwijl u twee andere programma’s1 opneemt op de ingebouwde 
DR+ harddiskrecorder van maar liefst 1 Terabyte. De recorder doet ook dienst als video-
server, wat betekent dat hij vlot toegankelijk is voor andere toestellen van Loewe die met 
uw thuisnetwerk verbonden zijn (DR+ Streaming). Bovendien beschikt u over de optie 
om een programma te pauzeren en het vervolg in een andere kamer te bekijken (DR+ Fol-
low-Me). Met het Assist Media-besturingssysteem is het mogelijk om het startscherm van 
uw televisie in te stellen net zoals dat van een smartphone met herkenbare pictogram-
men: tv-zenders, radiozenders, films die u hebt opgenomen en meer. Dankzij de Loewe 
Mobile Recording plant u met de Loewe Smart Assist-app voor Android en iOS  heel een-
voudig opnames – zelfs als u niet thuis bent.  Met de geïntegreerde bluetoothmodule kunt 
u uw favoriete muziek snel en gemakkelijk streamen vanaf een smartphone of een tab-
let en beluisteren via de ingebouwde soundbar of een extern geluidssysteem dat op uw 
televisie toestel aangesloten is. Geniet van comfortabele televisiemomenten – helemaal 
op maat van uw wensen. 

Filmervaring in groot formaat – De televisiebeleving binnenbrengen in uw leefruimte, 
dat is ons streefdoel. Wie op zoek is naar een ‘ruime’ bioscooperva ring kan voortaan bij 
Loewe terecht voor de nieuwe Reference modellen met een scherm formaat van 75” en 
85”. Deze nieuwe formaten zijn een kunstwerk op zich en dan vooral in de trendy kleuren 
alu-white en alu-dark gold. De luxueuze kleur alu-dark gold2 wordt zelfs handmatig gepoli-
jst en is bijgevolg bij ieder toestel op een unieke manier samengesteld. Dankzij de motor-
isch aangedreven Floor Stand die eveneens uitgevoerd is in hoogwaardig aluminium, kunt 
u de Reference waar u wenst opstellen. Uiteraard kunt u de Reference 85” en de Refer-
ence 75” extra in de spotlights plaatsen door deze aan de muur te hangen. Indruk maken 
met dit toestel is niet moeilijk, de Loewe Reference 75” en 85” UHD zijn gegarandeerd een 
blikvanger in eender welke woonkamer.

1 In dat geval stelt de tv u een lijst met vrije, niet gecodeerde zenders voor die u rechtsreeks kunt bekijken aangezien   
   deze functie beperkt is tot maximaal twee multiplexontvangers/transponders.
2 Alleen Reference 55.

 alu- alu- alu alu- 
 black silver dark gold white

Vier mogelijke aluminium 

uitvoeringen.

Geïntegreerde Soundbar van 

120 watt met 8 luidsprekers

Frame in geëloxeerd 
4 mm aluminium

Contrastfilterscherm in echt glas

Nu met gratis Apple TV voor 

o.a. Netflix-faciliteiten.

Reference 55 UHD in alu-silver

Reference ID speaker

Subwoofer 525

Prijs-

voordeel

€ 1.000
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Loewe bild 7 OLED TV.

De kunst van perfectie.
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Kinematics geintegreerd

Geïntegreerde Soundbar van 

120 watt met 10 luidsprekers

6mm dun scherm afgewerkt in 

afgerond aluminium graphite grey

Nu met gratis Apple TV voor 

o.a. Netflix-faciliteiten.

Met de Loewe bild 7 luiden we een nieuw tv-tijdperk in. Met een levensechte kleur-
weergave en contrasten die scherper zijn dan ooit voor mogelijk gehouden werd. 
En dat op een scherm dat dankzij de oledtechnologie dunner is dan de meeste 
smartphones. Het resultaat is het meest buitengewone kleurenpalet en de fijnste 
kleurschakeringen tot nu toe.

Van oledtechnologie naar volmaakte beeldcompositie
De Loewe bild 7 toont dankzij de oledtechnologie schitterende, contrastrijke beelden 
(HDR) in UHD. Deze nieuwe beeldbelevenis en de beeldoptimalisatie van Loewe vormen 
samen VantaVision, geïnspireerd op de donkerste substantie op aarde: VantaBlack®. Die 
stof reflecteert namelijk zo goed als geen licht, maar absorbeert het net voor meer dan 
99 procent.

Dankzij de oledtechnologie worden beelden samengesteld uit zelfoplichtende pixels, de 
organische lichtemitterende diodes. Anders dan bij een lcd-scherm vereist deze tech-
nologie geen achtergrondverlichting. Wanneer het scherm uitgeschakeld is, is het zwart, 
zonder lichtweerspiegelingen. De reactietijd bedraagt minder dan één microseconde. Van 
fonkelende helderheid tot de zwartste duisternis. Elke pixel kan om het even welke kleur 
aannemen, en dat met een bijzonder precieze, tot nog toe ongeëvenaarde lichtintensiteit. 
De aangrenzende pixels worden niet overstraald, waardoor het contrast sterker is dan 
ooit tevoren. Dankzij de oledtechnologie loopt de contrastomvang van de Loewe bild 7 op 
tot vijf cijfers – van het donkerste zwart tot het lichtste wit.

Indrukwekkend op het eerste gezicht – design en techniek
Bild 7 werd vervaardigd uit fijn op elkaar afgestemde, hoogwaardige materialen in stem-
mige kleuren en pure vormen. Het minimalistische aluminiumkader in grafietgrijs met af-
geronde hoeken roept een bepaalde afstandelijkheid op.  

Wanneer de Loewe bild 7 ingeschakeld wordt, beweegt het gemotoriseerde display naar 
boven en komt de verfijnde en enorm krachtige soundbar vrij. Met in totaal 120 watt mu-
ziekplezier uit zes drivers en vier passieve basmembranen wordt de ruimte gevuld met 
een stevige bas, perfecte filmgeluiden en puur muzikaal genot.  Het tv-toestel kreeg aan 
alle kanten een kaderloos design en ziet er ook in het midden van een ruimte voortreffelijk 
uit. Bevestig het toestel aan de muur, of zet het al dan niet op de sierlijke voet in het mid-
den van de kamer. Ook een technisch hoogstandje is de nieuwe gebruikersinterface van 
de Loewe bild 7. Die gidst de gebruiker heel eenvoudig doorheen de belangrijkste functies 
en is perfect aan de behoeften van de consument aangepast. 

Vrijheid in een nieuwe dimensie – slim tv-kijken
Dankzij de Loewe bild 7 komt entertainment los van tijd en ruimte. Uitgesteld kijken, pro-
gramma’s pauzeren, series automatisch opnemen of een live-uitzending terugspoelen: 
alles kan dankzij het slimme DR+ opnamesysteem met geïntegreerde harde schijf van 1 
TB. Daarnaast kunnen opnames voortaan ook via de smartphone bekeken worden. Door 
de handige streamingfunctie wordt tv-kijken ook mobieler dan ooit: bild 7 streamt liveop-
names en muziek bijvoorbeeld handig naar een tablet, zodat de consument zijn lieveling-
sprogramma gewoon in een andere kamer kan bekijken.* 

Of de consument nu kiest voor satelliet, kabel-tv of antenne: de Loewe bild 7 is voor 
alle digitale tv-mogelijkheden geschikt. En met zijn geïntegreerde entertainmentapps 
zoals Amazon Video en Tidal kan de consument de grootste sterren rechtstreeks in zijn 
woonkamer verwelkomen. Series, kaskrakers en songs naar een hoger niveau tillen? Dat 
kan het best via Bluetooth met behulp van een koptelefoon. De Loewe bild 7 kent geen 
grenzen, van uw tv naar uw koptelefoon, of van uw smartphone naar uw scherm.

Loewe bild 7.55 in graphite grey: € 4.990 incl. WM7
Loewe bild 7.65 in graphite grey: € 6.990 incl. WM7

Loewe Table Stand bild 7: € 449
Loewe Floor Stand bild 7: € 999 (gemotoriseerd)

Bij aankoop van een nieuwe Loewe Bild 7.55 of 7.65 ontvangt u een Apple TV gratis 
(incl. Netflix-app)

* voor vrije, niet gecodeerde zenders



Loewe Opta Benelux nv
Uilenbaan 84 - 2160 Wommelgem
Tel.: +32 3 270 99 30 - Fax: +32 3 353 45 09
e-mail: loewe@loewe.be

Meer info en productgegevens vindt u op www.loewe.tv. 
Technische wijzigingen, leverbaarheid en eventuele fouten 
voorbehouden.

De aanbiedingen in deze folder zijn geldig van 1 september t.e.m. 29 oktober 2016.

Deze swingende luidsprekerfamilie speelt muziek van werke-
lijk alle mogelijke bronnen: iPhones, iPads, smartphones, ta-
blets, laptops, PC’s, MP3-spelers, you name it. Zo streamt u 
uw muziek via Bluetooth of NFC van om het even welk toes tel 
moeiteloos naar uw Loewe-audioproduct. Aan extra aanslui-
tingsmogelijkheden ook geen gebrek. Kies uit de AUX-in, de 
USB-audiopoort, de PC-audiopoort of de Apple Lightning 
Connector op de Loewe SoundPort. 

Loewe Speaker 2go
Het beste geluid, een exclusief design afgewerkt in hoog-
waardig aluminium en een eenvoudige Bluetooth-verbinding 
naar mobiele apparaten. Zijn lithiumbatterij gaat 8 uur mee 
en met een muziekvermogen van 40 watt bezorgt hij u en 
uw entourage muziekgenot tot in de vroege uurtjes. 
Hij is beschikbaar in Alu-silver en Alu-black. € 299

Loewe SoundPort Compact 
Via de Apple Lightning connector mét oplaadfunctie plaatst 
u uw iPhone 5, iPad 4 of iPad Mini op het dock. Ook niet-Ap-
ple tablets kunt u via het kliksysteem horizontaal of verti-
caal op het dock plaatsen. Verder maakt de geïntegreerde 
microfoon met echoneutra lisering ook telefoonconferenties 
mogelijk. 

De Loewe SoundPort Compact is uitgerust met twee Fullran-
ge speakers, één subwoofer en een basreflexsysteem goed 
voor 80 watt muziekvermogen. Ook deze kanjer kreeg een 
tijdloos, elegant design en werd afgewerkt met hoogwaardige 
materialen.

Verkrijgbaar in Alu-silver en Alu-black voor € 499.

Loewe heeft vandaag 300 Loewe-partners in de Benelux. U vindt ze op www.loewe.tv/be-nl/verdeler-zoeken.html

Alle Loewe-producten in deze folder genieten automatisch 2 jaar garantie. Na registratie door uw vakhandelaar wordt de garantie 
met 1 jaar verlengd tot 3 jaar.

Loewe SoundPort Compact.

Zet je schrap voor dit swingend wonder.


