
High-endtechnologie om verliefd op te worden

Voor de mooiste momenten.



A TV love affair.

Loewe One

High-end entertainment dat u beter wilt leren kennen



Streaming.

Vanaf nu ziet u alle bekende 
films, bekroonde series en 
hippe muziekclips wanneer 
u waar wilt in de woonkamer: 
Amazon Video*, Maxdome*, 
YouTube en Tidal zijn al op de 
Loewe One geïnstalleerd.

* Alleen beschikbaar in bepaalde      
   landen.

Loewe One 40 FHD 

1.199 € - 200 € prijsvoordeel = 999 €
Energieklasse A
Afmetingen (L x B x H) 5,4 / 91,3 / 57,5
Schermdiagonaal (cm/inch) 102 / 40

Loewe One 55 UHD 

2.199 € - 200 € prijsvoordeel = 1.999 €
Energieklasse B 
Afmetingen (L x B x H) 4,9 / 123,5 / 75,4
Schermdiagonaal (cm/inch) 140 / 55

Loewe klang 1 speaker 

499 € (per paar)

Loewe Subwoofer 300 

799 €
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Loewe One.
Eén die bij me past.

Bij een nieuwe liefde voel ik steeds weer vlinders in de buik.  
Elk moment is kostbaar. Er valt zo veel nieuws te ontdekken.  
Zo is het ook bij de Loewe One: eenvoudige bediening, haarscherp 
beeld, mijn favoriete programma's wanneer ik ze maar wil, en een 
flinterdunne, lichte look. Alle details zijn zorgvuldig uitgekozen  
en in het design verwerkt. En dat voor een prijs om verliefd op  
te worden. Daarom is de Loewe One mijn nummer één.

Het geluidssysteem heeft Loewe in het randloze design 
ingebouwd. De verborgen stereoluidsprekers stralen naar 
achteren en onderen. Verliefd? Gespannen? Moe? De juiste 
muziek voor mijn humeur vind ik via Tidal. Deze dienst streamt via 
de geïntegreerde app mijn nummers in hi-fi of standaardkwaliteit 
direct naar de tv. Uitgebreid met twee Loewe klang 1-speakers  
en de Loewe Subwoofer 300 geniet ik van een perfecte  
geluidsweergave. 

Leer ze nu kennen bij uw Loewe-verdeler!

Loewe bild 1.32 FHD

999 € - 200 € prijsvoordeel = 799 €
Energieklasse A
Afmetingen (L x B x H) 5,4 / 73,4 / 47,4
Schermdiagonaal (cm/inch) 81 / 32

Loewe bild 1.65 UHD  

2.999 € - 200 € prijsvoordeel = 2.799 €
Energieklasse B 
Afmetingen (L x B x H) 6,4 / 145,1 / 88,6
Schermdiagonaal (cm/inch) 165 / 65

Tijdelijke acties
tot 31 december.
• 200 € prijsvoordeel
• 5 jaar garantie.
• Bij aankoop van een  

Loewe One / Loewe bild 1  
+ Loewe subwoofer 300  
+ paar Loewe klang 1  
ontvangt u bijkomend 
€300 prijsvoordeel!
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Loewe Art.
Mis niets, benut elke minuut.

Leg uw voeten omhoog en zappen maar. Heerlijk! Voor de Loewe 
Art is comfort het belangrijkste. Hij is tenslotte de snelste ter 
wereld in het schakelen tussen kanalen. Weet steeds wie precies 
wie verleidt of verlaat, opjaagt, bedwingt of de bal in het doel trapt. 
Allemaal naadloos na elkaar. Steeds comfortabel in uw hand. 
Dat is uniek, maar nog lang niet alles. Een programma bekijken 
en tegelijk een ander programma opnemen? Met Loewe USB 
Recording wordt tv-kijken nog flexibeler. 

Als echte Smart TV biedt de Loewe Art u alle denkbare digitale 
inhoud, en dat in de beste beeldkwaliteit. Zijn Ultra HD Display 
zorgt voor haarscherp beeld. Zelfs Full HD-video's zien er indruk-
wekkend uit dankzij de slimme Loewe Scaling-technologie.  
En het volle geluid belooft mooie tv-avonden.  
Dit is tv-kijken voor genieters.

Bij uw Loewe-verdeler kunt u het zelf ontdekken.

Loewe Art 48 UHD 

vanaf 2.199 €
Energieklasse B
Afmetingen (L x B x H) 5,5 / 107,8 / 69,8
Schermdiagonaal (cm/inch) 122 / 48

Loewe Art 55 UHD 

vanaf 2.699 €
Energieklasse B
Afmetingen (L x B x H) 5,5 / 123,0 / 78,1
Schermdiagonaal (cm/inch) 140 / 55

Loewe Instant Channel 
Zapping.*

Met Loewe Instant Channel 
Zapping zapt u helemaal 
zonder zwart beeld. Terwijl u 
via het ene kanaal naar een 
programma kijkt, laadt het 
tweede kanaal automatisch 
de volgende zender. Bij het 
zappen wordt eenvoudigweg 
van beeld gewisseld.

* Voor niet-gecodeerde zenders

Tijdelijke actie
tot 31 december.
• Bij aankoop van een 

Loewe Art  
+ Loewe subwoofer 300 
+ paar Loewe klang 1 
ontvangt u €300  
prijsvoordeel!

Loewe Art 40 FHD 

vanaf 1.399 €
Energieklasse A

Loewe Art 40 UHD 

1.699 €
Energieklasse B
Afmetingen (L x B x H) 5,5 / 91,0 / 60,4
Schermdiagonaal (cm/inch) 102 / 40

1 sek
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Loewe klang 1 speaker 

499 € (per paar)

Loewe Subwoofer 300 

799 €



The attraction of the new.

Loewe Art

Slim genieten



Real pleasure.

Loewe Connect

De onbegrensd kleurrijke wereld 
van digitaal entertainment
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Loewe Connect.
Brengt kleur in het spel.

De Loewe Connect heeft vele talenten. Met hem verveelt u zich 
nooit dankzij de vele netwerkmogelijkheden. En u moet noch uw 
entertainmentprogramma thuis, noch uw afspraken buitenshuis 
missen.  Moet u weg? Dan pauzeert u de film en kijkt u later verder. 
U kunt ook een opname starten, waar u maar bent. Geen probleem, 
net zoals add-on entertainment voor de keuken, slaapkamer of het 
kantoor. De kleine Loewe Connect 32 is als tweede tv weliswaar 
compact, maar minstens even veelzijdig als de grote.

De Loewe Connect zal nog jaren voor plezier zorgen. Het is een op 
maat gesneden home-entertainmentsysteem, dat zich moeiteloos 
aan elke nieuwe woonsituatie aanpast. Kies met de optioneel 
verkrijgbare Colour Kit met vier verschillende accentkleuren de 
juiste stemming. Koppel de tv aan twee Loewe speakers en een 
Loewe Subwoofer 525 om van echte surround sound te genieten.

Ontdek het nu in onze showrooms.

Loewe Connect 32 FHD 

1.299 € 

Loewe Connect 32 DR+ FHD 

1.599 €
Energieklasse A
Afmetingen (L x B x H) 5,3 / 72,9 / 50,8
Schermdiagonaal (cm/inch) 81 / 32

Loewe Connect 40 UHD 

2.499 €
Energieklasse B
Afmetingen (L x B x H) 5,5 / 90,9 / 60,4
Schermdiagonaal (cm/inch) 102 / 40

Loewe Connect 48 UHD 

2.999 €
Energieklasse B
Afmetingen (L x B x H) 5,5 / 107,8 / 69,9
Schermdiagonaal (cm/inch) 122 / 48

Loewe Connect 55 UHD 

3.499 €
Energieklasse B
Afmetingen (L x B x H) 5,5 / 122,9 / 75,1
Schermdiagonaal (cm/inch) 140 / 55

Loewe Stand Speaker

vanaf 1.399 € (per paar)

Loewe Subwoofer 525

 850 €

Loewe Multi Recording.

Vanaf Loewe Connect 32 DR+ 
beschikken alle Connect-toe-
stellen over een geïntegreerde 
DR+ harde schijf met 1.000 
GB opslagruimte. Zo kunt u 
met Loewe Multi Recording 
twee programma's tegelijk 
opnemen en tegelijk een derde 
programma bekijken.

Tijdelijke actie
tot 31 december.
• Bij aankoop van een  

Loewe Connect  
+ Loewe subwoofer 525  
+ paar Loewe Stand 
Speakers ontvangt u 
€300 prijsvoordeel!
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Loewe Reference.
Uw thuis, uw concertzaal.

De Loewe Reference is een symfonie voor alle zintuigen.  
Design, bediening, beeld en geluid: hij is eersteklas op elk vlak.  
Zijn hoogwaardige materialen maken van het design een totaal-
belevenis. Het individuele comfort van de overzichtelijke bediening 
verbluft u. Zijn spectaculaire contrastfilterscherm verbetert het 
contrast en de beeldkwaliteit nog meer. En zijn krachtige geïnte-
greerde soundbar betovert u met zijn glasheldere klank.

Een voelbare basweergave, goed klinkende middentonen, 
haarfijne hoge tonen en een buitengewoon grote geluids-
dynamiek. In Cinema Surround-modus vult het geluid de ruimte 
met meeslepend authentieke klanken. Met een druk op de knop 
schakelt u tussen film- en muziekmodus. Gekoppeld aan vier 
speakers en een Loewe Subwoofer 525 versterkt u de basweergave 
nog meer en krijgt u echt de indruk dat u voor een podium zit. 
Uitzonderlijk krachtig en tegelijk haarscherp: perfect voor film- en 
muziekliefhebbers.  

Ontdek de perfectie. Bij uw Loewe-verdeler.

Loewe Reference 55 UHD 

vanaf 4.999 € - 1.000 € prijsvoordeel = 3.999 €
Energieklasse B
Afmetingen (L x B x H) 6,1 / 125,9 / 76,6
Schermdiagonaal (cm/inch) 140 / 55 

Loewe Reference 75 UHD 

vanaf 11.999 €
Energieklasse B
Afmetingen (L x B x H) 8,9 / 171,7 / 102,9
Schermdiagonaal (cm/inch) 189 / 75

Loewe Satellite Speaker 

vanaf 500 € (per paar) 

Loewe Stand Speaker 

vanaf 1.400 € (per paar)

Loewe Subwoofer 525 

850 €

Geluidsprestaties.

Een geïntegreerde soundbar 
met acht luidsprekers zorgt 
voor 120 watt aan glashelder 
geluid. Dankzij de speciaal 
ontwikkelde basreflexbox en 
de geïntegreerde 5.1 Audio 
Decoder met Dolby Digital en 
DTS wekt het systeem bijna 
perfect het gevoel van een 
liveconcert.

Tijdelijke acties
tot 31 december.
• 1.000€ prijsvoordeel bij 

aankoop Reference 55.
• GRATIS Apple TV incl. 

Netflix app



Strong emotions.

Loewe Reference

Ware grootheid voor bijzondere behoeften.



Pure passion.

Loewe bild 7

Tv-belevenis tot in de perfectie
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Loewe bild 7.
Meester van de beeldkunst.

Met de Loewe bild 7 begint een nieuw tijdperk voor het tv-kijken, 
met kleuren zo intens als het leven zelf. Met contrasten die 
sprekender zijn dan ooit tevoren. Op een scherm dat dunner  
is dan een smartphone dankzij de OLED-technologie, door  
Loewe met beeldoptimalisatiesoftware perfect weergegeven.  
Met een randloze, minimalistische look en intelligente  
bediening. 

De Loewe bild 7 is de tv die iedereen verbluft: Bij het aanzetten 
glijdt het beeldscherm zacht naar boven om u een blik te 
gunnen op de geïntegreerde soundbar. Deze zorgt voor uiterst 
fijn afgestemd stereogeluid van 120 watt geproduceerd door 
maar liefst 10 luidsprekers. En met vier draadloze Loewe Klang 
5-speakers geniet u in een handomdraai van perfecte surround 
sound. Stel actieve luidsprekers op, schakel ze in en geniet van tv 
op zijn mooist. 

Gun uzelf de meester van de beeldkunst. 

Loewe bild 7.55 UHD 

4.990 € incl. wall mount
Energieklasse B
Afmetingen (L x B x H) 5,2 / 123,0 / 74,1
Schermdiagonaal (cm/inch) 139 / 55

Loewe bild 7.65 UHD 

6.990 € incl. wall mount
Energieklasse B
Afmetingen (L x B x H) 5,2 / 145,2 / 86,4
Schermdiagonaal (cm/inch) 164 / 65

Loewe klang 5 speaker 

3.990 € (per paar)

Loewe klang link 

299 €

OLED-technologie.

De OLED-technologie toont 
beelden door lichtgevende 
pixels en dekt zo een indruk-
wekkend groot contrast, van het 
donkerste zwart tot het helder-
ste wit. Elke afzonderlijke pixel 
kan om het even welke kleur 
aannemen, zo helder u wilt.  
De kleuren verstoren de kleur 
van de naburige pixels niet.

Tijdelijke actie
tot 31 december.
• Bij aankoop van een paar 

Loewe klang 5 ontvangt 
u GRATIS een klang-link 
t.w.v. € 299!



Technische aanpassingen, leveringsmogelijkheden, fouten en prijsveranderingen voorbehouden. Bijkomende dienstverlening wordt apart aangeboden en berekend.  Loewe-producten die volgens de 
aanbevolen prijs worden verkocht, worden in principe verkocht met basis-premiumdienstverlening.

In het wit, antraciet, petroleumkleur of grafietgrijs? 
Stijlvol in harmonie met een stoffen front, bekleed in 
edel zwart, zilver, carbonkleur of grafietgrijs? Alles is 
mogelijk. De keuze is aan u.
Zo wordt ook het interieurdesign smart entertainment. 
www.loewe.tv/be

Loewe en Spectral ontwikkelen samen intelligente 
meubeloplossingen. Ze passen niet alleen stijlvol in 
uw interieur, maar maken de wonderlijke wereld van 
entertainment voor u toegankelijk. Loewe Spectral 
Racks zijn in drie formaten verkrijgbaar en flexibel op te 
stellen, zodat ze perfect passen bij uw Loewe entertain-
mentsystemen. 

Met liefde voor techniek.

Loewe Opta Benelux
Uilenbaan 84
2160 Wommelgem 
België

www.loewe.tv/be

Acties geldig vanaf 1 november t.e.m. 31 december 2016

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


