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Televisie: Loewe Bild 5.65 OLED Set Basalt Grey
opslagcapaciteit van 1.000 GB. Een voetbalwedstrijd kijken en
tegelijkertijd een detective en een film opnemen is mogelijk ook wanneer dit allemaal op hetzelfde tijdstip wordt
uitgezonden. Programma's pauzeren en later weer verder
kijken. En als het laat wordt, dan gebruikt u de Loewe TV als
streaming-client . Het programma van de TV in de woonkamer
neemt u gewoon mee naar de slaapkamer. Daar kijkt u op uw
tweede Loewe TV verder. Of u bekijkt een opname van uw
DR+ archief. Heel eenvoudig.
Sound

________
€ 5999,-

€ 5649,-

(promo tot 31/12/2020)

Design
Ge?nspireerd door de lichtheid en het optimisme van de
swinging sixties, de euforie van de ruimtevaart, Beatles,
minirok, love and peace - dit komt tot uiting in het warme,
subtiele design. Met een display dat slechts 4,9 mm dun is,
dunner dan de meeste smartphones, lijkt bild 5 bijna
gewichtloos. Overtuigende individualiteit: aan de hand van de
verschillende modules kunt u het model van uw wensen
samenstellen: Silver Oak of Piano Black, met optionele
soundbar of aangevuld met Loewe luidsprekers, als Floor
Stand in Silver Oak of Black Oak of als monitorvariant aan de
muur. bild 5 is verrassend flexibel.
Beeldkwaliteit
OLED-technologie genereert door lichtgevende, organische
pixels een spectaculaire beeldkwaliteit. Anders dan bij LCD's
is er geen achtergrondverlichting nodig. Als ze uit zijn, zijn ze
zwart. En dat met een reactietijd van minder dan een
microseconde: van glinsterend licht naar de donkerste nacht.
Snelle bewegingen zorgen hiermee voor een tot dusver
ongekende levendigheid.
Loewe DR+
bild 5 heeft een ge?ntegreerde harddisk (DR+) met een

Het krachtige stereo-geluidssysteem van 80 watt met gesloten
basreflexbox zorgt voor warme lage tonen en is kamervullend
en volumineus. Vanwege het modulaire design kunt u
afzonderlijke componenten individueel samenstellen en uw TV
bijvoorbeeld met deze bild 5 klang soundbar uitbreiden. Voor
een concertzaalgevoel koppelt u de bild 5 aan klang 5
luidsprekers en de klang 5 subwoofer. Dankzij de intelligente
wireless-technologie communiceren luidsprekers en
subwoofers zonder storende kabels met de bild 5. De
ge?ntegreerde 5.1. audio-decoder bespaart u de aanschaf
van een afzonderlijke AV-receiver. Het levendige,
genuanceerde geluid kunt u draadloos via een
Bluetooth-hoofdtelefoon beluisteren - ook het geluid van de
films. U kunt muziek van uw smartphone via Bluetooth direct
naar de televisie streamen.
Bediening
Nieuw, overzichtelijk en intu?tief. Helder gestructureerd en
eenvoudig te gebruiken. Op het aanpasbare homescreen kunt
u zenders, opnamen, apps of externe bronnen eenvoudig
opslaan. Ook bij Live TV behoudt u altijd het overzicht: een
tijdsbalk toont u bijvoorbeeld nauwkeurig de voortgang van
alle programma's. Met Tidal hebt u toegang tot meer dan 40
miljoen muzieknummers. Films en series vindt u in online
videotheken zoals Amazon Video of maxdome - de apps
hiervoor zijn al op uw apparaat ge?nstalleerd. Op YouTube
zijn de populairste internetvideo's beschikbaar. Opnamen
starten, eenvoudig via de programmagids uw favoriete films
kiezen of snelle toegang tot achtergrondinformatie: met de
Loewe app, die u op uw smartphone of tablet kunt
downloaden, wordt alles nog eenvoudiger.

Eigenschappen:
Ambilight

nee

Beelddiagonaal (cm)

139 cm
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Beelddiagonaal (cm)

164 cm

Beelddiagonaal (inch)

55 inch

Beelddiagonaal (inch)

65 inch

Beeldverversing (paneel)

100 Hz

Bluetooth

ja

Breedte

144,9 cm

CI+ ingang

ja

Curved TV

nee

Diepte

6,4 cm

Diepte (met tafelvoet)

30 cm

Draaibaar

ja

Draaihoek

20 graden

Elektrisch verbruik

180 W

Energieklasse

B

Ether (DVB-T2)

ja

Geschikt voor 3D

nee

Gewicht met voet

41,3 kg

HDR-formaten

Dolby Vision

HDR-formaten

HLG

HDR-formaten

HDR10

HDR-ondersteuning

ja

Hoogte (met tafelvoet)

91,5 cm

Kabel (DVB-C)

ja

Kleur

Grijs

Kleurweergave

10 bit

Netwerkaansluiting

ja

Processor

SX8

Satelliet (DVB-S2)

ja

Schermresolutie

3840 x 2160 (Ultra HD 4K)
pixels

Smart TV

ja

Smart TV platform

Loewe OS

Type backlight

Self-emitting (OLED)

Type TV

OLED

Uitgangsvermogen (totaal)

80 W

Wi-Fi

ja

Aantal processorkernen

4

Aantal HDMI-ingangen

4

Aantal USB-poorten

3

Elektrisch verbruik (stand-by)

0,42 W

Jaarlijks elektrisch verbruik

250 kWh

HDMI Audio Return Channel

ARC

(ARC)
Opslagcapaciteit

1 TB
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Aantal optische uitgangen

1

Surroundformaten

DTS

Surroundformaten

Dolby Digital

Ge?ntegreerde soundbar

ja
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