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Televisie: Loewe bild s.77 OLED
voor het Loewe Magic Moment. Dit tilt automatisch het scherm
op wanneer het wordt geactiveerd en geeft zicht op de zeer
sonore soundbar. Uitgerust met tien naar voren gerichte
drivers en een totaal vermogen van 120 watt.

Eigenschappen:

€ 14999,Aanzetten, wegdromen. bild s. OLED is fascinerend anders:
knallende kleuren, overweldigend realistische beelden, zelfs
bij snelle bewegingen. Een voetbalwedstrijd bekijken alsof u
aan de zijlijn staat? Een detective in de donkerste nacht? Met
OLED zit u niet op de eerste rij, maar er middenin.

Ambilight

nee

Beelddiagonaal (cm)

195 cm

Beelddiagonaal (inch)

77 inch

Bluetooth

ja

Breedte

172,3 cm

Curved TV

nee

Diepte

5,5 cm

Dubbele HD tuner

ja

Ether (DVB-T)

ja

Ether (DVB-T2)

ja

Geschikt voor 3D

nee

HDR-formaten

Dolby Vision

HDR-formaten

HLG

HDR-formaten

HDR10

HDR-ondersteuning

ja

Hoogte

102,4 cm

Aantrekkelijke beelden

Kabel (DVB-C)

ja

Het vlijmscherpe 77-inch OLEDdisplay van de nieuwste
generatie geeft het extravagant uitgeruste luxe model bild s.77
visueel verbluffende momenten in Ultra HD-resolutie. De
belangrijkste standaarden voor hoog dynamisch bereik
HDR10, HLG en Dolby Vision ontbreken niet, evenals Loewe's
Instant Channel Zapping voor ultrakorte schakelreactietijden.

Kleur

Zwart

Satelliet (DVB-S2)

ja

Schermresolutie

3840 x 2160 (Ultra HD 4K)

Design
De Loewe bild s.77 is royaal voorzien van aansluitingen. De
achterzijde van de grote Loewe bild s is bekleed met de
Loewe Smart Cover in exclusief grafietgrijs. Hierdoor krijgt het
toestel een stijlvol 360 graden design dat wordt gekenmerkt
door tijdloze elegantie en kan het overal in de kamer worden
geplaatst.

pixels
Smart TV

ja

Smart TV platform

Loewe OS

Type backlight

Self-emitting (OLED)

Type TV

OLED

Uitgangsvermogen (totaal)

120 W

Wi-Fi

ja

Geintegreerde soundbar

ja

Geluid als een ervaring
De bild s.77 is uitgerust met kinematics en is verantwoordelijk
Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig.
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