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Podstawa podłogowa

FS 9.55 / 9.65

Grafitowa, Amber Gold (bursztynowa)

Ukryte prowadzenie kabli

Szerokość/Wysokość/Głębokość (cm)z podstawą 

55": S 128.3 / W 128.5 / G 56.4

65": S 150.6 / W 141.0 / G 65.2

Uchwyt ścienny

WM 9.55 / 9.65

Grafitowy, Amber Gold (bursztynowy)

Łatwa instalacja

Szerokość/Wysokość/Głębokość (cm) z uchwytem 

55": S 127.8 / W 88.1 / G 17.5

65": S 150.0 / W 100.4 / G 17.5

Podstawa meblowa

TS 9.55 / 9.65 

Grafitowy, Amber Gold (bursztynowy)

Szerokość/Wysokość/Głębokość (cm) z podstawą

55": S 127.2 / W 86.0 / G 34.9

65": S 149.4 /W 99.9 / G 36.6

Więcej informacji technicznych dostępnych jest na stronie 

www.loewe.tv lub u dystrybutora.

Informacje techniczne bild 9.55 bild 9.65

Rozdzielczość obrazu (w pikselach) Ultra HD (3840 x 2160) Ultra HD (3840 x 2160)

Technologia wyświetlania OLED OLED

HDR (Dolby Vision / HDR 10 / HLG) •/•/• •/•/•

Przekątna ekranu (w cm/calach) 139 / 55 164 / 65

DVB-T2 /-C /-S2 / multi-standard (analog) / Dual Channel •/•/•/•/• •/•/•/•/•

Moc w W (sinus/muzyczna) 2 x 30 / 2 x 60 2 x 30 / 2 x 60

Koncepcja akustyczna głośników Soundbar o zamkniętej konstrukcji i pasywne membrany 

basowe

Soundbar o zamkniętej konstrukcji i pasywne membrany 

basowe

DR+ / pojemność dysku w GB •/ 1,000 •/ 1,000

HDMI w HDCP 2.2 4 (1 x 2.0a/1 x ARC) 4 (1 x 2.0a/1 x ARC)

Zintegrowany WLAN/LAN •/• •/•

Klasa efektywności energetycznej UE B B

Roczny pobór mocy (kWh) 208 250

Waga w kg 22.6 25.2

Kolor Grafitowy, Amber Gold (bursztynowy) Grafitowy, Amber Gold (bursztynowy)

Akcesoria (wchodzące w skład zestawu) Pokrywa tyłu telewizora i maskownica głośnika: Grafitowa Pokrywa tyłu telewizora i maskownica głośnika: Grafitowa

Wymiary TV (szerokość/wysokość/głębokość w cm) S 123.0 / W 74.1 / G 7.3 S 145.2 / W 86.4 / G 7.3

W skrócie

Najnowocześniejsza technologia OLED z bezprecedensowym obrazem 

Zintegrowana nagrywarka z dyskiem o 1 TB pojemności

Loewe os – nowy, intuicyjny system operacyjny

Funkcja Bluetooth: łatwe streamowanie muzyki lub korzystanie ze słuchawek Bluetooth

Zintegrowany soundbar o 120 W mocy muzycznej  

Zintegrowany wielokanałowy dekoder dźwięku 5.1

Olśniewający obraz HDR o zupełnie nowym poziomie głębi dzięki Dolby Vision™

Aplikacja Loewe dla łatwej obsługi i zdalnego programowania nagrywania

Loewe Technologies GmbH

Industriestraße 11, 96317 Kronach

Niemcy

www.loewe.tv

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

3Logic Sp. z o.o.

ul. Zakopiańska 153, 30-435 Kraków

loewe@3logic.pl

www.loewe.tv



Loewe bild 9 — OLED



Design

Minimalistyczny i unikalny. Projektant 
telewizora Bodo Sperlein genialnie połączył 
tradycyjne kształty i materiały z technologią 
XXI wieku uzyskując zaskakujący efekt. 
Ciepły i subtelny matowy złoty kolor 
zainspirowany bizantyjskimi mozaikami 
dodaje przepychu, zaś zimny grafitowy kolor 
tworzy pewnie przyciągające wzrok linie. 
Obydwa wykończenia idealnie uzupełnia 
ekran, o zaledwie 7 mm grubości, cieńszy 
niż większość smartfonów, którzy niemalże 
się unosi. Fabryczna pokrywa ukrywa łącza i 
przewody, tworząc doskonałość niezależnie 
od perspektywy.

Jakość obrazu
 
Technologia OLED wykorzystuje 
samopodświetlające się piksele organiczne, 
czego efektem jest spektakularna jakość 
obrazu. W przeciwieństwie do LCD, ekran 
OLED nie wymaga podświetlenia. Wyłączenie 
pikseli generuje intensywną i całkowitą czerń. 
 Czas reakcji wynosi mniej niż mikrosekundę - 
od oślepiającego światła do najciemniejszych 
cieni. Gwałtowny ruch jest odzwierciedlany z 
nowym poziomem żywiołowości. Dzięki Dolby 
Vision™ bild 9 oferuje obrazy o poszerzonym 
zakresie dynamicznym (HDR) o zupełnie 
nowym poziomie głębi i oszałamiającym 
spektrum kolorów. Efekt zapiera dech w 
piersiach. Dolby Vision™ oferuje 68 miliardów 
kolorów, dając pewność, że obrazy na ekranie 
wyglądają naturalnie i dokładnie tak, jak 
chcieli tego producenci filmów.

Dźwięk

Po uruchomieniu ekran Loewe bild 9 
automatycznie unosi się do góry odsłaniając 
potężny soundbar. Moc 120W z sześciu 
głośników z czterema pasywnymi 
membranami przekłada się na żywy, 
ciepły i wypełniający dźwięk. Idealnie 
uzupełniają go głośniki Loewe klang 9, które 
łączą technologię kolumny głośnikowej 
z pełnoprawnym subwooferem. Głośniki 
komunikują się bezprzewodowo z Loewe 
bild 9. Zintegrowany z telewizorem dekoder 
dźwięku 5.1 pozwala uniknąć zewnętrznego 
amplitunera, upraszczając korzystanie z 
rozrywki. 

Obsługa

Przejrzysty interfejs użytkownika jest 
przyjemny w obsłudze. Wybór kanałów TV, 
nagrań, aplikacji lub treści z zewnętrznych 
źródeł może być łatwo dokonywany z 
poziomu ekranu startowego. TIDAL daje 
dostęp do ponad 40 milionów utworów 
muzycznych. Filmy i seriale są dostępne 
za pośrednictwem Amazon Video, zaś 
YouTube umożliwia korzystanie z zasobów 
filmów internetowych. Zmiana programu, 
rozpoczęcie nagrywania lub wybór 
ulubionego filmy przy pomocy przewodnika 
po programach, przywołanie informacji o 
bieżącym programie – te funkcje dostępne są 
także z poziomu smartfonu lub tabletu, dzięki 
aplikacji Loewe.

Przepych i prostota. Bodo Sperlein, Dyrektor 
Kreatywny Loewe z Londynu, czerpał z niemieckiego know-
how i brytyjskiej kreatywności, aby połączyć wyrafinowanie z 
minimalizmem, rzemiosło z najnowocześniejszą technologią 
i obfitość z powściągliwością. Efekt, zainspirowany  złotymi 
latami dwudziestymi, Bauhaus i art deco, emanuje prezencją 
i lekkością, tak fascynującą, że stanowi niemal dzieło sztuki. 
Elegancka obudowa ukrywa najnowocześniejszą technologię – 
OLED i Dolby Vision™ oferujące olśniewający obraz i eksplozję 
kolorów. Doskonale uzupełniane głośnikami Loewe klang 9.

Pięknie uproszczony design EPG pozwala na 

sprawdzenie, co jest w telewizji i zaprogramowanie 

nagrań.

Przeprojektowany ekran home sprawia, że dostęp do 

ulubionych kanałów, podłączonych urządzeń czy nagrań, 

jest jeszcze łatwiejszy.

Loewe os – system operacyjny

Niczego nie przegapisz: wystarczy wybrać opcję na ekranie 

i nagrywanie dokumentu lub kinowego hitu zostanie 

rozpoczęte, także zdalnie przy pomocy smartfonu. Programy 

na żywo mogą być przesyłany w ramach sieci WiFi i oglądane 

w innych pomieszczeniach. 

Loewe bild 9



Najwyższej jakości wykończenie powierzchni 

w kolorze Amber Gold lub grafitowym 

prezentuje się nowocześnie i wyrafinowanie 

razem tworząc ciepłe i domowe odczucia. 

Stalowa rama jest gięta, szlifowana 

i polerowana ręcznie.

Urzekająco inny. Londyński projektant Bodo Sperlein 

nadał bild 9 niezwykle poetycki i elegancki sznyt, tworząc 

telewizor obdarzony prawdziwą charyzmą. Loewe bild 

9 – przyciągający wzrok obiekt, niezależnie od tego, czy 

umieszczono go na podstawie podłogowej, meblowej czy 

uchwycie ściennym.

Jakość, którą można poczuć: pilot z wysokiej 

jakości aluminium w kolorze grafitowym. 

Loewe klang 9 w jednym urządzeniu łączy 

kolumnę głośnikową z pełnoprawnym 

subwooferem.


