
Witamy w świecie Loewe

Ciesz się telewizją najwyższej jakości
oraz niespotykanym dźwiękiem.
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Witamy w świecie Loewe.
Loewe oferuje unikalny design, niesamowitą jakość obrazu oraz niespotykaną jakość dźwięku. 
Odkryj i ciesz się innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi od Loewe. Sprawdź, co potrafią 
modele wyposażone w matrycę OLED z obsługą rozdzielczości 4K, która zagwarantuje Ci 
najlepsze wrażenia podczas seansu. Zachwyć się telewizorami z matrycą w rozdzielczości 
Ultra HD. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom technicznym ujrzysz niesamowitą głębię obrazu 
i zdumiewające spektrum kolorów. Zapewni Ci to niesamowitą przyjemność podczas seansu.

Jeśli doskonały dźwięk połączy się z niesamowitym wzornictwem, wówczas mamy do 
czynienia z naszymi nowymi modelami audio. Zwłaszcza, gdy dodamy do tego prostą obsługę 
i dobrze przemyślane funkcje. To właśnie Smart Radio od Loewe. Genialny dźwięk spotyka się 
z niesamowitym designem. Loewe Smart Radio to proste w obsłudze urządzenie, wyposażone 
w niezwykle przydatne funkcje. Soundbar Loewe klang bar odtwarza muzykę z różnych źródeł, 
oferuje dźwięk przestrzenny  Dolby Atmos. Poznaj wyjątkowy świat Loewe – fascynujący obraz 
oraz niesamowity dźwięk.

Loewe.

Designed for Life.

Made in Germany.
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Loewe bild s
obraz OLED będący dziełem sztuki

Loewe bild s 

Loewe floor stand motor s.77 5 599 zł 

Loewe table stand motor s.77 4 599 zł 

Przekątna ekranu Wymiary (sz × w × dł) Kolor EEK¹
poglądowa cena 

detaliczna

bild s.77 Ultra HD 77 cali /195 cm 173,13 × 108,04 × 39 cm G 55 199 zł 

OLED – innowacyjna technologia

Prawdziwa uczta dla oczu rozpoczyna 
się w momencie pojawienia się obrazu 
na ekranie. To m.in. zasługa panelu 
wykorzystującego innowacyjną 
technologię OLED. Zastosowanie 
matrycy najnowszej generacji pozwala 
zapewnić jasne, naturalne barwy, 
doskonały kontrast i bardzo szerokie 
kąty widzenia, trudne do osiągnięcia 
w przypadku modeli z ekranami LED. 
Dzięki temu widzowie z łatwością mogą 
dostrzec najdrobniejsze szczegóły 
obrazu i cieszyć się niesamowicie 

Wyśmienita jakość obrazu

Ekran OLED to tylko jeden z elementów, 
dzięki któremu s.77 zapewnia 
spektakularną jakość obrazu. 
Kolejnymi są Dolby Vision™, HDR10 
oraz HLG. HDR (High Dynamic Range) 
należy do najważniejszych standardów 
wykorzystywanych w nowoczesnych 
telewizorach, które potrafią wyświetlić 
miliony barw. Obsługiwany przez bild 

Dźwięk, który zachwyca

Wystarczy włączyć s.77, aby otoczyć 
się fantastycznym, przestrzennym 
dźwiękiem. Wbudowany 120-watowy 
system nagłośnieniowy z 10 głośnikami 
promieniującymi do przodu zapewnia 
ciepłe brzmienie z bogatymi niskimi 
tonami. Z telewizorem Loewe można 
cieszyć się pięknym brzmieniem 
nawet bez potrzeby stosowania 
zewnętrznego systemu audio.

Loewe bild s to telewizor stworzony dla prawdziwych entuzjastów kina. Okryj wszystkie 
jego możliwości. Zacznj przeżywać magiczne chwile z filmami i telewizją. To model, 
który został stworzony z myślą o prawdziwych entuzjastach kina. Dzięki swojemu 
spektakularnemu 77-calowemu formatowi zapewnia wyjątkowe doświadczenia kinowe 
w domowym zaciszu.

szerokim zakresem rozpiętości tonalnej, 
od najgłębszej czerni, aż do czystej bieli 
– z każdego miejsca w salonie.

s.77 HDR10 zapewnia 10-bitową
głębię kolorów.

1 Skala efektywności energetycznej: od A do G 
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Loewe floor stand universal 43-65²            1 899 zł 

Loewe wall mount isoflex 32-55³            1 899 zł 

Loewe wall mount universal 67⁴               299 zł 

Technologia OLED

Technologia OLED zapewnia 
odpowiednią jasnosć obrazu oraz 
naturalne kolory. Nieskazitelna biel 
oraz prawdziwa czerń gwarantują 
perfekcyjny kontrast. Precyzyjna 
i szczegółowa ostrość pozwala wiernie 
odtworzyć dynamikę obrazu.
Kruczoczarny kolor tła zapewni impo-
nującą głębię najdrobniejszym niuan-
som w przypadku ciemnych obrazów. 
Technologia OLED zastosowana 
w telewizorach z serii bild v gwarantuje 
doskonałe odwzorowanie kolorów.

Poziom jasności sprawia, że ekran 
idealnie nadaje się do filmów HDR oraz 
treści z Dolby Vision dzięki delikatnym 
i subtelnym kolorom.

Wrażenia dźwiękowe.

Potężny dźwięk stereo dzięki obudowie 
bas refleks. Sześć zintegrowanych 
przetworników o mocy 80W zapewnia 
niezrównaną wydajność. Soundbar 
generuje nisko schodzący bas, 
zapewniając spójny i bogaty dźwięk.

Technologia Mimi to
niezrównane ulepszenie.

Loewe bild v ma wbudowaną pamięć 
o pojemności 1TB, więc nic nie 
przeszkodzi Ci w wielogodzinnym 
nagrywaniu. Możesz ogladać jeden 
kanał, a w tym samym czasie nagrywać 
inny program. Dzięki temu nic Cię 
nie ominie. Możesz także wstrzymać 
program i wznowić go później. Dzięki 
interaktywnej aplikacji Loewe możliwe 
jest także oglądanie programu na 
dowolnym urządzeniu mobilnym 
podczas podróży.

Poznaj świat, w którym perfekcyjnie łączy się elegancja, tradycja oraz wydajność. Odkryj 
modele z linii v od Loewe. Najnowsza technologia 4K OLED z HDR10, HLG i Dolby Vision 
pozwala uzyskać niesamowity efekt. Jak zwykle, Loewe gwarantuje niezwykły obraz, aby 
zapewnić Ci przyjemność podczas seansu. Niemiecy inżynierowie zadbali o każdy detal. 
Dzięki temu każda chwila spędzona przed telewizorem jest fascynująca. 

Loewe bild v 

1 Skala efektywności energetycznej: od A do G 
2 Odpowiedni do ekranu o przekątnej od 43 do 65 cali

3 Używaj w połączeniu z odpowiednim adapterem VESA.
4 Odpowiedni do v.55 i v.65

Przekątna ekranu Wymiary (sz × w × dł) Kolor EEK¹
poglądowa cena 

detaliczna

bild v.55 Ultra HD 55 cali /139 cm 123,6 × 78,8 × 27,0 cm G          18 399 zł 

bild v.65 Ultra HD 65 cali / 164 cm 145,7 × 91,3 × 29,0 cm G          27 599 zł 

Loewe bild v
Wizją Loewe jest

fascynująca odmienność.
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Loewe bild i
Doskonałość w każdym calu

Ekran OLED

Loewe bild i to nie tylko atrakcyjny 
design, lecz przede wszystkim uczta 
dla oczu. Dzięki panelom OLED 
najnowszej generacji (V21) wszystkie 
modele z tej serii zapewniają najlepszej 
jakości obraz – z jasnymi, naturalnymi 
barwami, doskonałym kontrastem 
i znacznie większymi kątami widzenia 
niż w przypadku telewizorów LED – co 
przekłada się na najwyższy komfort 
oglądania. Wszystko to sprawia, że 
z łatwością można dostrzec nawet 

Bluetooth i złącza HDMI

Telewizory z serii bild i obsługują 
łączność bezprzewodową Bluetooth 
5.0 i wyposażone są w cztery 
porty HDMI 2.0b z funkcjami 
zarezerwowanymi dla HDMI 2.1, takimi 
jak eARC, HFR i ALLM.

System operacyjny os7

Najnowszy system operacyjny, 
os7, zamienia telewizory 
Loewe bild i w prawdziwie inteligentne 
urządzenia. Nowy os7 w połączeniu 
z systemem smart oraz bogactwem 
aplikacji oferuje znacznie więcej opcji 
ustawień niż w dotychczasowych 
seriach Loewe bild, a także wynosi 
na nowy poziom komfort oglądania 
telewizji i strumieniowania treści 
multimedialnych.

Nowa linia produktów bild i wyróżnia się przede wszystkim najwyższej jakości matrycą 
OLED 4K, która dostępna jest w rozmiarze 65 cali, 55 cali i 48 cali. Nowa obudowa 
Loewe SL5, potężny procesor NT7 oraz oprogramowanie os 7 gwarantują doskonałe 
wrażenia niezależnie od tego, jaki program oglądasz.

Loewe bild i 

Loewe floor2ceiling stand basalt grey            4 199 zł 

Loewe floorstand flex basalt grey            2 799 zł 

Loewe wall mount slim432 black               499 zł 

Loewe wall mount universal black               399 zł 

Przekątna ekranu Wymiary (sz × w × dł) Kolor EEK¹
poglądowa cena 

detaliczna

bild i.48 Ultra HD 48 cali / 122 cm 107,7 x  64,4 x  8,4 cm G 12 499 zł 

bild i.55 Ultra HD 55 cali / 140 cm 123,6 x 73,4 x 6,4 cm G 13 999 zł

bild i.65 Ultra HD 65 cali / 164 cm 146,0 x  85,8 x 6,4 cm F 17 999 zł

Loewe klang bar i 
Loewe klang bar i to wysokiej klasy soundbar 
dedykowany do telewizorów z serii i. Urządzenie 
można dodać do telewizora w dowolnym 
czasie. Montaż soundbara pod ekranem jest tak 
prosty, jak to tylko możliwe. Nowy Loewe klang 
bar i imponuje potężnym dźwiękiem stereo 
z ośmiu skierowanych do przodu przetworników 
zasilanych przez układ o całkowitej muzycznej 
mocy wyjściowej 80 W. Idealne spasowanie 
wymiarów telewizora i soundbara sprawiają, że 
cały zestaw wygląda spójnie i estetycznie.

Kolor
poglądowa cena 

detaliczna

Loewe klang bar i basalt grey            1 399 zł 

drobne detale obrazu i cieszyć się 
niesamowitą rozpiętością tonalną, od 
najgłębszej czerni, aż do czystej bieli, 
bez względu na to, w którym miejscu 
siedzą widzowie.

1 Skala efektywności energetycznej: od A do G 



10) (11



12) (13

Loewe klang s
Zażywaj przyjemności

z codziennego odsłuchu

Loewe klang s

Dwa inteligentne systemy 
strumieniowania Loewe klang s3 
i Loewe klang s1 odtwarzają radio 
internetowe, podcasty i radio cyfrowe 
DAB/DAB+ zapewniając przyjemność 
słuchania z krystalicznie czystym 
dźwiękiem i wyjątkową mocą od 80 
do 120W. Użytkownik może wybierać 
spośród 25.000 stacji radiowych 
i ponad 10.000 podcastów. Stacje 
radiowe można zaprogramować 
indywidualnie, co daje praktycznie 
nieskończony wybór. 

Streaming stanowi „DNA“ marki 
Loewe. Serwisy streamingowe, takie 
jak Spotify, Deezer czy Amazon 
Music mogą być odtwarzane na 
urządzeniach z serii klang. Ciesz się 
muzyką na najwyższym poziomie. Oba 
modele wyróżniają się imponującym 
wzornictwem. Obudowa wykonana 
została ze szczotkowanego aluminium.

Loewe Smart Radio oferują niemal nieograniczoną różnorodność muzyki. Programy 
radiowe, utwory muzyczne, audiobooki czy podcasty. Wybór jest praktycznie 
nieograniczony. Loewe klang s dzięki swojemu doskonałemu wzornictwu jest stylowym 
dodatkiem do Twojego salonu.

Większy model Loewe klang s3 ma 
dodatkowo odtwarzacz płyt CD, co 
zwiększa jego możliwości.
Ponadto, możesz przesyłać pliki 
bezprzewodowo przez Bluetoth 
i odtwarzać swoje ulubione utwory 
z telefonu lub tabletu. Możesz także 
odtwarzać pliki MP3 przez USB.
Poruszaj się po menu za pomocą 
aplikacji, pilota lub steruj urządzeniem 
bezpośrednio.

Wymiary (sz × w × dł) Kolor
poglądowa cena 

detaliczna

klang s1 Smart Radio 33,5 × 12,0 × 9,0 cm            2 199 zł 

klang s3 Smart Radio 46,0 × 16,0 × 9,5 cm            3 199 zł 

12)
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Loewe klang bar5 mr & sub5
Dźwięk ze wszystkich stron

Loewe klang bar5 mr & sub5

Loewe to nie tylko telewizory, ale 
też sprzęt audio, który zapewnia 
elastyczność rozszerzania systemu 
o głośniki i urządzenia audio Loewe. 
Klang bar 5, czyli soundbar z obsługą 
multiroom  wspiera  także Dolby 
Atmos. Dostarcza urzekające, 
wielowymiarowe wrażenia dźwiękowe, 
które pozwalają całkowicie zanurzyć 
się w filmie. System cyfrowego 
wzmacniacza o potężnej mocy 440 W 
oraz soundbar z obsługą multiroom 
spełniają nawet najwyższe wymagania.

Filmy i seriale z Dolby Atmos 
zapewniają wciągający dźwięk 3D. 
Niezależnie od tego, czy łączysz 
się z Amazon Music czy własną 
kolekcją plików, możesz całkowicie 
bezprzewodowo przesyłać swoje 
utwory. Subwoofer, po sparowaniu 
z soundbarem zapewnia jeszcze 
wyższy poziom natężenia dźwięku 
oraz głębię. Złącza HDMI 
umożliwiające obsługę 4K pozwalają 
łączyć się z odtwarzaczami, 
dekoderami i konsolami do gier.

Poczuj krystalicznie czysty, potężny dźwięk 3D dzięki kompatybilności z Dolby Atmos 
i DTS:X. Obsługa tych systemów zapewni imponujący, wypełniający pomieszczenie 
dźwięk, który całkowicie Cię otoczy. Zanurz się w trójwymiarowym dźwięku Loewe.

Nowa platforma multiroom stworzona 
przez Loewe sprawia, ze rozbudowa 
domowego systemu audio jest 
niezwykle prosta. Głośniki Loewe 
klang można dodać do istniejącego 
systemu, aby uzyskać jeszcze większą 
elastyczność. Wielokrotnie nagradzane 
wzornictwo oraz wysoka jakość 
materiałów podkreślają elegancki 
wygląd soundbara.

Wymiary (sz × w × dł) Kolor
poglądowa cena 

detaliczna

klang bar5 mr & sub5 120,0 × 7,1 × 16,0 cm 6 999 zł

klang sub5 38,0 × 21,4 × 38,0 cm w zestawie

(15
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Dane techniczne, opcje dostawy i ceny mogą ulec zmianie. 

Wszystkie ofery traktowane są indywidualnie. Wszystkie produkty 

Loewe sprzedawane są po cenie zalecanej przez Loewe GmbH.

© Loewe 05/2021

Loewe, the pioneer’s of television
Od dziesięcioleci Loewe prezentuje najwyższą jakość 
dźwięku i obrazu. Firma została założona już w 1923 
roku. W tym samym roku zostało w Niemczech 
wprowadzone radio. Od momentu powstania Loewe 
kształtowało branżę swoimi słynnymi produktami i 
niezliczonymi innowacjami technicznymi. Projekty 
niemieckiego producenta otrzymują liczne nagrody. 
Dział rozwoju, produkcji i usług znajduje się 

w miejscowości Kronach, w Górnej Frankonii.
Loewe oferuje innowacyjność, perfekcję i trwałość 
dzięki modułowej technologii, przy użyciu wysokiej 
jakości materiałów, precyzyjnego wykonania 
i możliwości aktualizacji oprogramowania. Warto 
podkreślić energooszczędność i ponadczasowe 
wzornictwo sprzętu tej marki. Loewe gwarantuje 
trwałość wszystkich wytwarzanych produktów. 

Audio Klan
ul. Szkolna 45
05-270 Marki k/Warszawy 

https://audioklan.pl/loewe.html loewe.tv


