
 Ikona stylu.
Loewe Individual.



Biały wysoki połysk w połączeniu z cytrynowożółtym – to tylko jedna z ponad miliona wariacji Loewe Individual.

 



Najbardziej stylowa 
sztuka rozmieszczania 
akcentów.
 Loewe Individual.
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Jeden temat.
Miliony wariacji.
Niczego nie pozostawiasz przypadkowi. Wiesz, że to detale decydują o perfekcyjnym wyglądzie 
całości. Zwłaszcza jeżeli chodzi o Twój osobisty styl, realizujesz to ze szczególną starannością. 
Styl jest sztuką niuansu. I sztuką ciągłego odkrywania samego siebie, a równocześnie 
pozostawania wiernym sobie.

Właśnie dla indywidualistów stworzyliśmy nowy Loewe Individual. To miliony wariacji na temat 
telewizora – i dokładna realizacja Twoich osobistych oczekiwań.
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Profi le ramowe Loewe Individual są dostępne w czterech standardo-
wych kolorach: biały wysoki połysk, czarny wysoki połysk, srebrne 
aluminium oraz nowość: tytanowe aluminium. W ten sposób można 
dzięki dobranym intarsjom optymalnie dopasować Loewe Individual 
do wystroju swojego mieszkania. Równocześnie tylna strona Loewe 
Individual zawsze pozostaje jednolita i wykonana w odpowiednim 

kolorze. Dzięki temu, a także dzięki zintegrowanemu prowadzeniu 
kabla w wariantach ustawienia Loewe, Loewe Individual jest z 
każdej strony wysokiej jakości dziełem sztuki designerskiej, które 
może być wolnostojącym obiektem we wnętrzu. W ten sposób 
Loewe Individual jest prezentacją indywidualnego stylu użytkowni-
ka, nawet wtedy, gdy jest wyłączony.

W przypadku wariantów ustawienia istnieje jedyna w swoim 
rodzaju możliwość stworzenia spektakularnego wyglądu Loewe 
Individual o jednolitym charakterze: Stojaki Floor Stand Cross i 
Table Stand Cross pozwalają na kolorystyczne dopasowanie stojaka 
analogicznie jak w przypadku intarsji do odbiornika TV. To zna-

czy: do dyspozycji są wszystkie kolory podstawowe i oba warianty 
drewniane oraz cały wachlarz kolorów RAL. Wymiany dokonuje się 
podobnie łatwo i inteligentnie jak w przypadku intarsji w odbior-
niku TV. Nakładki powleczone są magnetyczną warstwą i mogą w 
łatwy sposób zostać ręcznie wymienione.

Intarsje Loewe Individual oferują możliwość wyboru między 
różnymi kolorami i materiałami. Oprócz wysokiej jakości wariantów 
fabrycznych w kolorze srebrnego aluminium do dyspozycji pozosta-
je sześć różnych kolorów, takich jak na przykład lustrzany chrom, 
jak również szlachetne materiały: drewno hebanowe i jasny dąb.  
Oczywiście na życzenie możemy zastosować również Twój ulubio-

ny odcień: po prostu wybierz swój ulubiony kolor z palety barw 
RAL (213 kolorów) i idealnie dopasuj Loewe Individual do swoje-
go mieszkania. Ponadto nowa koncepcja intarsji Loewe Individual 
umożliwia wyjątkowo łatwą i nieskomplikowaną wymianę intarsji. 
W ten sposób możesz w każdym momencie w prosty sposób do-
pasować swój telewizor do wystroju wnętrza.
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Idealnie realizuje Twój styl.
W każdym calu. 
Styl zaczyna się w głowie i nie zna ograniczeń. Zaprojektuj swój Loewe Individual 
w całości zgodnie ze swoimi wyobrażeniami. Do momentu, aż naprawdę każdy 
detal będzie pasował – od góry do dołu i od frontu aż po tylną ścianę.
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Najostrzejszy obraz.
400 razy na sekundę.
Koliber uderza skrzydłami nawet 80 razy na sekundę, aby niemal 
nieruchomo utrzymywać się w powietrzu. Loewe Individual dysponuje 
technologią 400 Hz, aby użytkownik mógł rozkoszować się tym
nieuchwytnym szybkim ruchem w niewiarygodnie ostrej jakości.



Slim Frame Design.
Mniej ramy, więcej obrazu.

Najważniejszy w telewizorze jest obraz, obraz i jeszcze raz obraz: wyraźnie widać 
tendencję zmierzającą w kierunku coraz większych rozmiarów ekranów. Ludzie oczekują 
więcej obrazu, a nie więcej telewizora w swoim mieszkaniu. Wyjątkowo wąski design 
Slim Frame Loewe Individual skupia się na tym, co najważniejsze i redukuje ramę do 
minimum. Dzięki bardziej kompaktowym wymiarom możliwe jest ustawienie Individual 46 
tam, gdzie dotychczas możliwe było ustawienie zaledwie 40-calowego telewizora. Obraz 
jest absolutnym centrum i źródłem przeżyć w Twoim kinie domowym.

Kontrastowa szyba fi ltrująca.
Więcej kontrastu, nasycona czerń.

Szkło fi ltrujące dla idealnego oddawania kolorów: dotychczas ekrany miały powierzchnię 
z tworzywa sztucznego. Ich właściwości antyrefl eksyjne powodowały ogromne straty, jeżeli 
chodzi o kontrast i oddawanie kolorów. Loewe Individual oferuje wysokiej jakości kontra-
stową szybę fi ltrującą z prawdziwego szkła o obustronnej ochronie antyrefl eksyjnej. Rezul-
tat: widocznie bardziej precyzyjny i przyjemniejszy dla oka obraz dzięki zoptymalizowanym 
kontrastom i nasyconej czerni.

400 herców.
Więcej obrazów dla bardziej płynnych scen akcji.

Niewiarygodna ostrość, nawet przy 300 km/h: Loewe Individual oferuje panel full HD z 
częstotliwością 200 Hz. Oznacza to 200 obrazów na sekundę. W połączeniu z inteligentnym 
sterowaniem podświetleniem ekranu diodami LED powstaje wrażenie obrazu o częstotliwości 
400 herców. Aby nawet manewr wyprzedzania wykonany przez Sebastiana Vettela 
pokazany został z maksymalną ostrością ruchu, Loewe Individual wyposażony został w 
liczne inteligentne algorytmy, które umożliwiają perfekcyjne przedstawienie ekstremalnie 
szybkich ruchów. Nawet w rzeczywistości ruch nie może być bardziej płynny.

Podświetlenie E-LED.
Krystalicznie czyste oddawanie kolorów.

Perfekcyjne światło dla perfekcyjnego obrazu: warunkiem naturalnego odzwierciedlania 
kolorów jest równomierne oświetlenie. Wyjątkowo jednolite, białe podświetlenie Loewe 
Individual diodami LED umożliwia w każdej klasie ekranu nasycone, głębokie kolory z 
wysokimi wartościami kontrastu i idealnym przedstawieniem czerni – jednym słowem 
krystalicznie czyste oddawanie kolorów.

3D Active Shutter.
Tak realne, że można niemal dotknąć.

Taką głębię może mieć powierzchnia: Loewe Individual dzięki dużej jasności i 
wysokiemu wskaźnikowi odświeżania ekranu stwarza idealne warunki dla plastycznego 
i płynnego przedstawiania obrazów 3D. Technologia 3D Active Shutter uzyskuje przy tym 
najlepszy i najbardziej naturalny rezultat. Dodatkowo Loewe Individual pozwala na 
przekonwertowanie treści 2D na 3D, tak aby podczas oglądania użytkownik zawsze 
mógł rozkoszować się niezwykłą realnością obrazów.
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Stereo z 8 głośników.
Twoje uszy to pokochają.

Wszechstronnie utalentowany: głośnik Loewe Individual Stereo Speaker dzięki mocy muzycz-
nej 2 x 40 W zapewnia mocny i wyważony dźwięk. Podczas gdy inni producenci montują za-
zwyczaj tylko dwa głośniki, Loewe Individual Stereo Speaker wyposażony jest w sumie w osiem 
głośników, które w słyszalny sposób jeszcze dokładniej różnicują dźwięk w wysokich i niskich 
tonach, a równocześnie zapewniają wyrazisty fundament basowy. Wyjątkowo smukły głośnik 
jest dostępny modułowo dla Individual 40, 46 i 55, a w połączeniu z systemem dźwiękowym 
Loewe Sound System jest optymalnie przystosowany do zastosowania jako głośnik centralny.

Wyłącznie cyfrowy łańcuch sygnału.
Dla najpełniejszego dźwięku.

Najwyższa jakość dźwięku bez żadnych strat: począwszy od zintegrowanego odbiornika 
5.1 aż po złącze systemu audio łańcuch sygnału Loewe Individual jest wyłącznie cyfrowy. 
To znaczy: Loewe Individual korzysta z wielokanałowego sygnału wchodzącego, własny 
odbiornik AV jest zbędny. Następnie sygnał poddawany jest zaawansowanej i starannej 
obróbce dźwiękowej obejmującej także automatyczne wykrywanie mowy i dopasowanie 
głośności osobno dla każdej sceny. Wzmacnianie odbywa się wewnątrz za pomocą dwóch 
stopni końcowych (klasa D) lub na zewnątrz za pomocą dużych cyfrowych stopni końco-
wych subwoofera Loewe.

Smukły design.
Dźwięk wypełniający przestrzeń.

Modułowa koncepcja dźwięku: obojętne, czy Stand Speaker ID, Satellite Speaker ID 
czy Universal Speaker ID – komponenty systemu kina domowego zapewniają bezkonku-
rencyjnie czysty i mocny dźwięk. Skomponuj własny system dopasowany do warunków 
w swoim mieszkaniu i swoich osobistych wyobrażeń. Stojaki umożliwiają elastyczne 
ustawienie głośników w pomieszczeniu. A subwoofery zapewniają niezbędny fundament 
dla rozkoszowania się dźwiękiem.

Głośniki elektrostatyczne. 
Płaskie może być głębokie.

Design dla Twoich uszu: głośniki Loewe Stand Speaker Slim ID są płaskie jak ołówek, 
a uzyskują dźwięk głęboki jak La Scala w Mediolanie. Umożliwia to innowacyjna tech-
nologia elektrostatyczna: pod cienką powłoką z tworzywa pomiędzy dwiema elektrodami 
siatkowymi porusza się ultracienka membrana o wyjątkowo małym skoku. W rezultacie 
otrzymuje się niezwykle żywy i dynamiczny dźwięk. Ze względu na szczególną charakte-
rystykę kierunkową głośników elektrostatycznych dodatkowo powstaje wyjątkowa głębia 
przestrzenna, dzięki której głośnik Stand Speaker Slim ID znajduje zastosowanie zwłaszcza 
w systemach dźwiękowych surround.

Loewe Sound Projector ID.
42 urządzenia w jednym.

Najbardziej płaski sposób, by doświadczyć dźwięku 7.1: dźwięk surround wydobywający 
się z tylko jednego głośnika wygląda na magiczną sztuczkę. Tylko że w obudowie projek-
tora dźwięku Loewe Sound Projector ID znajdują się w sumie aż 42 głośniki! W zależności 
od układu pomieszczenia mogą być w zupełnie różny sposób sterowane, tak aby optymal-
nie wykorzystać odbĳ anie dźwięku przez ściany. Rezultat: zaskakująco perfekcyjny dźwięk 
surround w wersji 7.1. Aby to uzyskać, wystarczy tylko jedna, wyjątkowo płaska skrzynka 
o purystycznym designie, którą można połączyć z Loewe Individual.

2x 
40 W

wielo-
kanałowy 
dekoder

obróbka 
dźwięku

stopień 
końcowy 
klasa D

DAL

złącze 
systemu 
audio

sygnał 
audio

sub-
woofer
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Najczystszy dźwięk.
Z najpiękniejszych głośników.
Od subtelnego 2.0 po mocny, dynamiczny 7.1 (projektor dźwięku Sound Projector ID) – 
to, jaki system stworzysz z komponentów dźwiękowych Loewe Individual Sound, zależy 
wyłącznie od Ciebie: od Twojego układu mieszkania i od Twoich osobistych upodobań 
muzycznych. Na cokolwiek jednak się zdecydujesz jedno jest pewne: po raz pierwszy 
znajdziesz się w samym sercu dźwięku.
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Barwa dźwięku najwyższej klasy.
O ile tego chcesz.
To, co rozpocząłeś stworzeniem 
swojego Loewe Individual, 
zakończysz, wybierając swój system 
dźwiękowy Loewe Sound System.

Barwa dźwięku najwyższej klasy.Barwa dźwięku najwyższej klasy.
O ile tego chcesz.
To, co rozpocząłeś stworzeniem 
swojego Loewe Individual, 
zakończysz, wybierając swój system 
dźwiękowy Loewe Sound System.
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Komponenty dźwiękowe w nowym Loewe Individual są tak wyjąt-
kowe jak ich użytkownicy: obudowy w różnych kolorach, 223  ko-
lory intarsji i liczne komponenty dla systemów od 2.0 do 7.1 
stwarzają możliwość dokładnie takiego zaprojektowania systemu 
rozrywki domowej, aby pokój dzienny stał się jedynym w swoim ro-
dzaju kinem domowym. Obojętne, dyskretna elegancja czy znaczą-

cy  akcent: dzięki komponentom Loewe Audiodesign użytkownicy 
mają do dyspozycji wszystkie możliwości projektowania, purystycz-
ny design nadal idealnie dopasowuje się zarówno do odbiornika TV, 
jak i do wystroju mieszkania. Tak jednolite i konsekwentnie dopa-
sowane rozwiązanie dźwiękowe znajdziesz tylko w swoich czterech 
ścianach.

Dla wszystkich komponentów dźwiękowych dostępne są intarsje. 
Oznacza to,  że można idealnie dopasować głośniki do swojego 
Loewe Individual. Obojętne, jaką intarsję wybierzesz dla swojego 
telewizora – chrom, drewno czy może jeden z 223 oferowanych 
kolorów – w połączeniu z modułowymi intarsjami na głośnikach 

uzyskasz wyrazistą optyczną klamrę, a zarazem jednolitą indy-
widualną wersję całego systemu rozrywki Loewe. Jedynym wyjąt-
kiem są tutaj subwoofery Loewe, dla których nie oferujemy intarsji 
do indywidualnego dopasowania.
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Nawet do 350 godzin.
Na przykład w HD.

Więcej fi lmów w telewizji: Loewe Individual zawiera zintegrowany twardy dysk o po-
jemności 750 GB, na którym mieści się nawet 350 godzin fi lmów. I to w jakości SD, HD 
lub 3D. Tym samym teraz Twoja kolekcja fi lmów nie leży w szafi e ani nie znajduje się na 
zewnętrznym twardym dysku, tylko tam, gdzie jest potrzebna: zawsze pod ręką w Twoim 
Loewe Individual.

Oglądanie telewizji z przesunięciem czasowym.
Efektywne stop & go.

Dzięki DR+ czas staje się stosunkowo nieistotny. Czasem zdarza się, że na chwilę 
trzeba opuścić kanapę przed telewizorem, na przykład gdy dzwoni telefon. Dzięki funkcji 
Loewe DR+ można jednym dotknięciem palca zatrzymać program na żywo. Obraz zostaje 
zatrzymany, a po powrocie można kontynuować oglądanie programu dokładnie od tego 
miejsca, w którym przerwano. W każdej chwili można również cofnąć, aby obejrzeć dany 
fragment jeszcze raz. Albo gdy pomyślisz: „Dziś nie da rady z tym miejscem zbrodni”, 
wystarczy po prostu nagrać dalszy ciąg, a kryminał zostanie automatycznie dodany do ar-
chiwum. Oczywiście można również włączyć nagrywanie kryminału i równocześnie oglądać 
inny program. 1

Follow Me.
Ciąg dalszy nastąpi. Wszędzie tam gdzie Ty.

Elastyczny jak samo życie: załóżmy, że jesteś zmęczony, ale chętnie oglądnąłbyś do 
końca polityczną dyskusję. Naciskasz pauzę, idziesz umyć zęby i wygodnie układasz 
się w łóżku. Następnie naciskasz przycisk play i na telewizorze w sypialni kontynuujesz 
oglądanie programu dokładnie w tym miejscu, w którym przedtem przerwałeś. Ta funkcja 
nazywa się Follow Me 2 i jest dostępna wyłącznie w produktach Loewe. Telewizor w 
pokoju dziennym przełącza się wtedy w tryb stand by. Dzięki zintegrowanej funkcji DR+ 
Streaming można dodatkowo na telewizorze w sąsiednim pokoju korzystać z archiwum 
DR+ telewizora głównego.

Oko.
Widzieć, co jest aktywne.

Zorientowany na użytkowanie: nowy element obsługowy w Loewe Individual, 
nazywany również okiem, cały czas pokazuje, w jakim trybie znajduje się właśnie 
telewizor. Dzięki temu zawsze wiadomo, czy na przykład inny telewizor w domu korzysta 
z funkcji Streaming (kolor niebieski) czy może właśnie nagrywany jest Twój ulubiony 
serial (kolor czerwony, patrz zdjęcie po lewej).

1 Funkcjonowanie DR+ może być ograniczone przez indywidualne warunki danego nadawcy czy oferenta programu.
2 Funkcja Follow Me udostępniana jest przez Loewe MediaUpdate.

14



Komfort oglądania wynaleziony na nowo. 
Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku.
Wcześniej to ludzie dostosowywali się do telewizora. Teraz to telewizory dostosowują się do ludzi, a w 
przypadku Loewe – nawet dosłownie. Dzięki ekskluzywnej technologii Loewe DR+ można łatwo zatrzymać, 
nagrać lub transmitować program do innego odbiornika. Tak aby rozrywka była tam, gdzie Ty.
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Loewe Assist Media.
Najbardziej elegancka obsługa Smart TV.
System rozrywki domowej powinien służyć wyłącznie jednemu: 
Tobie. Loewe oferuje niemal nieograniczone możliwości korzystania z 
najróżniejszych mediów z licznych źródeł. Przede wszystkim jednak 
Loewe oferuje jedyny dobry system obsługujący to wszystko: system, 
który w banalnie łatwy sposób pozwoli Ci zawsze znaleźć to, czego 
szukasz. W tym celu zaprojektowaliśmy całkowicie nowy interfejs 
użytkownika: Loewe Assist Media.
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Jeden system.  
Wiele radości.
Joy of use. Najlepszy system obsługi to ten, który wcale nie jest 
postrzegany jako taki, tylko po prostu sprawia radość. Ponieważ 
tak łatwo go obsługiwać. Ponieważ tak wspaniale wygląda. Ponie-
waż robi dokładnie to, czego chcesz. I ponieważ doskonale pasuje 
do Ciebie, Twoich oczekiwań i potrzeb.

Jeden system. 
Jednolity wygląd.
Jakość designu. Decydującym czynnikiem, jeżeli chodzi o przyjem-
ną obsługę, jest wygląd ekranu. Półprzezroczyste menu, atrakcyjne 
fotokolaże, cover fl ow i dynamiczne animacje w wysokiej rozdziel-
czości nie tylko kreują wizualną elegancję, ale również czytelnie po-
kazują kolejne kroki nawigacyjne i znakomicie wspierają intuicyjną 
obsługę. Wyraziste ikony dodatkowo pomagają w szybkiej orientacji 
użytkownika.

Jeden system. 
Jedna logika obsługi.
W górę, w dół, w lewo, w prawo: tylko tyle musisz umieć, aby z 
zamkniętymi oczami móc zgodnie ze swoimi życzeniami poruszać 
się w całym uniwersum kanałów, mediów i rozmaitych treści. 
Musisz jedynie za pomocą przycisków nawigacyjnych skierować 
kursor na ekranie tam, gdzie chcesz wejść, i potwierdzić przyci-
skiem OK. Ten sposób prowadzenia użytkownika rozciąga się na 
wszystkie poziomy i obszary nowego systemu obsługi Loewe Assist 
Media.

Jeden system.  
Jedna orientacja.
Orientacja na użytkownika. Struktura nowego systemu obsługi 
Loewe Assist Media przebiega nie według źródła, ale według 
medium. To znaczy: struktura jest zorientowana na użytkownika, 
który nie musi już więcej wiedzieć, gdzie czego szukać, ale wy-
starczy, że wie, co ma ochotę obejrzeć lub czego chce posłuchać. 
Resztę robi już za kulisami sam system obsługi Loewe Assist Media. 
Pozytywny efekt uboczny: za pomocą tylko jednego pilota można 
obsługiwać autentycznie wszystkie obszary – od programu telewizyj-
nego przez archiwum fi lmowe po zdjęcia z urlopu.
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Jeden system.  
Twój system.
Home Screen i ulubione. W zasadzie to zupełnie proste: jest 
coś, co szczególnie Ci się podoba i chciałbyś to pokazać innym 
(YouTube 1), albo coś, z czego często korzystasz (np. sprawdzanie 
wyników lotto). Tylko jedno kliknięcie wystarczy, aby zapisać te 
treści bezpośrednio na Twoim ekranie Home Screen. Mogą to być 
na przykład stacje telewizyjne, wybrane strony internetowe, zdjęcia 
na podłączonym urządzeniu USB lub ulubione piosenki z sieci do-
mowej. Wystarczy po prostu określić niektóre treści jako ulubione, 
a następnie jednym kliknięciem przycisku z gwiazdką na pilocie 
można umieścić je na swoim ekranie Home Screen. Oczywiście w 
każdym momencie można posortować je według własnego uznania.

Jeden system.  
Jeden pilot zdalnej obsługi.
Loewe Assist. Uniwersum możliwości, które otwiera przed użyt-
kownikami system obsługi Assist Media, pozwala na bardzo łatwą 
obsługę za pomocą wysokiej jakości pilota Loewe Assist. To on 
kontroluje cały system: również urządzenia współpracujące, które 
umieszczone są w szafce z zamkniętą klapą przednią, odbierają po-
lecenia poprzez odbiornik TV (CEC). Baza danych licznych urządzeń 
współpracujących oraz funkcja wyuczania są zintegrowane: dzięki 
funkcji wyuczania polecenia sterowania z pilota mogą zostać zapa-
miętane jako wzorcowe przez pilota zdalnej obsługi Loewe. Alterna-
tywnie można również sterować systemem telewizyjnym Loewe za 
pomocą dostępnego oddzielnie nowego Loewe Assist Easy. Dzięki 
temu zredukowanemu pilotowi i intuicyjnej nawigacji za pomocą 
czterech przycisków (góra, dół, w prawo, w lewo) wystarczy tylko 
sam obszar kursora, by móc korzystać z całego spektrum rozrywki. 
Loewe Assist i Loewe Assist Easy umożliwiają ponadto, oprócz 
obsługi telewizora, dostęp do SoundBox,  SoundVision i wielu innych 
produktów Loewe.

Jeden system.  
Jedna aplikcja.
Aplikacja Loewe Assist Media App do iPada. Za pomocą tej apli-
kacji można przenieść całe menu telewizora na swojego iPada i cie-
szyć się rozrywką sterowaną jednym dotknięciem palca. Z łatwością 
można przeglądać elektroniczny przewodnik po programach (EPG) 
i uzyskać infomacje na temat treści i czasu trwania nadawanych 
programów. Albo można też bezpośrednio za pomocą EPG zaprogra-
mować nagranie programu i później wywołać go z archiwum DR+ 
i obejrzeć na swoim telewizorze. Również z licznych ofert online w 
Loewe MediaNet można korzystać w sposób intuicyjny i z niespo-
tykaną dotąd szybkością. Tysiąc możliwości połączonych w jednej 
centrali: w ten sposób sterowanie systemem rozrywki domowej 
przebiega komfortowo i bez wysiłku, a w dodatku jeszcze sprawia 
radość.

1 Dostępne przez Loewe MediaUpdate.
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Loewe Home Screen: bezpośredni dostęp do wszystkich mediów i treści.
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Loewe MediaText.
Lepsze oglądanie telewizji.

Bezpośredni dostęp do większej ilości informacji: połączony z Internetem Loewe 
Individual oferuje dostęp do teletekstu nowej generacji. Hybrid Broadband Broadcast TV 
(HbbTV) łączy w sobie najlepsze elementy Internetu i telewizji: w przypadku wielu kana-
łów telewizyjnych można sięgać do towarzyszących programom informacji i korzystać na 
przykład z multimedialnych bibliotek, interaktywnych funkcji lub informacji z elektronicz-
nego przewodnika po programach.

Radio internetowe Loewe.
Od rocka po barok.

Stacja na stacji: tu pośród 8000 internetowych stacji radiowych posortowanych według 
regionu i gatunku szybko znajdziesz swoją ulubioną muzykę. Dzięki praktycznej funkcji 
ulubionych treści można zapisać wybrane stacje bezpośrednio na swoim ekranie Home 
Screen.1 Ponadto do dyspozycji są także cyfrowe stacje radiowe odbierane przez antenę, 
kabel lub satelitę.

Dostępność usługi MediaText zależy od dostawców programu w poszczególnych krajach. Dostępność aplikacji MediaNet zależy od dostawcy. Dlatego Loewe ciągle aktualizuje i rozszerza wybór aplikacji. 
Treści internetowe są dzięki CE-HTML zoptymalizowane do prezentacji na dużym płaskim ekranie telewizora. 
1 Youtube i funkcja ulubionych treści dla Loewe MediaNet dostępne przez Loewe MediaUpdate (więcej informacji na ten temat na następnej stronie).

Loewe MediaNet.
Sprytne surfowanie.

Strony internetowe w dużej rozdzielczości – teraz komputer nie jest już potrzebny: bogata oferta aplikacji MediaNet otwiera przed użyt-
kownikiem bramę do świata Internetu. Dzięki specjalnemu programowaniu aplikacji zobaczysz treści internetowe w wersji specjalnie przy-
gotowanej do oglądania na ekranie telewizyjnym: od telewizji na życzenie po aktualną prognozę pogody. Jeżeli spodoba Ci się ta propozycja, 
możesz w prosty sposób zapisać tę aplikację jako ulubioną na swoim ekranie Home Screen1. Za pomocą wyszukiwarki internetowej można 
bezpośrednio wybierać strony internetowe, które nie oferują aplikacji. Dla komfortowego wpisywania adresu na ekranie telewizora pojawia 
się wirtualna klawiatura. Można też wpisać adres bezpośrednio za pomocą klawiatury w aplikacji Loewe Assist Media App.

Chcesz być w kontakcie ze 
swoimi przyjaciółmi? Dzięki 
aplikacji Facebook App 
możesz w każdym momencie 
wywoływać ich posty i ko-
mentować, aktualizować swój 
status itp. w dużym formacie, 
siedząc wygodnie na kanapie.

Masz ochotę posłuchać 
muzyki? Skorzystaj z serwisów 
muzycznych takich jak Aupeo! 
czy iConcerts. Za pośrednic-
twem Q-tom zyskujesz także 
dostęp do wideoklipów na 
różnych kanałach specjalnych.

Chcesz oglądać YouTube na 
swoim telewizorze? Dzięki 
odpowiedniej aplikacji możesz 
cieszyć się największym zbio-
rem fi lmów wideo na świecie na 
ekranie własnego telewizora. 1

Chcesz oglądać programy 
telewizyjne wtedy, kiedy chcesz? 
Biblioteki multimedialne stacji 
telewizyjnych ARD, ZDF i ARTE 
oferują na życzenie wiele seriali 
oraz własne produkcje.

Are there channels in your country 

which offer media centers? 

If yes, what´s their name?
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Więcej mediów.
Więcej możliwości.
Nie chcemy by ktoś mówił nam, jak korzystać z mediów. Chcemy sami aktywnie i indywidualnie z nich 
korzystać. To znaczy: korzystać dokładnie z tych zasobów, które nas rzeczywiście interesują, i dokładnie 
wtedy, kiedy mamy na to ochotę. I właśnie to oferuje Loewe Individual: rozrywkę za jednym naciśnięciem 
przycisku. 
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Loewe MediaUpdate.
Zawsze najaktualniejszy. 

Modułowa koncepcja oprogramowania. Specjalne oprogramowanie Loewe Individual pozwala na to, aby różne funkcje mogły być 
oddzielnie i elastycznie optymalizowane. Dzięki temu Loewe jest w stanie w szybki sposób dostarczyć użytkownikowi najlepsze nowe 
funkcje. Aby uruchomić oparte na oprogramowaniu aktualizacje, wystarczy podczas pierwszej instalacji Loewe Individual tak skonfi gu-
rować urządzenie, aby automatycznie sprawdzało dostępność nowych aktualizacji natychmiast po połączeniu z Internetem i zgłaszało je 
użytkownikowi 1. Można też zarejestrować się w obszarze serwisowym www.loewe.tv, pobrać stamtąd aktualizacje i zainstalować je na 
swoim Loewe Individual za pośrednictwem urządzenia USB.

Lepszy sygnał teraz i później. 
Więcej odbiorników, więcej rozrywki.

Wszystko zintegrowane: obojętne, w jaki sposób odbierany jest obecnie lub w przyszłości sygnał telewizyjny, dzięki Loewe Individual użyt-
kownik jest do tego perfekcyjnie przygotowany. Czysty obraz TV zarówno ze zintegrowanych odbiorników do oglądania telewizji w wysokiej 
rozdzielczości (TV HD), jak i odbiorników zapewniających wszystkie standardy Digital Video Broadcasting do odbioru za pomocą anteny, 
satelity lub kabla (DVB-T/C/S). Loewe Individual jest przystosowany również do standardów telewizji drugiej generacji (DVB-T2/S2). 
Dzięki temu pozwala nie tylko na ograniczenie ilości dodatkowych urządzeń końcowych, lecz również na związaną z tym oszczędność 
energii i zredukowanie okablowania. 

Pierwszy telewizor, który myśli o przyszłości.
Loewe MediaUpdate.
Nowy Loewe Individual nigdy nie odejdzie do lamusa. I to z pewnego prostego technicznego powodu: 
 Loewe  MediaUpdate. Ta wyznaczająca nowe trendy funkcja dba o to, by odbiornik telewizyjny zawsze dosto-
sowany był do najnowszego stanu techniki. Ponieważ dzięki możliwości aktualizacji oprogramowania wciąż 
można czerpać przyjemność z nowych rozwiązań i zoptymalizowanego korzystania z rozrywki. Takie urządze-
nie oferuje wyłącznie Loewe.

1 Ta funkcja dostępna jest przez MediaUpdate.



Idealnie połączony.
Łatwy dostęp do wszystkiego, co chcesz.
Różnymi drogami można docierać do wszystkich mediów. Można na przykład połączyć aparat foto-
grafi czny lub zewnętrzny twardy dysk za pomocą złącza USB z odbiornikiem TV lub wykorzystać do 
przenoszenia danych sieć domową. Router służy przy tym jako centrala połączeniowa między komputerem 
a telewizorem. Dzięki temu za pośrednictwem telewizora możliwy jest komfortowy dostęp do wszystkich plików 
udostępnionych na komputerze użytkownika. Widok menu jest przy tym zaprojektowany w postaci wyrazistych 
symboli, które pozwalają szybko i intuicyjnie odnaleźć żądane medium, obojętne czy są to zdjęcia, fi lmy wideo 
czy też muzyka.

Loewe MediaHome.
Wszystkie media w jednym miejscu.

Twoje albumy fotografi czne: teraz dzięki Loewe Individual najpiękniejsze zdjęcia z wakacji można oglądać w imponującej jakości kolorów 
na dużym ekranie telewizora wraz z atrakcyjnymi fotokolażami.

Twoje archiwum fi lmów wideo: Loewe Individual obsługuje wszystkie powszechnie używane formaty wideo (mov, avi, wmv) i zbiera 
wszystkie fi lmy wideo, z których chciałbyś skorzystać (nagrania DR+, zewnętrzne dyski twarde lub sieć domowa), w przejrzysty sposób 
w jednym menu.

Twoja półka z płytami CD: przegląd całej kolekcji muzyki na ekranie telewizora. 

Twoje ulubione: chcesz mieć zawsze pod ręką swoje ulubione treści? Wystarczy nacisnąć przycisk z gwiazdką na pilocie zdalnej obsługi 
Loewe Assist i już wybrany element zostaje zapisany na ekranie Home Screen.  

Dostęp do Internetu: możliwość połączenia telewizora ze światem Internetu za pomocą kabla sieciowego (LAN) lub bezprzewodowo 
(WLAN). Dla płynnego odtwarzania fi lmów wideo zalecana jest prędkość transmisji powyżej 6000 kb/s.

Inne złącza dla obszernego systemu rozrywki domowej: 
– 3 x USB do podłączenia zewnętrznych twardych dysków, aparatów cyfrowych itd.
–  4 x HDMI do innych urządzeń rozrywki domowej (na przykład Loewe BluTechVision 3D lub konsoli do gier)
– LAN / WLAN dla perfekcyjnego połączenia z Internetem
– mini scart i mini VGA
– Digital Audiolink (złącze systemu audio dla systemów kina domowego 5.1)
– zaciski do głośników do podłączenia biernych głośników

1 Ta funkcja dostępna jest przez MediaUpdate.
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Zawsze znajdzie się jeszcze bardziej od-
powiedni wariant. Loewe Individual jest 
Twoim telewizorem. I to dokładnie Two-
im telewizorem. Jeżeli to dla Ciebie waż-
ne, możesz także określić, w jaki sposób 
telewizor będzie umieszczony w pokoju.  
Przecież nawet wtedy, gdy jest wyłączo-
ny, powinien być wyrazem Twojego oso-
bistego stylu. Obojętne, czy na stoliku jak 
dekoracyjny element aranżacji, na środku 
pokoju jak obiekt w galerii, zawieszony w 
powietrzu jak rzeźba, czy też na ścianie jak 
obraz – to Ty decydujesz, co najlepiej 
pasuje do Ciebie i Twojego otoczenia: Wall 
Mount, Table Stand Cross (1), Table Stand 
 Plate (2), Floor Stand Cross (3), Floor Stand 
Plate  (4), Loewe Rack (5–7), Wall Stand 
Flex (8) lub Screen Lift Plus (9). 

5. 

6. 

7. 

8. 9. 

1. 2. 

3. 4. 
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We wszystkich kwestiach gustu:
najlepiej ustawiony.  
Dyskretna integracja lub znaczący akcent: żaden producent nie 
oferuje tak wielu możliwości ustawienia. Loewe Individual znajdzie 
rozwiązanie odpowiednie dla każdego wnęrza i każdych oczekiwań.
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Wall Mount WM 65 + Stereospeaker

chromowosrebrny
Montaż komfortowy, możliwość 
regulacji pochylenia (0° lub ok. +2°)
55": s 124,0 / w 80,5/ gp 6,7 / gc 8,5
46": s 104,8 / w 69,3 / gp 6,6 / gc 8,6
40": s 91,5 / w 61,9 / gp 6,6 / gc 8,6

Wall Mount WM 65

chromowosrebrny
Montaż komfortowy, możliwość 
regulacji pochylenia (0° lub ok. +2°)
55": s 124,0 / w 76,7 1 / gp 6,7 / gc 8,5
46": s 104,8 / w 65,5 1 / gp 6,6 / gc 8,6
40": s 91,5 / w 58,0 1 / gp 6,6 / gc 8,6

Wymiary w cm: 
s = szerokość, w = wysokość, gp = głębokość produktu, gc = głębokość całkowita
Zakres dostawy: Pilot systemowy Assist 1, aluminium, wraz z bateriami.
Wskazówka: Zakres dostawy nie obejmuje rozwiązania w zakresie ustawienia. 
Niektóre produkty są przedstawione z wyposażeniem opcjonalnym.

1 Pierścień obsługowy.
2  Do wyboru dostępny także z funkcją obrotu z napędem mechanicznym.
3  Tylko w połączeniu z odpowiednim, oddzielnie kupowanym adapterem.
4  Wyłącznie dla Table Stand Cross i Floor Stand Cross.
5  Dostępne wyłącznie jako intarsja do obiornika TV.

Wall Mount Slim / VESA Size 400 + 
Stereospeaker

chromowosrebrny
Montaż płaski
55": s 124,0 / w 80,5 / gp 6,7 / gc 7,2 

Wall Mount Slim/VESA Size 400

chromowosrebrny
Montaż płaski
55": s 124,0 / w 76,7 1 / gp 6,7 / gc 7,2 

Wall Mount Slim / VESA Size 200 + 
Stereospeaker

chromowosrebrny
Montaż płaski
46": s 104,8 / w 69,3 / gp 6,6 / gc 7,4
40": s 91,5 / w 61,9 / gp 6,6 / gc 7,4 

Wall Mount Slim / VESA Size 200

chromowosrebrny
Montaż płaski
46": s 104,8 / w 65,5 1 / gp 6,6 / gc 7,4 
40": s 91,5 / w 58,0 1 / gp 6,6 / gc 7,4 

Wall Mount Isofl ex 3

aluminium
elastyczne rozwiązanie, z możliwością złożenia na płasko, wysunięcia, 
obrotu i pochylenia (+2° do 0°), ukryte prowadzenie kabla
55": s 124,0 / w 76,7 1 / gp 6,7 / gc 11,7 do 49,2
46": s 104,8 / w 65,5 1/ gp 6,6 / gc 11,9 do 49,4
40": s 91,5 / w 58,0 1 / gp 6,6 / gc 11,9 do 49,4 

Wall Mount Isofl ex 3 + Stereospeaker

aluminium
elastyczne rozwiązanie, z możliwością złożenia na płasko, wysunięcia, 
obrotu i pochylenia (+2° do 0°), ukryte prowadzenie kabla
55": s 124,0 / w 80,5 / gp 6,7 / gc 11,7 do 49,2
46": s 104,8 / w 69,3 / gp 6,6 / gc 11,9 do 49,4 
40": s 91,5 / w 61,9 / gp 6,6 / gc 11,9 do 49,4 

Loewe Individual.
Informacje produktowe.

Technologia 3D

Obraz o niezwykłej przestrzennej głębi, naturalne i precyzyjne przejścia 
pomiędzy obrazami, maksymalny komfort oglądania: to technologia 3D 
realizowana z perfekcją fi  rmy Loewe – i tylko jedna z wielu przydatnych 
innowacji. Ponadto Loewe Individual zachwyca swoją wyjątkową jakością 
i nieograniczoną liczbą indywidualnych opcji.
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Table Stand Cross 2

powłoka chromowa
Telewizor obracany (+/– 45°), możliwość regulacji 
pochylenia (+ 1° do – 5°)
55" : s 124,0 / w 79,7 / gp 6,7 / gc 34,6
46": s 104,8 / w 68,7 / gp 6,6 / gc 32,5
40": s 91,5 / w 61,3 / gp 6,6 / gc 32,5 

Table Stand Cross 2 + Stereospeaker

powłoka chromowa
Telewizor obracany (+/– 45°), możliwość regulacji 
pochylenia (+ 1° do – 5°)
55" : s 124,0 / w 86,3 / gp 6,7 / gc 34,6
46": s 104,8 / w 75,3 / gp 6,6 / gc 32,5 
40": s 91,5 / w 67,9 / gp 6,6 / gc 32,5 

55" (140 cm) 46" (117 cm) 40" (101 cm)

Table Stand Plate 2

aluminium
Telewizor obracany (+/– 45°), możliwość regulacji 
pochylenia (+ 1° do – 5°)
55" : s 124,0 / w 78,1 / gp 6,7 / gc 32,0
46": s 104,8 / w 67,1 / gp 6,6 / gc 32,0
40": s 91,5 / w 59,7 / gp 6,6 / gc 25,0 

Table Stand Plate 2 + Stereospeaker

aluminium
Telewizor obracany (+/– 45°), możliwość regulacji 
pochylenia (+ 1° do – 5°)
55": s 124,0 / w 84,7 / gp 6,7 / gc 32,0
46": s 104,8 / w 73,7 / gp 6,6 / gc 32,0 
40": s 91,5 / w 66,3 / gp 6,6 / Gc 25,0 

Loewe Individual.
Informacje produktowe.

biały, 
wysoki połyski

aluminium 
czarne

aluminium 
srebrne

aluminium 
tytanowe

biały, 
wysoki połyski

czarny 
wysoki połysk

aluminium 
srebrne

zielony

pomarańczowy czerwony beżowy hebanowy

jasny dąb metalizowany 
chrom 5

+  indywidualnie wybrane kolory 
dostępne są na zamówienie

Stan dostawy intarsji: aluminium srebrne.
Stan dostawy intarsji w przypadku Floor Stand Cross i 
Table Stand Cross: powłoka chromowa

Obudowa telewizora
Wymiary

Obudowa telewizora
Kolory

Intarsje do odbiornika TV 
i intarsje do wariantów 
ustawienia 4

Kolory i materiały

Charakterystyka technologii
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Floor Stand Plate  1

aluminium
Telewizor obracany (+/– 45°), możliwość regulacji 
pochylenia (+ 1° do – 5°), ukryte prowadzenie kabla
55": s 124,0 / w 125,2 / gp 6,7 / pp 56,2
46": s 104,8 / w 114,2 / gp 6,6 / pp 56,2
40": s 91,5 / w 106,8 / gp 6,6 / pp 49,7 

Floor Stand Plate  1 + Stereospeaker

aluminium
Telewizor obracany (+/– 45°), możliwość regulacji 
pochylenia (+ 1° do – 5°), ukryte prowadzenie kabla
55": s 124,0 / w 125,2 / gp 6,7 / pp 56,2
46": s 104,8 / w 114,2 / gp 6,6 / pp 56,2
40": s 91,5 / w 106,8 / gp 6,6 / pp 49,7 

Floor Stand Cross 1 + Stereospeaker

powłoka chromowa
Telewizor obracany (+/– 45°), możliwość regulacji 
pochylenia (+ 1° do – 5°), ukryte prowadzenie kabla
55" : s 124,0 / w 126,3 / gp 6,7 / gc 52,5
46": s 104,8 / w 115,2 / gp 6,6 / gc 49,7
40": s 91,5 / w 107,9 / gp 6,6 / gc 49,7

Floor Stand Cross 1

powłoka chromowa
Telewizor obracany (+/– 45°), możliwość regulacji 
pochylenia (+ 1° do – 5°), ukryte prowadzenie kabla
55" : s 124,0 / w 126,3 / gp 6,7 / gc 52,5
46": s 104,8 / w 115,2 / gp 6,6 / gc 49,7
40": s 91,5 / w 107,9 / gp 6,6 / gc 49,7

Wymiary w cm: s = szerokość, w = wysokość, gp = głębokość produktu, gc = głębokość całkowita, 
pp = średnica/rozmiar płyty podstawy
Zakres dostawy: Pilot systemowy Assist 1, aluminium, wraz z bateriami.
Wskazówka: Zakres dostawy nie obejmuje rozwiązania w zakresie ustawienia. 
Niektóre produkty są przedstawione z wyposażeniem opcjonalnym.

1  Do wyboru dostępny także z funkcją obrotu z napędem 
mechanicznym.

2  Tylko w połączeniu z odpowiednim, oddzielnie 
kupowanym adapterem.

3  Wyłącznie dla Table Stand Cross i Floor Stand Cross.
4  Dostępne wyłącznie jako intarsja do obiornika TV.
5  Dostępne wyłącznie z funkcją obrotu z napędem 

mechanicznym.

Floor Stand Cross 5 + Sound Projector

powłoka chromowa
Telewizor obracany (+/– 45°), możliwość regulacji 
pochylenia (+ 1° do – 5°), ukryte prowadzenie kabla
55" : s 124,0 / w 126,3 / gp 6,7 / gc 52,5
46": s 104,8 / w 115,2 / gp 6,6 / gc 49,7
40": s 91,5 / w 107,9 / gp 6,6 / gc 49,7

Floor Stand Plate 5 + Sound Projector

aluminium
Telewizor obracany (+/– 45°), możliwość regulacji 
pochylenia (+ 1° do – 5°), ukryte prowadzenie kabla
55": s 124,0 / w 125,2 / gp 6,7 / pp 56,2
46": s 104,8 / w 114,2 / gp 6,6 / pp 56,2
40": s 91,5 / w 106,8 / gp 6,6 / pp 49,7 

Loewe Individual.
Informacje produktowe.

Efektywność energetyczna

Intergracja licznych funkcji, takich jak odbiornik lub przedwzmac-
niacz AV 5.1, sprawia, że można uniknąć stosowania dodatkowych 
urządzeń i związanego z nimi zużycia prądu. Zużycie prądu jest 
dodatkowo obniżone dzięki inteligentnemu systemowi zarządzania 
energią Loewe Individual (np. częściowe wyłączenie podczas DR+ 
Streaming). Loewe Individual 55: klasa efektywności energetycznej A. 
Loewe Individual 46 i 40: klasa efektywności energetycznej B.
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Szafka Loewe Rack 2

Różne wersje, wymiary i kolory pasujące do Loewe TV, Sound i peryferiów. Umieszczone w szafce Loewe Rack 
peryferia dzięki funkcji Digital Link HD (CEC) mogą być obsługiwane również przy zamkniętej klapie przedniej 
szafki za pomocą wysokiej jakości pilota Loewe Assist. Ponadto Loewe Assist dysponuje jedną bazą danych 
dla wszystkich współpracujących urządzeń oraz funkcją wyuczania, która w połączeniu z IR-Link umożliwia 
także obsługę tych urządzeń bez bezpośredniego kontaktu wzrokowego. W ten sposób można łatwo i intuicyjnie 
obsługiwać system rozrywki domowej, nie mając w zasięgu wzroku urządzeń współpracujących z odbiornikiem 
telewizyjnym.

Screen Lift Plus 2

aluminium szczotkowane
Obracany ręcznie (+/– 90°), możliwość regulacji 
pochylenia (0 do – 5°), ukryte kable
55": s 124,0 / w 300,0 / gp 6,7 / gc 19,9
46": s 104,8 / w 300,0 / gp 6,6 / gc 20,1
40": s 91,5 / w 300,0 / gp 6,6 / gc 20,1 

Screen Lift Plus 2 + Stereospeaker

aluminium szczotkowane
Obracany ręcznie (+/– 90°), możliwość regulacji 
pochylenia (0° do – 5°), ukryte kable
55": s 124,0 / w 300,0 / gp 6,7 / gc 19,9
46": s 104,8 / w 300,0 / gp 6,6 / gc 20,1
40": s 91,5 / w 300,0 / gp 6,6 / gc 20,1 

Wall Stand Flex 2

aluminium szczotkowane
Możliwość wyboru wysokości, regulacji pochylenia
(– 2° do + 2°), ukryte prowadzenie kabla 
46": s 104,8 / w 180,4 / gp 6,6 / gc 30,0
40": s 91,5 / w 180,4 / gp 6,6 / gc 30,0

Wall Stand Flex 2 + Stereospeaker

aluminium szczotkowane
Możliwość wyboru wysokości, regulacji pochylenia
(– 2° do + 2°), ukryte prowadzenie kabla
46": s 104,8 / w 180,4 / gp 6,6 / gc 30,0
40": s 91,5 / w 180,4 / gp 6,6 / gc 30,0

Loewe Individual.
Informacje produktowe.

biały, 
wysoki połyski

aluminium 
czarne

aluminium 
srebrne

aluminium 
tytanowe

55" (140 cm) 46" (117 cm) 40" (101 cm)

biały, 
wysoki połyski

czarny 
wysoki połysk

aluminium 
srebrne

zielony

pomarańczowy czerwony beżowy hebanowy

jasny dąb metalizowany 
chrom 4

+  indywidualnie wybrane kolory 
dostępne są na zamówienie

Stan dostawy intarsji: aluminium srebrne.
Stan dostawy intarsji w przypadku Floor Stand Cross i 
Table Stand Cross: powłoka chromowa

Obudowa telewizora
Wymiary

Obudowa telewizora
Kolory

Intarsje do odbiornika TV 
i intarsje do wariantów 
ustawienia 3

Kolory i materiały

Charakterystyka technologii
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Loewe Individual.
Informacje techniczne.

55
z DR+

46
z DR+

40
z DR+

Image+ (obraz)
Szyba kontrastowa / rama wykończona na wysoki połysk
Technologia wyświetlacza
Przekątna obrazu (w cm) / (w inch) / format obrazu / rozdzielczość (w pikselach)
Jasność (w cd/m²) / kąt widzenia (poziomy/pionowy)
Współczynnik kontrastu (statyczny/dynamiczny)
Czas reakcji (w ms) / częstotliwość odświeżania obrazu 
W pełni cyfrowe przetwarzanie sygnału / Image+ Active / tryb kinowy 24p
Technologia 3D / konwersja 2D-3D / Active Glasses 3D
Przełączenie formatu 1 (16 : 9, 4 : 3, Panorama, Zoom)
Dostosowanie jasności wideo (VBD+) / dostosowanie jasności do otoczenia (OPC)
Home Mode

i /  h
Full-HD-LCD z E-LED-Backlight
140 / 55 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080
450 / 178° / 178°
5.000 : 1 / 5.000.000 : 1
5 / 400Hz
i/i/i
i/i/y
i
i/i
i

i /  h
Full-HD-LCD z E-LED-Backlight
117 / 46 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080
450 / 178° / 178°
5.000 : 1 / 5.000.000 : 1
5 / 400Hz
i/i/i
i/i/y
i
i/i
i

i /  h
Full-HD-LCD z E-LED-Backlight
101 / 40 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080
450 / 178° / 178°
5.000 : 1 / 5.000.000 : 1
5 / 400Hz
i/i/i
i/i/y
i
i/i
i

Sound+ (dźwięk)
Moc wyjściowa w watach (sinus / muzyka)
Koncepcja układu głośników
Oddzielna regulacja basów i tonów wysokich / Głośność / efekty dźwiękowe
Automatyczne wykrywanie wersji językowej / automatyczne dopasowanie głośności (AVC)
Dolby Digital Plus / dts / 5.1 Out / dźwięk dwukanałowy stereo
Możliwość wyboru wyjścia audio: zmienne / stałe / subwoofer

2 x 20 / 2 x 40 
Speaker Array System
i/i/i
i/i
i/i/i/i
i/i/i(via Digital Audiolink)

2 x 20 / 2 x 40 
Speaker Array System
i/i/i
i/i
i/i/i/i
i/i/i(via Digital Audiolink)

2 x 20 / 2 x 40 
Speaker Array System
i/i/i
i/i
i/i/i/i
i/i/i(via Digital Audiolink)

Digital+ (normy telewizyjne)
DVB-T / DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2 / Multistandard (analogowy) / Dual Channel
Dekodowanie A / V: MPEG / MPEG2 / MPEG4 / zintegrowany odbiór HDTV 2 

Standard koloru: PAL / Secam / NTSC / NTSC-V / PAL-V (60 Hz)
Standard dźwięku: dźwięk dwukanałowy FM / AM, Nicam

i/i/i/i/i/i
i/i/i/i
i/i/i/i/i
i/i

i/i/i/i/i/i
i/i/i/i
i/i/i/i/i
i/i

i/i/i/i/i/i
i/i/i/i
i/i/i/i/i
i/i

Assist+ (obsługa)
Automatyczne programowanie nadajnika (ACP) / rozpoznawanie nadawców
Radio DVB / Pamięć kanałów łącznie z AV i radiem / Odbiór radiowy
Digital Link Plus / Digital Link HD
Telegazeta Level 2.5 / TOP / FLOF / pamięć stron
Osobiste strony telegazety z dostępem bezpośrednim do folderu Ulubione / Zakładki
PIP (AV) / Full PIP  / iPIP / Splitscreen TV : telegazeta
Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) / Assist Media App
Blokada rodzicielska / automatyczne wyłączanie / zegar
Pomoc kontekstowa / wybór języka menu 3

i/i
i/ 6.000
i/i
i/i/i/ 2.000
i/i
i/i/i
i/i
i/i/i
i/ 19

i/i
i/ 6.000
i/i
i/i/i/ 2.000
i/i
i/i/i
i/i
i/i/i
i/ 19

i/i
i/ 6.000
i/i
i/i/i/ 2.000
i/i
i/i/i
i/i
i/i/i
i/ 19

Media+ (funkcje multimedialne)
DR+ / pojemność pamięci w GB / zapis USB (w przypadku DR+: archiwum USB)
DR+ Streaming server / client 
MediaHome (fotografia, muzyka i wideo w sieci domowej / USB)
MediaNet (portale internetowe / przeglądarka / radio internetowe / wideo) 
MediaText (HbbTV) / MediaUpdate

i/ 750 /i
i/i
i/i
i/i/i
i/i

i/ 750 /i
i/i
i/i
i/i/i
i/i

i/ 750 /i
i/i
i/i
i/i/i
i/i

Connectivity+ (złącza)
HDMI z HDCP / USB / wejście Component (YUV) 4

Mini-Scart 4  / w tym S-VHS, Hi-8 / RGB
Funkcja kopiowania Front-AV do Euro-AV
Wejście cyfrowe audio (cinch) / wyjście cyfrowe audio (cinch)
wyjście analogowe audio (L/P) / Center-In (Cinch)
Analogowe złącze audio 5 / Digital Audiolink 5

Mini-VGA 4 / RS 232 C (RJ12) / sterowanie silnikiem / IR-Link 
Boczne złącze AV Video / S-VHS, przystosowane do Hi-8
Wejście słuchawkowe (3,5 mm gniazdo jack)
Common Interface CI – Interfejs CI / CI Plus certyfikowany 6

Złącze sieci LAN / zintegrowane WLAN

4 (1x ARC) / 3 /y
1 / 1 / 1
i
i/i
i/i
 h /i
i/i/i/i
i/i
i
2 /i
i/i

4 (1x ARC) / 3 /y
1 / 1 / 1
i
i/i
i/i
 h /i
i/i/i/i
i/i
i
2 /i
i/i

4 (1x ARC) / 3 /y
1 / 1 / 1
i
i/i
i/i
 h /i
i/i/i/i
i/i
i
2 /i
i/i

Środowisko
Klasa efektywności energetycznej UE / roczne zużycie energii (kWh) 7

Pobór mocy w trybie stand-by / przy wyłączonym urządzeniu (w watach)
Pobór mocy przy włączonym urządzeniu 8 (w watach) / maksymalna wartość luminancji w %
Zawartość rtęci w mg / występuje ołów 9

A / 161
0,47 / 0
120,0 / 67,0
0,0 / śladowe ilości

B / 151
0,47 / 0
109,0 / 75,0
0,0 / śladowe ilości

B / 133
0,47 / 0
96,0 / 67,0
0,0 / śladowe ilości

Inne
Waga w kg
Wyłącznik sieciowy / napięcie sieciowe
Norma bezpieczeństwa VDE (znak kontrolny)

30,5
i/ 220–240 V, 50 / 60 Hz
i

21,8
i/ 220–240 V, 50 / 60 Hz
i

17,5
i/ 220–240 V, 50 / 60 Hz
i

 i = dostępny/wbudowany   y = możliwość doposażenia/dostępny w ramach opcji   
1  W zależności od formatu wejściowego SD/HD.
2   Odbieranie programów cyfrowych (SD/HD/3D) może być ograniczone przez indywidualne 

warunki danego nadawcy czy oferenta programu.
3  D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N

4  Tylko w połączeniu z odpowiednim, oddzielnie kupowanym adapterem.
5   Wyjście systemowe Loewe 5.1, wyjście stereo, wyjście Subwoofer, wejście głośnika centralnego.
6   CI Plus jest kompatybilny wstecznie z CI. 

Funkcja uzależniona od dostępności modułów danego oferenta.
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Loewe Individual.
Informacje techniczne.

55
z DR+

46
z DR+

40
z DR+

Image+ (obraz)
Szyba kontrastowa / rama wykończona na wysoki połysk
Technologia wyświetlacza
Przekątna obrazu (w cm) / (w inch) / format obrazu / rozdzielczość (w pikselach)
Jasność (w cd/m²) / kąt widzenia (poziomy/pionowy)
Współczynnik kontrastu (statyczny/dynamiczny)
Czas reakcji (w ms) / częstotliwość odświeżania obrazu 
W pełni cyfrowe przetwarzanie sygnału / Image+ Active / tryb kinowy 24p
Technologia 3D / konwersja 2D-3D / Active Glasses 3D
Przełączenie formatu 1 (16 : 9, 4 : 3, Panorama, Zoom)
Dostosowanie jasności wideo (VBD+) / dostosowanie jasności do otoczenia (OPC)
Home Mode

i /  h
Full-HD-LCD z E-LED-Backlight
140 / 55 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080
450 / 178° / 178°
5.000 : 1 / 5.000.000 : 1
5 / 400Hz
i/i/i
i/i/y
i
i/i
i

i /  h
Full-HD-LCD z E-LED-Backlight
117 / 46 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080
450 / 178° / 178°
5.000 : 1 / 5.000.000 : 1
5 / 400Hz
i/i/i
i/i/y
i
i/i
i

i /  h
Full-HD-LCD z E-LED-Backlight
101 / 40 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080
450 / 178° / 178°
5.000 : 1 / 5.000.000 : 1
5 / 400Hz
i/i/i
i/i/y
i
i/i
i

Sound+ (dźwięk)
Moc wyjściowa w watach (sinus / muzyka)
Koncepcja układu głośników
Oddzielna regulacja basów i tonów wysokich / Głośność / efekty dźwiękowe
Automatyczne wykrywanie wersji językowej / automatyczne dopasowanie głośności (AVC)
Dolby Digital Plus / dts / 5.1 Out / dźwięk dwukanałowy stereo
Możliwość wyboru wyjścia audio: zmienne / stałe / subwoofer

2 x 20 / 2 x 40 
Speaker Array System
i/i/i
i/i
i/i/i/i
i/i/i(via Digital Audiolink)

2 x 20 / 2 x 40 
Speaker Array System
i/i/i
i/i
i/i/i/i
i/i/i(via Digital Audiolink)

2 x 20 / 2 x 40 
Speaker Array System
i/i/i
i/i
i/i/i/i
i/i/i(via Digital Audiolink)

Digital+ (normy telewizyjne)
DVB-T / DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2 / Multistandard (analogowy) / Dual Channel
Dekodowanie A / V: MPEG / MPEG2 / MPEG4 / zintegrowany odbiór HDTV 2 

Standard koloru: PAL / Secam / NTSC / NTSC-V / PAL-V (60 Hz)
Standard dźwięku: dźwięk dwukanałowy FM / AM, Nicam

i/i/i/i/i/i
i/i/i/i
i/i/i/i/i
i/i

i/i/i/i/i/i
i/i/i/i
i/i/i/i/i
i/i

i/i/i/i/i/i
i/i/i/i
i/i/i/i/i
i/i

Assist+ (obsługa)
Automatyczne programowanie nadajnika (ACP) / rozpoznawanie nadawców
Radio DVB / Pamięć kanałów łącznie z AV i radiem / Odbiór radiowy
Digital Link Plus / Digital Link HD
Telegazeta Level 2.5 / TOP / FLOF / pamięć stron
Osobiste strony telegazety z dostępem bezpośrednim do folderu Ulubione / Zakładki
PIP (AV) / Full PIP  / iPIP / Splitscreen TV : telegazeta
Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) / Assist Media App
Blokada rodzicielska / automatyczne wyłączanie / zegar
Pomoc kontekstowa / wybór języka menu 3

i/i
i/ 6.000
i/i
i/i/i/ 2.000
i/i
i/i/i
i/i
i/i/i
i/ 19

i/i
i/ 6.000
i/i
i/i/i/ 2.000
i/i
i/i/i
i/i
i/i/i
i/ 19

i/i
i/ 6.000
i/i
i/i/i/ 2.000
i/i
i/i/i
i/i
i/i/i
i/ 19

Media+ (funkcje multimedialne)
DR+ / pojemność pamięci w GB / zapis USB (w przypadku DR+: archiwum USB)
DR+ Streaming server / client 
MediaHome (fotografia, muzyka i wideo w sieci domowej / USB)
MediaNet (portale internetowe / przeglądarka / radio internetowe / wideo) 
MediaText (HbbTV) / MediaUpdate

i/ 750 /i
i/i
i/i
i/i/i
i/i

i/ 750 /i
i/i
i/i
i/i/i
i/i

i/ 750 /i
i/i
i/i
i/i/i
i/i

Connectivity+ (złącza)
HDMI z HDCP / USB / wejście Component (YUV) 4

Mini-Scart 4  / w tym S-VHS, Hi-8 / RGB
Funkcja kopiowania Front-AV do Euro-AV
Wejście cyfrowe audio (cinch) / wyjście cyfrowe audio (cinch)
wyjście analogowe audio (L/P) / Center-In (Cinch)
Analogowe złącze audio 5 / Digital Audiolink 5

Mini-VGA 4 / RS 232 C (RJ12) / sterowanie silnikiem / IR-Link 
Boczne złącze AV Video / S-VHS, przystosowane do Hi-8
Wejście słuchawkowe (3,5 mm gniazdo jack)
Common Interface CI – Interfejs CI / CI Plus certyfikowany 6

Złącze sieci LAN / zintegrowane WLAN

4 (1x ARC) / 3 /y
1 / 1 / 1
i
i/i
i/i
 h /i
i/i/i/i
i/i
i
2 /i
i/i

4 (1x ARC) / 3 /y
1 / 1 / 1
i
i/i
i/i
 h /i
i/i/i/i
i/i
i
2 /i
i/i

4 (1x ARC) / 3 /y
1 / 1 / 1
i
i/i
i/i
 h /i
i/i/i/i
i/i
i
2 /i
i/i

Środowisko
Klasa efektywności energetycznej UE / roczne zużycie energii (kWh) 7

Pobór mocy w trybie stand-by / przy wyłączonym urządzeniu (w watach)
Pobór mocy przy włączonym urządzeniu 8 (w watach) / maksymalna wartość luminancji w %
Zawartość rtęci w mg / występuje ołów 9

A / 161
0,47 / 0
120,0 / 67,0
0,0 / śladowe ilości

B / 151
0,47 / 0
109,0 / 75,0
0,0 / śladowe ilości

B / 133
0,47 / 0
96,0 / 67,0
0,0 / śladowe ilości

Inne
Waga w kg
Wyłącznik sieciowy / napięcie sieciowe
Norma bezpieczeństwa VDE (znak kontrolny)

30,5
i/ 220–240 V, 50 / 60 Hz
i

21,8
i/ 220–240 V, 50 / 60 Hz
i

17,5
i/ 220–240 V, 50 / 60 Hz
i

7   Na podstawie codziennej, czterogodzinnej pracy odbiornika telewizyjnego przez 365 dni w roku. 
Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu wykorzystania odbiornika telewizyjnego.

8   Wg EN 62087 : 2009.
9   W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić śladowe ilości w elementach elektronicznych 

[zgodnie z dyrektywą europejską dot. ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych (RoHS) 
i jej uzupełnieniami].
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, zakresów dostaw, jak również pomyłek w tekście · 
Art.-Nr. 99 005 627 · Zakończenie edycji 15.12.2012 · Printed in Germany.

Niedokładności wydruku mogą spowodować, że rzeczywista kolorystyka urządzeń nie będzie idealnie zgodna z ilustracjami. Niektóre przedstawione w  folderze 
kolory to kolory specjalne z oferty przeznaczonej do indywidualizacji (RAL), które są indywidualnie przygotowywane i dlatego w pewnych okolicznościach 
wymagają dłuższych czasów dostaw. Wszystkie przedstawione w katalogu produkty Loewe są przeznaczone do użytku domowego.

Firma Loewe nie ponosi odpowiedzialności za zakres i treść dostępnych stron internetowych. Dotyczy to także portalu Loewe MediaNet. Urządzenia firmy 
Loewe stanowią platformę techniczną, która umożliwia jedynie odbiór tego typu ofert. W związku z tym firma Loewe nie może ponosić odpowiedzialności 
za zmiany w ich zakresie i treści, zwłaszcza w przyszłości i po oddaniu do druku.

iPad, iPhone, iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Loewe Opta GmbH
Industriestraße 11
96317 Kronach
Niemcy
www.loewe.tv




