High-High-End.
Loewe Reference ID.

Głębokie brzmienie, perfekcyjna ostrość obrazu, szlachetne wzornictwo:
doświadcz nowych standardów inteligentnego systemu rozrywki dzięki telewizorowi Loewe Reference ID.
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Perfekcja
dla wszystkich zmysłów.
Loewe Reference ID.
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Symfonia.
Odkryj najbardziej ekskluzywne
połączenie dźwięku i obrazu na
świecie.

Dowiedz się więcej o perfekcyjnej symbiozie obrazu, dźwięku i designu >
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Najczystsze brzmienie.

Zintegrowany dźwięk 2.1: dwa zintegrowane głośniki szerokopasmowe oraz 6-calowy subwoofer zapewniają niebywałą moc muzyczną 160 W. Zakres częstotliwości od 50 Hz do 20 000 Hz oraz
wynosząca 5,5 litra objętość głośników to zaledwie dwie z tajemnic
tak pełnego i nasyconego brzmienia telewizora Loewe Reference ID.

Ceramiczne głośniki: dostępne oddzielnie głośniki Loewe Reference ID
dodatkowo poszerzają piorunujące już spektrum dźwięku. Wydobywające się z wyjątkowo sztywnej ceramiki wysokie tony gwarantują
czyste, dynamiczne brzmienie o częstotliwości do 40 000 Hz. Łącznie
sześć głośników w układzie D’Appolito niebywale precyzyjnie i czysto
rozprowadza dźwięk. Wraz z Subwooferem 800 marki Loewe głośniki
Loewe Reference ID idealnie nadają się do osobistego systemu domowej
rozrywki.

Perfekcyjne przetwarzanie dźwięku: czysto cyfrowy przesył sygnału
audio (patrz ilustracja) o bardzo wysokiej rozdzielczości 32 bitów oraz
dokładne, purystyczne przetwarzanie dźwięku gwarantuje bezbłędne
brzmienie – nawet skomplikowanych utworów muzycznych o dużej
dynamice. Wyposażony w zintegrowany dekoder 5.1 oraz cyfrowe
złącze systemowe audio (DAL) telewizor Loewe Reference ID jest
optymalnie wyposażony, by zapewniać perfekcyjne brzmienie kina
domowego bez dodatkowego zewnętrznego amplitunera AV.

Końcówka
mocy
klasy D

2.1

160 W
Złącze
audio

Wielokanałowy
dekoder
Sound
Processing

DAL
Złącze
Subsystemowe woofer
audio
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W połączeniu z najwyższej jakości designem.

Precyzyjne wykonanie: telewizor Loewe Reference ID jest perfekcyjny pod każdym
względem – bez względu na to, z której strony się na niego spojrzy. Ponadczasowa,
minimalistyczna forma, rzemieślnicza precyzja wykonania oraz namacalna jakość sprawiają, że telewizor Loewe Reference ID jest produktem klasy High-High-End również
pod względem wizualnym. Przykładowo rama jest wykonana ze szlifowanego aluminium, a tylna szyba połyskuje czernią, tytanem, bielą lub srebrem. Szczeliny są przy
tym tak niewielkie, na ile tylko pozwala precyzyjny proces produkcji w firmie Loewe.

Przyciski piezoelektryczne na górnej listwie ramy pozwalają na
sterowanie najważniejszymi funkcjami: włączanie i wyłączanie,
regulacja głośności, zmiana kanału, obsługa tylnego podświetlenia diodowego wokół telewizora.
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Doskonały obraz.

Szyba kontrastowa ze szkła szarego: panel TV jest uszlachetniony wysokiej jakości szybą kontrastową z dwustronnie przeciwodblaskowego szkła.
Szyba jest produkowana w jednej z najbardziej renomowanych hut szkła.
Jej zastosowanie powoduje, że obraz jest znacznie bardziej precyzyjny.
Optymalizuje ona kontrast i około 10-krotnie zmniejsza refleksy. Jednocześnie szkło zabezpiecza wrażliwy panel telewizora.

Imponująca głębia dzięki technologii 3D-Active-Shutter: wysoka siła
świecenia i wysoki współczynnik odświeżania obrazu telewizora Loewe
Reference ID stanowią optymalne warunki dla plastycznej prezentacji
obrazów 3D z zachowaniem płynności ruchów – nawet w jasnych pomieszczeniach. Telewizor Loewe Reference ID posiada również konwerter,
umożliwiający oglądanie obrazów 2D w standardzie 3D.

Idealnie ostry obraz: telewizor Loewe Reference ID wyświetla 200 obrazów na sekundę – w połączeniu z inteligentnym sterowaniem podświetlenia w technologii LED-Backlight powstaje przekonujący obraz z odświeżaniem o częstotliwości 400 Hz. Inne inteligentne algorytmy zapewniają
doskonałe wyświetlanie bardzo szybkiego ruchu.
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Dokładność.
Perfekcja to nie cud, lecz wynik.

Made in

any
Gercm
e 1923
sin

Od ponad 90 lat Loewe wciąż na nowo wyznacza standardy w zakresie systemu inteligentnej
rozrywki. Warunek tej najwyższej jakości to oczywiście „Made in Germany”: wszystkie istotne
etapy produkcji w firmie Loewe są realizowane w Niemczech – od pierwszego projektu wzornictwa,
poprzez projektowanie, po montaż i końcową kontrolę jakości. Potwierdzeniem dążeń do spełnienia ekstremalnie wysokich standardów jest podjęcie naukowej współpracy z laboratorium badawczym Instytutu Fraunhofera d/s Cyfrowych Technologii Medialnych (Fraunhofer-Institut für Digitale
Medientechnologie IDMT), w którym przy użyciu odpowiednich metod pomiarowych przeprowadzono między innymi szczegółowe badania właściwości akustycznych produktu Loewe Reference ID.
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Wyniki Instytutu Fraunhofera d/s Cyfrowych Technologii Medialnych IDTM mówią same za siebie – i przemawiają na korzyść
telewizora Loewe Reference ID: podczas testu sygnał audio w
całym spektrum od 50 Hz do 20 000 Hz był odtwarzany niemal
bezbłędnie. Nieliniowe zniekształcenia powyżej 5% nie wystąpiły
nawet przy maks. poziomie ciśnienia akustycznego 102 dB. Dzięki
wysokiemu poziomowi ciśnienia akustycznego do 102 dB telewizor
Loewe Reference ID idealnie nadaje się również do wypełniania
imponującym dźwiękiem nawet dużych pomieszczeń. Potwierdzono
tym samym, że Reference ID jest telewizorem o doskonałej charakterystyce brzmienia.

dBr
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Charakterystyka poziomu ciśnienia akustycznego, wyrównanie dźwięku 1/6 oktawy.
Kąt emisji:
0°
30°
60°
90°

Charakterystyka częstotliwościowa telewizora Loewe Reference ID jest zrównoważona w całym spektrum odtwarzania: warunek realistycznego brzmienia.
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Haute Couture.
Udekoruj swój dom
najpiękniejszymi materiałami.

Materiał marzeń: maskownica głośników jest na tyle duża, że
dobierając wysokiej jakości materiał według osobistych upodobań
można nadać pomieszczeniu ekskluzywną nutę: jednobarwny
materiał w kolorze czarnym, białym lub tytanowym, czy też
wyraziste warianty materiałowe ze wzorem w romby w kolorze
czarnym, beżowym czy złotym – Ty określasz styl oraz efekt, jaki
ma wywołać Twój telewizor.
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Finezja.
Misterny kunszt ramy.

Każdy obraz jest dziełem skończonym dopiero po oprawieniu w
ramę. Vincent van Gogh uważał ramę za gest szacunku i uznania
dla dzieła sztuki. Istotą telewizora Loewe Reference ID jest także
precyzyjnie wykonana rama, którą możesz zaprojektować według
osobistych preferencji. Srebrne aluminium, czarne aluminium,
tytanowe aluminium czy biel o wysokim połysku: dopełnienie
mistrzowskiego dzieła jest w Twoich rękach.
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Obecność.
Daj dowód prawdziwej
wielkości.

Okazywanie dominacji bez wysuwania
się na pierwszy plan: minimalistyczne
wzornictwo telewizora Loewe Reference
ID sprawi, że na 40-, 46- i 55-calowym
ekranie doświadczysz perfekcyjnego
systemu inteligentnej rozrywki, a urządzenie dyskretnie zgra się z wystrojem
Twojego domu. Design 360° sprawia, że
telewizor Loewe Reference ID można –
niczym rzeźbę – ustawić w dowolnym
miejscu pomieszczenia.
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Idealny do oparcia o ścianę:
Loewe Floor Wall Mount.

Charyzma.
Dobrze zaprezentuj swoje
centrum rozrywki.

Każde otoczenie wymaga indywidualnego rozwiązania:
jakkolwiek zechcesz ustawić telewizor w swoim mieszkaniu,
w przypadku Loewe Reference ID wśród licznych możliwości znajdziesz idealnie dopasowaną alternatywę: możesz na
przykład nonszalancko oprzeć telewizor o ścianę lub postawić
reprezentacyjny akcent w postaci stojaka Loewe Floor Stand –
wszystko wedle życzenia.

18

Reprezentacyjny element przykuwający
uwagę: stojak Loewe Floor Stand –
obracany elektrycznie.

Wariant wolnostojący do każdego pomieszczenia:
Loewe Floor Stand Dynamic.
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Aura.
Pokaż swoje ulubione dzieło
w najlepszym świetle.

Oczywiście możesz także powiesić swój telewizor Loewe Reference ID
na ścianie. W dodatku w tak spektakularnej scenerii, że stanie się on niemal
monumentalnym dziełem sztuki. Montowane na zamówienie podświetlenie
diodowe sprawia, że telewizor Loewe Reference ID zyskuje szlachetną aurę,
która niczym korona podkreśla jego największe walory: najwyższą jakość w
systemie domowej rozrywki.
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Impet.
Pokonaj czas i przestrzeń.

Większy komfort oglądania telewizji dzięki technologii DR+ firmy Loewe:
liczne funkcje pozwalają Ci korzystać z rozrywki zawsze tam, gdzie jesteś.
Wyjątkowy komfort zapewnia Loewe DR+ Streaming, będący idealnym
rozwiązaniem dla wszystkich posiadaczy kilku telewizorów marki Loewe. Dzięki
połączeniu sieciowemu (LAN/WLAN/Powerline1) możesz wygodnie sięgnąć
po wszystkie filmy, zapisane w Twoim archiwum DR+. Funkcja Follow-Me 2
umożliwia dokończenie na drugim odbiorniku oglądania programu na żywo,
rozpoczętego na głównym telewizorze.
Zintegrowany twardy dysk o pojemności 1000 GB (ok. 450 godzin w
jakości HD) umożliwia szybki dostęp do Twojej kolekcji filmów w telewizorze
Loewe Reference ID. Nagrywanie filmu jest tak samo proste jak zatrzymanie
i wznowienie oglądania programu telewizyjnego: wystarczy nacisnąć przycisk
na pilocie. Funkcja Dual Channel umożliwia nagrywanie jednego programu i
równoczesne oglądanie drugiego.
1
2

Złącze Powerline dostępne oddzielnie w specjalistycznym punkcie sprzedaży Loewe.
Funkcja Follow Me jest dostępna przez usługę Loewe MediaUpdate.
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Maestro.
Dyryguj swoją rozrywką:
szybko, wygodnie i elegancko.
Wystarczy mały ruch, kursor przesuwa się po ekranie i już masz wybrany kanał
telewizyjny, plik ze zdjęciami lub aplikację z programem. Dzięki inteligentnej
strukturze interfejsu użytkownika Loewe Assist Media obsługa licznych mediów jest
dziecinnie prosta. Wyraziste ikony oraz dokładne animacje dodatkowo wspomagają
intuicyjny interfejs użytkownika.

W górę, w dół, w lewo, w prawo, OK. Nie musisz umieć więcej,
by swobodnie poruszać się po całym uniwersum zawartości mediów.
Owa prosta nawigacja jest zastosowana na wszystkich poziomach
i obszarach interfejsu Loewe Assist Media.
Ekran główny z folderem Ulubione: program telewizyjny, album
fotograficzny, zbiór multimedialny lub aplikacja internetowa: wystarczy
jedno naciśnięcie przycisku z gwiazdką, by umieścić swoje ulubione
treści bezpośrednio na ekranie głównym. Wygodniej i bardziej indywidualnie się nie da.
Jeden pilot dla wszystkich. Wysokiej jakości pilotem Loewe Assist
możesz obsługiwać swój telewizor oraz dodatkowe urządzenia, takie
jak odtwarzacz Blu-ray czy dekoder. Pilot umożliwia także obsługę
SoundBox, SoundVision oraz wielu innych produktów marki Loewe.

Uhonorowany nagrodą system obsługi. Aplikacja Loewe Assist
Media do iPada czy iPhona umożliwia eleganckie dyrygowanie
całym menu telewizora przez wskazanie palcem.
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Forum.
Korzystaj z systemu rozrywki bez granic.
Najaktualniejsze wiadomości: własne aplikacje w ramach Loewe MediaNet informują przez całą
dobę o najważniejszych wydarzeniach na świecie.

Miejsce zbrodni w poniedziałek: przez zbiory multimedialne wybranych nadawców codziennie masz dostęp do nowych, ciekawych
filmów i programów dokumentalnych; nie przegapisz już żadnego
ulubionego programu – także przez telegazetę przyszłości (HbbTV).

„Kuternoga”, zdjęcie: WDR/Martin Menke

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

Odkrywaj nowości, zawsze doświadczając takiej rozrywki, jakiej
chcesz. Największy zbiór filmów wideo na świecie: codziennie na
portalu YouTube umieszcza się 65 000 wszelkiego rodzaju filmów
wideo – używając odpowiedniej aplikacji1, wybierz film i obejrzyj
go na dużym ekranie telewizora.

Tyle muzyki, ile chcesz: serwisy strumieniowego przesyłania
plików muzycznych jak Aupeo! oferują olbrzymie bazy danych
z muzyką nowoczesną i klasyczną. Portal Q-tom zapewnia Ci
dostęp do teledysków na wielu kanałach specjalistycznych.
Ponadto możesz korzystać z ponad 8 000 internetowych stacji
radiowych z całego świata.

1

Funkcja Youtube będzie dostępna przez usługę Loewe MediaUpdate.
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Loża.
Korzystaj z przeglądu całej sieci domowej.
Loewe MediaHome – Twoje centrum wszystkich cyfrowych mediów.
Za pośrednictwem złącza USB, połączenia sieciowego (LAN/WLAN/Powerline1), uPnP/
DLNA lub złącza HDMI można w łatwy sposób uzyskać dostęp do wszystkich nośników
danych i mediów domowej sieci – zdjęć, plików muzycznych, wideo DR+ lub innych
(mov, avi, wmv). Szczególnie praktyczna rzecz: za pomocą połączenia sieciowego możesz
mieć także dostęp do wszystkich udostępnionych plików multimedialnych w komputerze.
Dostęp do multimediów przez system Loewe Assist Media odbywa się zgodnie z aktualnie wybranym medium – niezależnie od źródła. Oznacza to, że w zakładce „Audio/Radio”
znajdziesz zarówno swój prywatny zbiór zasobów muzycznych, jak i wszystkie dostępne
stacje radiowe.

Twoje złącza do systemu inteligentnej rozrywki:
– 3 złącza USB do podłączenia zewnętrznych dysków twardych, kamer cyfrowych itd.
– 4 złącza HDMI do pozostałych komponentów systemu rozrywki
(np. Loewe BluTech Vision 3D czy odtwarzacz Blu-ray)
– złącze LAN/WLAN do idealnego połączenia z Internetem
– Mini Scart i Mini VGA

1

Adapter Powerline dostępny oddzielnie w specjalistycznym punkcie sprzedaży Loewe.
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De luxe.
Serwis Premium dla
Twojego urządzenia.
Loewe Reference ID jest wartościowym urządzeniem na długi czas. Już samo ponadczasowe
wzornictwo i wysokiej jakości materiały predestynują go do tego. Jednak również wyposażenie
oraz możliwość aktualizacji sprawiają, że telewizor Loewe Reference ID zawsze pozostanie na
czasie i pozwoli Ci przez długi czas cieszyć się systemem inteligentnej rozrywki w wersji de luxe.
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Długofalowe korzyści dzięki ekskluzywnemu serwisowi: na telewizor Loewe
Reference ID udzielamy pełne 2 lata gwarancji. Nawet gdy po upływie tego czasu
wystąpi jakiś problem, można go usunąć. W firmie Loewe bowiem jeszcze wiele
lat po produkcji magazynuje się wiele komponentów dla naszego serwisu naprawczego.

Stała aktualizacja: specjalna koncepcja oprogramowania telewizora Loewe
Reference ID pozwala na oddzielną i elastyczną optymalizację różnych funkcji.
Dzięki temu firma Loewe jest w stanie szybko i łatwo dostarczyć najlepsze
nowe funkcje przez usługę Loewe MediaUpdate. Najnowsze aktualizacje wymagają jedynie bezpłatnego zarejestrowania się w strefie serwisowej na stronie
www.loewe.tv. Można też podłączyć telewizor bezpośrednio do Internetu i automatycznie otrzymywać informacje o dostępnych aktualizacjach oprogramowania
do swojego telewizora Loewe Reference ID.

Najlepszy obraz – także w przyszłości: Loewe Reference ID zapewnia najlepsze
warunki do odbioru sygnału telewizyjnego – teraz i w przyszłości. Korzystaj z czystego obrazu telewizyjnego dzięki zintegrowanym odbiornikom telewizji w wysokiej
rozdzielczości (HD-TV) oraz dzięki odbiornikom wszystkich standardów Digital
Video Broadcasting przez antenę, satelitę lub kabel (DVB-T/S/C). Loewe Reference
ID jest przygotowany również do standardów drugiej generacji (DVB-T2/S2).

Wszelkie pytania dotyczące systemu inteligentnej rozrywki firmy Loewe
prosimy kierować na infolinię serwisową; nasi eksperci służą pomocą:
+49 9261/99-500 Godziny pracy: od pon. do pt. godz. 8:00 – 20:00, sob./nd.
godz. 10:00 –18:00. Oczywiście najbliższy partner handlowy firmy Loewe także
służy pomocą i wsparciem. Osobę kontaktową można znaleźć w wyszukiwarce
sprzedawców na naszej stronie internetowej www.loewe.tv
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Da capo.
Pięć najważniejszych aspektów,
przemawiających za nowym telewizorem
Loewe Reference ID.
Najbardziej ekskluzywne wzornictwo: personalizacja za pomocą
szlachetnych materiałów i wysokiej jakości listw ramowych.
Wybitne brzmienie: zintegrowany dźwięk 2.1 o mocy 160 W –
idealna możliwość doposażenia w ekskluzywne głośniki Reference
ID do poziomu ekstraklasy systemu inteligentnej rozrywki.
Rewolucyjny system obsługi: Loewe Assist Media z prostą
nawigacją integruje wszystkie aplikacje w jednym menu.

Wyjątkowa technologia Loewe DR+: proste zatrzymywanie,
Streaming i nagrywanie na dysku twardym o pojemności 1 TB.
Wyposażony na przyszłość: Loewe MediaUpdate dla nowych
funkcji, do odbiorników telewizyjnych o aktualnym i przyszłym
standardzie oraz długofalowe korzyści serwisowe.
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Obudowa telewizora
Rozmiary

Loewe Reference ID.
Szczegóły produktu.

55" (140 cm)

46" (117 cm)

40" (102 cm)

Rama telewizora
Kolory

aluminium
srebrne

Design 360°
Koncepcję designu telewizora Loewe Reference ID można rozpoznać z
każdej perspektywy: oszczędna forma, najwyższej jakości wykonanie
oraz szlachetne materiały wyróżniają nawet tył telewizora. Oczywiście
spersonalizować można także tył urządzenia. Dzięki temu telewizor
Loewe Reference ID z każdej strony będzie odpowiadał Twoim oczekiwaniom i życzeniom.

aluminium
czarne

aluminium
tytanowe

biel wysoki
połysk

Maskownica głośnika telewizora
Materiały

czarny

tytanowy

biel

czarny w romby

beżowy w romby

złoty w romby

Tylna szyba telewizora
Warianty ze szkła
Floor Stand Reference ID 40 – 55

Floor Stand Reference ID 40 – 55 Dynamic

Aluminium srebrne
Obracany elektrycznie
55": s 126,4 / w 115,7 / gp 7,3 / gc 52,7
46": s 107,0 / w 104,7 / gp 7,3 / gc 52,7
40": s 93,8 / w 97,3 / gp 7,3 / gc 52,7
Opcjonalnie: podświetlenie diodowe

Aluminium srebrne
55": s 126,4 / w 105,5 / gp 7,3 / gc 38,1
46": s 107,0 / w 94,7 / gp 7,3 / gc 38,1
40": s 93,8 / w 87,3 / gp 7,3 / gc 38,1
Opcjonalnie: podświetlenie diodowe

srebrny

czarny

tytanowy

Tylna osłona telewizora
Kolory

srebrny lakier

czarny lakier

tytanowy lakier biały lakier

Cechy technologiczne
Wall Mount Isoflex Reference ID 40 – 55

Floor Wall Mount Kit

Aluminium srebrne
55": s 126,4 / w 105,3 / gp 7,3 / gc 10,5 do 48,0
46": s 107,0 / w 94,3 / gp 7,3 / gc 10,5 do 48,0
40": s 93,8 / w 86,8 / gp 7,3 / gc 10,7 do 48,0
Opcjonalnie: podświetlenie diodowe

Aluminium srebrne
55": s 126,4 / w 105,5 / gp 7,3 / gc 24,0
46": s 107,0 / w 94,7 / gp 7,3 / gc 25,5
40": s 93,8 / w 87,3 / gp 7,3 / gc 24,1
Opcjonalnie: podświetlenie diodowe

Wymiary w cm: s = szerokość, w = wysokość, gp = głębokość produktu, gc = głębokość całkowita
W zestawie: pilot do systemu Assist 1, aluminium, z bateriami.
Uwaga: Część produktów jest przedstawiona z wyposażeniem opcjonalnym.
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biel

Ustawienia systemu

Głośniki telewizora

Floor Stand Dynamic

Floor Stand Dynamic

Floor Stand

Wall Mount

Spójność systemu oznacza, że opcja ustawienia dotyczy zarówno głośników
Loewe Reference ID, jak samego telewizora Loewe Reference ID.

Aluminium srebrne
s 20,0 / w 87,0 /
gp 6,4 / gc 35,6

Aluminium srebrne
s 32,0 / w 97,5 /
gp 6,4 / gc 32,0

s 20,0 / w 86,8 /
gp 6,4 / gc 7,2

Rama głośnika
Kolory

aluminium
srebrne

aluminium
czarne

aluminium
tytanowe

biel wysoki
połysk

Maskownica głośnika
Materiały

Floor Stand
Ustawienie na stojaku Floor Stand eksponuje i podkreśla niezależny charakter.

czarny

tytanowy

biel

czarny
w romby

beżowy
w romby

złoty
w romby

Tył głośnika
Kolory

srebrny
matowy

czarny
matowy

tytanowy
matowy

biały
matowy

Wall Mount
W przypadku Wall Mount spójność formy pod względem wysokości głośników
Loewe Reference ID i telewizora Loewe Reference ID 40 jest wyjątkowo piękna.
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Loewe Reference ID.
Informacje techniczne.

55
z DR+

46
z DR+

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 / 400 Hz
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 / 400 Hz
i/i/i
i/i/y
i
i/i
i

Moc wyjściowa w watach (sinus / muzyczna)
Koncepcja głośników akustycznych
Oddzielna regulacja basów i tonów wysokich / Głośność / Efekty dźwiękowe
Automatyczne wykrywanie wersji językowej / Automatyczne dopasowanie głośności (AVC)
Dolby Digital Plus / dts / 5.1 Out / Dwukanałowy dźwięk stereo
Wyjście audio do wyboru: zmienne / stałe / subwoofer
Digital+ (normy telewizora)

2 x 20 + 40 / 2 x 40 + 80
System nagłośnienia PRX 2.1
i/i/i
i/i
i/i/i/i
i/i/i(przez Digital Audiolink)

2 x 20 + 40 / 2 x 40 + 80
System nagłośnienia PRX 2.1
i/i/i
i/i
i/i/i/i
i/i/i(przez Digital Audiolink)

DVB-T / DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2 / Standard uniwersalny (analogowy) / Dual Channel
System dekodowania audio i wideo: 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
Assist+ (obsługa)

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

W pełni automatyczne programowanie kanałów (ACP) / Rozpoznawanie kanałów
Radio DVB / Komórki pamięci programowej z AV i radiem
Digital Link Plus / Digital Link HD
Telegazeta Level 2.5 / Telegazeta TOP / Telegazeta FLOF / Pamięć stron
Osobiste strony telegazety z dostępem bezpośrednim do folderu Ulubione / Zakładki
PIP (AV)3 / Full PIP4 / Splitscreen TV : Telegazeta
Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) / Assist Media App
Blokada rodzicielska / Automatyczne wyłączanie / Zegar
Elektroniczna instrukcja obsługi / Języki menu5
Spis haseł / Pomoc kontekstowa
Media+ (funkcje multimedialne)
DR+ / Pojemność pamięci w GB / Zapis USB (w przypadku DR+: archiwa USB)
DR+ Streaming Serwer / Klient
MediaHome (fotografia, muzyka i wideo w sieci domowej / USB)
MediaNet (portal internetowy / przeglądarka internetowa / radio internetowe)
MediaText (HbbTV) / MediaUpdate
Connectivity+ (złącza)

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/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/ 1.000 /i
i/i
i/i
i/i/i
i/i

i/ 1 000 /i
i/i
i/i
i/i/i
i/i

HDMI z HDCP / USB / Component (YUV) In 6
Mini-Scart / w tym S-VHS, Hi-8 / RGB
Funkcja kopiowania Front-AV do Euro-AV
Digital Audio-In (Cinch) / Digital Audio-Out (Cinch)
Analogowe wyjście audio (L / P) / Center-In (Cinch)
Analogowy Audiolink7 / Digital Audiolink7
VGA / RS 232 C (RJ12) / Sterowanie obrotnicą elektryczną / IR-Link
Boczne AV Video- / S-VHS, przystosowane do Hi-8 / Słuchawki (gniazdo 3,5 mm)
Common Interface CI / z certyfikatem CI Plus8
Złącze sieciowe LAN / WLAN

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

Środowisko
Klasa efektywności energetycznej UE / Roczne zużycie energii (kWh)9
Zużycie energii w trybie Stand-by / wyłączonym (w watach)
Zużycie energii przy włączonym odbiorniku10 (w watach) / Szczytowa jasność w %
Zawartość rtęci w mg / Zawartość ołowiu11

A / 166
0,47 / 0
120 / 65
0,0 / śladowa

B / 151
0,47 / 0
109 / 73
0,0 / śladowa

Podświetlenie diodowe

p

p

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

45.5
i/ 220–240 V, 50 / 60 Hz
i

36.5
i/ 220–240 V, 50 / 60 Hz
i

Image+ (obraz)
Szyba kontrastowa / Rama na wysoki połysk
Technologia wyświetlania
Przekątna obrazu (w cm / calach) / Format obrazu / Rozdzielczość (w pikselach)
Jasność (w cd / m²) / Kąt widzenia (h / v)
Współczynnik kontrastu (statyczny / dynamiczny)
Czas reakcji (w ms) / Częstotliwość odświeżania obrazu
W pełni cyfrowe przetwarzanie sygnału / Image+ Active / Tryb kinowy 24 p
Technologia 3D / Konwersja 2D-3D / Active Glasses 3D
Możliwość zmiany formatu1 (16 : 9, 4 : 3, Panorama, Zoom)
Dostosowanie jasności wideo (VBD+) / Dostosowanie jasności do otoczenia (OPC)
Home Mode
Sound+ (dźwięk)

Akcesoria

1
2

3

i = dostępny/wbudowany y = możliwość doposażenia/dostępny opcjonalnie
p = wariant fabryczny
W zależności od formatu wejściowego SD/HD.
Odbieranie programów cyfrowych może być ograniczone przez indywidualne warunki
danego nadawcy/oferenta programu.
W przypadku urządzeń bez DR+ funkcja AV-PIP jest możliwa tylko w połączeniu z DVB-T/C/S.
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4
5
6
7
8

Nie w przypadku MPEG4.
D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N
W połączeniu z kupowanym oddzielnie adapterem.
Loewe System 5.1 Out, Stereo Out, Subwoofer Out, Center In.
CI Plus jest wstecznie kompatybilny z CI.
Funkcja jest uzależniona od dostępności modułów dostawcy.

40
z DR+
i/h
Full-HD-LCD z E-LED-Backlight
102 / 40 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080
450 / 178° / 178°
5 000 : 1 / 5 000 000:1
5 / 400 Hz
i/i/i
i/i/y
i
i/i
i
2 x 20 + 40 / 2 x 40 + 80
System nagłośnienia PRX 2.1
i/i/i
i/i
i/i/i/i
i/i/i(przez Digital Audiolink)
i/i/i/i/i/i
i/i/i/i
i/i/i/i/i
i/i
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/ 1 000 /i
i/i
i/i
i/i/i
i/i
4 (1x ARC) / 3 /y
1/1/1
i
i/i
i/i
h /i
Mini-VGA /i/i/i
i/i/i
2 /i
i/i
B / 133
0,47 / 0
96 / 66
0,0 / śladowa

Głośniki Loewe Reference ID.
Informacje techniczne.
Informacje ogólne
Zasada
Moc znamionowa / muzyczna (sinus / maks.)
Zalecana moc wzmacniacza
Pasmo przenoszenia

Impedancja
Objętość
Wyposażenie
Na wyposażeniu

Złącza głośnikowe
Akcesoria
Przewód głośnikowy
Wieszak ścienny
Inne
Waga (przybliżona) w kg

3-drożny głośnik bassreflex (układ d´Appolito)
50 W / 80 W
10 – 150 W
80 Hz – 30 kHz (ceramiczne głośniki
pełnozakresowe mogą odtwarzać z częstotliwością
do 40 kHz – maskownica głośnika redukuje
częstotliwość odtwarzania do 30 kHz).
4–8 Ω
4 litry
2 głośniki basowe 155 mm
2 membrany pasywne 155 mm
2 ceramiczne głośniki szerokopasmowe 60 mm
Zaciski śrubowe, pozłacane
2 x 6 m, 1,5 mm2
i
4,4

Loewe Subwoofer 800.
Informacje techniczne.
Informacje ogólne
Zasada
Moc znamionowa/muzyczna (sinus/maks.)
Pasmo przenoszenia
Wyposażenie
Końcówki mocy

Regulator intensywności basów
Przełącznik fazowy
Filtr głębokości basu
Equalizer basów
Wyłącznik sieciowy
Przełącznik Stand-by
Rozpoznawanie sygnału
Audio-Link
Na wyposażeniu
Złącza
Złącza typu cinch
Akcesoria
Kabel Audio-Link
Pokrywa układu elektronicznego
Maskownica głośnika
Moduł Wireless Audiolink
Inne
Waga (przybliżona) w kg

Aktywny subwoofer, radiator pasywny
300 W / 600 W (kanał subwoofera)
28 Hz – 250 Hz
Moc całkowita: 800 W
5 cyfrowych końcówek mocy (klasy D) do
podłączenia głośników przednich i surround:
po 100 W (sinus), 4 Ω; 1 cyfrowa końcówka mocy
(klasy D) do kanału subwoofera: 300 W (sinus)
i – 12 dB / + 12 dB
i
50 Hz – 250 Hz
i
i
i
h
i
1 głośnik basowy
2 membrany pasywne
Zaciski śrubowe, pozłacane
pozłacane
i
i
i
h
24,0

p
30.5
i/ 220–240 V, 50 / 60 Hz
i
9

10
11

Na podstawie codziennej czterogodzinnej pracy telewizora przez 365 dni.
Rzeczywiste zużycie energii zależy od rodzaju eksploatacji telewizora.
Wg normy EN 62087 : 2009.
Sporadycznie mogą występować śladowe ilości w podzespołach elektronicznych (odpowiednio do dyrektywy europejskiej RoHS oraz jej uzupełnień).
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