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Loewe Speaker 2go.

Pełne brzmienie.  
Pełna mobilność.



Najwyższej jakości system głośnomówiący
Wbudowany mikrofon i funkcja redukcji 
echa gwarantują najlepszą jakość rozmów 
podczas konferencji telefonicznych.

Uniwersalny towarzysz
Głośnik o minimalistycznym wyglądzie, wykonany ze 
szlachetnego aluminium ma długość 24 cm, dzięki 
czemu jest bardzo kompaktowy i można go zmieścić w 
prawie każdej torbie. 

Łatwość podłączenia
Pełne brzmienie dźwięku ze wszystkich 
źródeł podłączonych przez Bluetooth 
lub wejście stereo 3,5 mm.

Komfortowa funkcja Connectivity Easy Pairing
Smartfony z uruchomionym modułem NFC łączą się  
bezpośrednio z głośnikiem – bez potrzeby wchodzenia 
w menu smartfona.

8 godzin dźwięku
Akumulator litowo-polimerowy 
zapewnia długi czas odtwarzania. 
Diody wskazują stan naładowania.



Doskonały dźwięk stereo 2.1
Dwa mocne głośniki i wewnętrzny subwoofer zapewniają doskonały dźwięk o częstotliwości w zakresie od 80 Hz do 20 kHz.  
Trzy cyfrowe wzmacniacze oferują imponującą całkowitą moc muzyczną do 40 W.





Słuchaj ulubionych piosenek. 
Ciesz się pełnym brzmieniem. Wszędzie.

Smartfony, tablety, odtwarzacze mp3, laptopy
Optymalne podłączanie: sygnał może być przenoszony 
bezprzewodowo przez Bluetooth (zasięg 10 m). Dzięki 
funkcji Connectivity Easy Pairing nawiązywanie połącze-
nia przebiega bardzo szybko – wystarczy przytrzymać 
smartfon z funkcją NFC przy głośniku i... gotowe. Można 
również korzystać z wyjścia słuchawkowego określonego 
źródła dźwięku.

Godzina 6:25, początek dnia w kuchni: 
Uwielbiasz zjeść rano dobre śniadanie przy kuchennym stole. Bo tutaj masz wszystko w zasięgu ręki – nawet swoją muzykę.  
Nieważne gdzie, nieważne jak: Loewe Speaker 2go pozwala Ci cieszyć się zawsze perfekcyjnym dźwiękiem 2.1. 

Mocny towarzysz
Dwa głośniki pełnozakresowe, subwoofer, szeroki zakres 
częstotliwości od 80 Hz do 20 kHz, trzy cyfrowe koń-
cówki mocy i całkowita moc muzyczna 40 W: słuchaj 
ulubionej muzyki o soczystym brzmieniu dźwięku stereo, 
odtwarzanego z najwyższą dynamiką.





Zawsze przy Tobie: 
Mocne brzmienie i szlachetne wzornictwo.

Pełna mobilność
240 x 105 x 51 mm – to wymiary tego smukłego specjali-
sty od odtwarzania dźwięku. Oczywista zaleta: możesz go 
zawsze mieć przy sobie. Wyłącznik główny zapewnia, że 
Speaker 2go pozostanie wyłączony w torbie. 

Godzina 7:45, najwyższy czas wyjść z domu: 
Przeglądasz i pakujesz w pośpiechu swoje rzeczy. Zabierasz ze sobą głośnik Loewe Speaker 2go –  
jest bardzo poręczny, i nie sprawia żadnego problemu. 

Doskonałe wzornictwo 
Kształt Loewe Speaker 2go perfekcyjnie harmonizuje z 
dostępnymi wersjami kolorystycznymi – czarną i srebr-
ną aluminiową. Dzięki wysokiej jakości aluminiowym 
wykończeniom urządzenie wygląda wyjątkowo elegancko 
– niezależnie od tego, dokąd pójdziesz, zawsze będzie 
towarzyszyć Ci ten świetnie wyglądający produkt.





Negocjuj najlepsze 
warunki – dzięki optymalizacji dla ludzkiego głosu.

Pełne brzmienie i jego prezentacja
Głośniki w laptopach są często ciche i zniekształcają 
dźwięk. Podłącz po prostu Loewe Speaker 2go i spraw, 
aby pliki dźwiękowe Twoich prezentacji były dobrze 
słyszalne również w większych pomieszczeniach1. Dzięki 
zintegrowanemu akumulatorowi o 8-godzinnym czasie 
pracy możesz odtwarzać nawet „trochę” dłuższe pliki. 

Godzina 09:30, pierwsze ważne spotkanie:  
Konferencja telefoniczna w pokoju 1.13 z ekspertami od rynku azjatyckiego. Oprócz kilku słów w języku chińskim Ty i Twoi koledzy z 
pracy rozumiecie każde słowo. Bowiem Loewe Speaker 2go jest również pełnowartościowym telefonicznym zestawem głośnomówiącym.

Wysokiej jakości telefoniczny zestaw głośnomówiący 
Ze wszystkimi funkcjami: mikrofon zoptymalizowany pod 
kątem rejestracji ludzkiego głosu – aby można było Ciebie 
zawsze dobrze zrozumieć. Oprócz tego: wbudowana 
funkcja redukcji echa – aby samemu móc zawsze wszystko 
zrozumieć. Loewe Speaker 2go można podłączyć za pośred-
nictwem Bluetooth, a dzięki reprezentacyjnemu wyglądowi 
urządzenie optymalnie wkomponowuje się w każde biuro.

1Zależnie od oprogramowania i wyposażenia komputera.





Podłącz swój tablet –  
to dziecinnie proste.

Optymalne rozchodzenie się dźwięku
Zintegrowana podstawa (Table Stand Flex) głośnika 
 Loewe Speaker 2go zapewnia optymalny kąt emisji 
dźwięku – rozchodzącego się lekko do góry, pod kątem 
7,5°. Dzięki temu Twoje pliki muzyczne i filmy uzyskają 
pełnię brzmienia – właśnie taką, jakiej oczekujesz. 

Godzina 11:10, już minęła połowa przedpołudnia: 
Twój Kolega z pracy szuka na YouTube artysty, który mógłby zagrać na firmowej imprezie u klienta. Loewe Speaker 2go – pełne brzmienie 
utworów różnych gatunków – od muzyki klasycznej do elektronicznej.

Odtwarzanie dźwięku filmów i gier
Loewe Speaker 2go jest tym, czego Ci zawsze brakowało 
podczas odtwarzania filmów z YouTube na tablecie lub 
smartfonie, a podczas gry w symulator wyścigów usłyszysz 
dźwięk, dzięki któremu poczujesz się jak na torze Formu-
ły 1. Podłączanie jest dziecinnie proste, ponieważ głośnik 
może zapamiętać ustawienia dla pięciu urządzeń  Bluetooth. 





Taras, łąka, ławka:
Wszędzie możesz cieszyć się pełnią brzmienia.

Soczysty dźwięk – również na zewnątrz
Całkowita moc muzyczna 40 W pozwala cieszyć się 
doskonałym brzmieniem nawet pod gołym niebem. Za 
pomocą korektora graficznego w telefonie komórkowym 
można samodzielnie dokonać korekcji dźwięku, optymal-
nie dopasowując go do warunków otoczenia i wybranego 
rodzaju muzyki.

Godzina 14:30, nagle ktoś do Ciebie dzwoni: 
Przyjaciel ze szkolnej ławy przyjechał właśnie do Twojego miasta. Spotykacie się po południu w parku i słuchacie piosenek
ze starych dobrych czasów: naprawdę jak w Summer in the City.

Słuchaj spontanicznie ulubionej muzyki
Teraz Twoja muzyka w brzmieniu stereo 2.1 jest zawsze 
pod ręką – w czasie spotkania z przyjaciółmi i w podróży. 
Za pomocą złącza USB naładujesz też swojego smart-
fona – możesz cieszyć się muzyką nawet wtedy, gdy 
bateria telefonu jest bliska rozładowania. 





Imprezuj ze znajomymi – 
dzięki aplikacji Loewe Smart Audio App. 

8 godzin muzycznej przyjemności
Mocny akumulator sprawia, że możesz słuchać muzyki 
na imprezie do białego rana. Muzykę wybierzesz Ty i 
Twoi goście: dzięki technologii Bluetooth każdy z gości w 
łatwy sposób w dowolnej chwili odtworzy swoją ulubioną 
piosenkę ze smartfona lub odtwarzacza mp3. 

Godzina 19:00, przyjęcie u partnera w interesach przy kieliszku szampana: 
Zrelaksuj się wieczorem. Doskonały nastrój zapewni ci głośnik Loewe Speaker 2go – 
każdy z gości może w prosty sposób podłączyć do niego swojego smartfona, aby odtwarzać swoje ulubione piosenki.

Elegancki odtwarzacz audio
Za pomocą bezpłatnej aplikacji Loewe Smart Audio App 1 
odtworzysz muzykę zapisaną na smartfonie, korzystając z 
intuicyjnego i wysokiej jakości odtwarzacza audio. Dzięki 
późniejszym aktualizacjom uzyskasz dostęp również do in-
nych serwisów oferujących strumieniową transmisję muzyki.

1Planowany termin udostępnienia to lato 2013.



włącznik / wyłącznik
(tryb stand-by) 

wejście stereo 
3,5 mm

Connectivity-Field  
do komunikacji NFC

złącze USB do 
ładowania np. 
smartfonów

Wejście przewodu zasilającego
do ładowania akumulatora

wyłącznik główny umożliwiający 
bezpieczny transport urządzenia 

Bluetooth o zasięgu 10 m

Telefoniczny system 
głośnomówiący

Regulacja
głośności



– wejście stereo 3,5 mm do przewodowej transmisji sygnału audio
– złącze USB do ładowania urządzeń mobilnych 
–  litowo-polimerowy akumulator wielokrotnego ładowania, 8 godzin 

słuchania muzyki, diody wskazujące stan naładowania 
– wyłącznik główny umożliwiający bezpieczny transport urządzenia
–  w zestawie torba do przenoszenia urządzenia, z wysokiej jakości 

materiału tekstylnego, który można obrócić na drugą stronę w 
celu zmiany wyglądu

Wszystkie urządzenia obsługujące transmisję Bluetooth lub 
wyposażone w wyjście audio 3,5 mm są kompatybilne z głośni-
kiem Loewe Speaker 2go, np.: iPhone, Blackberry, HTC, Samsung 
Galaxy, tablety, laptopy i wiele innych...

– szlachetne aluminium, wysokiej jakości powierzchnia
– 2 głośniki pełnozakresowe, 1 subwoofer
–  3 cyfrowe końcówki mocy zapewniające całkowitą moc mu-

zyczną 40 W
–  duży zakres częstotliwości od 80 Hz do 20 kHz
–  Connectivity Easy Pairing do wszystkich urządzeń z NFC
–  bezprzewodowa transmisja sygnału za pośrednictwem złącza 

Bluetooth (obsługa profili Bluetooth A2DP, AVRCP, HFP, EDR)
– doskonała jakość dźwięku dzięki kodekowi Bluetooth apt-X
–  zintegrowana podstawa Table Stand Flex pozwalająca ustawić 

urządzenie pod określonym kątem
–  wysokiej jakości telefoniczny system głośnomówiący z wbu-

dowanym mikrofonem i funkcją redukcji echa zapewniający 
optymalną jakość rozmów

Najważniejsze cechy Loewe Speaker 2go.



Loewe Speaker 2go.
Informacje techniczne.

Informacje ogólne
Zasada
Moc znamionowa / muzyczna (sinus/maks.)
Pasmo przenoszenia
Zasilacz
Akumulator
Czas działania akumulatora
Waga

2.1-drożny głośnik bassreflex, aktywny
2 x 5 W + 10 W / 2 x 10 W + 20 W
80 Hz - 20 kHz
110 V - 240 V AC / 12 V, 2 A
Litowo-polim., 2500 mAh
do 8 godzin
1,3 kg

Elementy obsługowe
Obsługa (urządzenie) 5 przycisków: Włącznik/wyłącznik (tryb stand-by), 

głośność +/–, telefon/funkcja głośnego mówienia, 
Bluetooth; wyłącznik główny (z tyłu): Włącznik/
wyłącznik

Wyposażenie
Connectivity Easy Pairing do podłączania  
urządzeń z funkcją NFC
Ręczna funkcja Bluetooth Pairing
Redukcja echa

i 

i
i

Speaker 2go 
Table Stand Flex

W zestawie
Regulacja nachylenia (7,5°) 
s 24,0 / w 10,5 / gp 5,1 



Wyposażenie
Końcówki mocy 

Wbudowany mikrofon / zoptymalizowany pod kątem 
rejestracji ludzkiego głosu
Przyłącza 
 

Kodeki audio
Profile Bluetooth
Na wyposażeniu 

W zestawie
Akcesoria (zawarte w zakresie dostawy) 

Moc całkowita 40 W 
3 cyfrowe końcówki mocy (klasy D)
i/i 

Wejście audio, gniazdo stereo 3,5 mm 
USB (do ładowania) ¹ 
zasilanie 12 V, DC, 2 A
apt-X, SBC
A2DP, AVRCP, HFP
2 x głośnik pełnozakresowy 
1 x subwoofer
Table Stand Flex
Zasilacz, przewód audio, torba do przenoszenia 
urządzenia

  Wymiary w cm: s = szerokość, w = wysokość, gp = głębokość produktu
 i = dostępny/wbudowany
1  Złącze USB umożliwia ładowanie urządzeń prądem o natężeniu maks. 1 A.

Obudowa
Kolory

Aluminium  
czarne

Aluminium  
srebrne

Cechy technologiczne



Elegancka ochrona:
Dwustronna torba z wysokiej jakości materiału 
tekstylnego – jedna strona w kolorze srebrnosza-
rym, druga czarnym. Torbę można odwrócić na 
inną stronę według uznania. Optymalnie sprawdzi 
się, gdy chcesz gdzieś wyjść i zamierzasz wziąć ze 
sobą głośnik Loewe Speaker 2go.



Mocne strony:
Kategorie pozwalają zorientować się, w których dzie-
dzinach produkty Loewe Smart Sound sprawdzają się 
najlepiej. Przykładowo Loewe Speaker 2go zapewnia 
– dzięki bardzo wytrzymałemu akumulatorowi – 
wyjątkową mobilność.
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Zastrzega się możliwość zmian technicznych, opcji dostawy oraz pomyłki · Nr art. 99 005 801 · Zamknięcie wydania 03. 05. 2013 
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Ze względu na różnice druku ilustracje urządzeń mogą wykazywać rozbieżności kolorystyczne. Wszystkie przedstawione w katalogu produkty 
Loewe są przeznaczone do użytku prywatnego.
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