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Loewe bild i.65 dr+ TV OLED,
głośnik Loewe S1 gratis
Cena

17 490,00 zł

Dostępność

Jest, dostawa w ciągu 1-2 dni

Producent

Loewe

Opis produktu
Loewe bild i Telewizory z nowej serii bild i zachwycają swoją niesamowitą stylistyką, wspaniałymi detalami i miękkimi
kształtami, a także pokrytym tkaniną tylnym panelem. Ale nowe rozwiązania obejmują nie tylko stronę wzorniczą – również
wnętrze ma wiele do zaoferowania.

Fascynująco wszechstronny Obecny Smart TV firmy Loewe oznacza małą rewolucję i różni się od tego stosowanego w
poprzednich modelach. Loewe bild i pokazują, jak działa prawdziwie inteligentna telewizja. Chassis SL7 w połączeniu z
systemem operacyjnym os7 przekształca bild i w nową generację inteligentnych telewizorów OLED.

Zaledwie cztery sekundy wystarczą do tego, aby włączyć i przygotować telewizor do użycia. Wyrafinowana technologia ma
wszystko, czego użytkownik mógłby sobie zażyczyć. Nowe menu pozwala szybko przechodzić do wielu funkcji i zapewnia
natywny dostęp do serwisów VoD bezpośrednio z poziomu pilota zdalnego sterowania*. Netflix, Amazon Prime, YouTube,
Deezer – świat seriali, kinowych hitów i muzyki należy do ciebie.

Ekran OLED najnowszej generacji 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,
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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 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
.
Technologia OLED wykorzystywana w modelach bild i oznacza brak poświaty i nierównomiernego podświetlenia. W
przeciwieństwie do ekranów LCD, wymagających stosowania złożonego układu podświetlenia, samoświecące diody OLED
można kontrolować w ułamku sekundy. Efektem jest niezwykle ostry obraz oraz perfekcyjne odwzorowanie ruchu w
dynamicznych scenach.

OLED zgodny z Dolby Vision™, HDR10, HLG U podstaw spektakularnego obrazu leży zgodność z Dolby Vision™, HDR10
oraz HLG. Wysoki zakres dynamiki HDR (High Dynamic Range) jest jednym z kluczowych standardów w nowoczesnych
telewizorach wyświetlających miliony barw.

Standard HDR10 działa w przypadku głębi kolorów sięgającej 10 bitów. Dolby Vision™ idzie o krok dalej – zwiększa tę wartość
do 12 bitów, a dodatkowo wprowadza „Aktywny HDR”. W przypadku standardu HDR10 pod uwagę brane są wyłącznie
statyczne dane, natomiast Dolby Vision™ jest dynamiczny, dzięki czemu wyświetlana treść optymalizowana jest obraz po
obrazie. Efektem są obrazy o większej głębi, które wyglądają bardziej naturalnie.

HLG, czyli Hybrid Log Gamma, jest rozwijającym się standardem transmisji treści HDR za pośrednictwem transmisji
telewizyjnej. Kompatybilność z HLG gwarantuje, że telewizory Loewe bild i przygotowane są na przyszłość.

Potężny dźwięk z Dolby Atmos i opcją multiroom Od niewidzialnego dźwięku emitowanego przez zintegrowane głośniki,
aż do potężnego dźwięku stereo z dołączanego opcjonalnie głośnika klang bar i, lub też wielokanałowego systemu kina
domowego Dolby Atmos składającego się z modeli klang bar5 mr oraz klang sub5 – dzięki modułowej formie wszystko jest
możliwe.

Opcjonalnie telewizory Loewe bild i dostępne są z soundbarem Loewe klang bar i, który można dodać w dowolnym
czasie. Montaż 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.

Podłączając nowy Loewe klang bar5 mr, wliczając Loewe klang sub 5, do złącza HDMI eARC można stworzyć 5.1.2-kanałowy
system kina domowego z Dolby Atmos. System ten można również rozszerzyć o funkcjonalność multiroom, wystarczy go
bezprzewodowo połączyć z nowymi głośnikami aktywnymi Loewe klang mr1, mr3 lub mr5. Głośniki te można również
wykorzystać do obsługi tylnych kanałów w wielokanałowym kinie domowym.

System operacyjny os7 Najnowszy system operacyjny, os7, zamienia telewizory Loewe bild i w prawdziwie inteligentne
urządzenia. Całkowicie 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.

Indywidualne konfiguracje i opcjonalne akcesoria Dzięki nowym rozwiązaniom konfiguracyjnym telewizory bild i można
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idealnie wkomponować w dowolny wystrój wnętrza. Z kolei szereg akcesoriów, w tym głośników zewnętrznych, pozwala w
dowolnej chwili wzbogacić bild i o dodatkowe moduły.

Każdy model Loewe bild i standardowo wyposażony jest w obrotową podstawę na szafkę, która umożliwia ukrycie
kabli połączeniowych. Telewizory można zamontować również na opcjonalnym stojaku podłogowym, który dostępny jest także
w wersji umożliwiającej łatwą instalację soundbara klang bar5 mr. Szczególną uwagę zwraca unikatowy stojak Loewe
floor2ceiling. Tę obrotową i uchylną konstrukcję można elastycznie dostosować do wysokości sufitu, ułatwiając perfekcyjne
zintegrowania telewizora bild i z pomieszczeniem.

Nowy ekran startowy Nowo zaprojektowany, przyjazny dla użytkownika ekran startowy w stylu Loewe zapewnia łatwy i
szybki dostęp do wszystkich ważnych treści i aplikacji, przykuwając uwagę swoją nowoczesną formą.

Wbudowany dysk twardy Dzięki wbudowanemu dyskowi twardemu (DR+) o pojemności 1 TB z łatwością można nagrywać
programy telewizyjne, aby móc je obejrzeć w dogodnym dla siebie czasie.

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.

Nowy pilot zdalnego sterowania
Pilot zdalnego sterowania dostarczany wraz z modelami bild i wyróżnia się przeprojektowanym, nowoczesnym wzornictwem i
zapewnia szybki dostęp do wielu funkcji i popularnych aplikacji.
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Najważniejsze parametry:
Przekątna Ekranu 65"
Wyświetlacz Oled 4k Ultra Hd
Rozdzielczość Ekranu 3840 X 2160 Pikseli
Hdr Tak
Funkcje Poprawy Obrazu Dolby Vision, Hdr 10, Hlg, Image+ Active, 24 P Motion Picture Display, 4k Hdrtm, Wcg, Ultra
Hd Scaling
Moc Wyjściowa Rms 2 X 10 W / 2 X 20 W
Funkcje Poprawy Dźwięku Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Automatic Volume Control (Avc), Dolby
Audio, Invisible Sound, Speaker Box With Bass Reflex
Tunery Wbudowane Dvb-T2/C/S2 Hd1 / Multi Atv / Unicable (En50494)
Odtwarzane Formaty Wideo H264/Mpeg-4 Avc, Hevc (H.265), Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4
Waga Kg 28.7
Wymiary (S X W X G) Mm 1460 X 858 X 64
Standard Vesa 300 X 200 Mm
Klasa Energetyczna F
Wifi Wbudowane
Liczba Złączy Hdmi 4
Złącza Usb Tak
System Operacyjny Loewe Os
Dostępna Pamięć 1 Tb
Przedstawiony na zdjęciach poglądowych, podwieszany do TV głośnik jest opcją dodatkowo płatną.
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