Informacje produktowe.

Loewe One 55.
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Najważniejsze argumenty
sprzedażowe.
Instant Channel Zapping.
Funkcja channel zapping
pozwala na bardzo szybką
zmianę nadawanych cyfrowo
kanałów.

Ultra High Definition.
Idealny i naturalny obraz dzięki
specjalnemu algorytmowi skalowania
Loewe Super Resolution Scaling;
także obraz Full HD wygląda dużo
lepiej niż dotychczas.

Niewidzialny dźwięk.
Dźwięk stereo z głośników
tylnych o mocy muzycznej
40 watów.

Podwójnie elastyczny.
Podczas oglądania jednego
programu, inny może być
nagrywany w tym samym czasie na
USB – dzięki koncepcji Loewe Dual
Channel – unikalna funkcja na
rynku.

Nowoczesny design.
Wąska ramka, wzornictwo
przypominające monitor z
doskonale wykonaną
aluminiową podstawą Table
Stand

Przyjemność użytkowania
dzięki Loewe Assist Media
2015.
Łatwe sterowanie wszystkimi
funkcjami TV dzięki prostej
strukturze interfejsu i
przejrzystemu pilotowi Loewe
Assist Remote Control.
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One 55 Ultra HD.
Pierwszy krok w świat Loewe.
Główne cechy:
 Technologia Ultra HD z podświetlenie krawędziowym Edge-LED
 Super Resolution Scaling
 Podwójne tunery DVB-T/T2/C/S/S2, analog, 2x slot CI+ V.1.3
 Głośniki skierowane do tyłu 2x 20 watów mocy muzycznej
 System operacyjny Assist Media 2015 włącznie z Home Screen
 Loewe Instant Channel Zapping
 Smart Assist App, Smart tv2move App dla iOS/Android
 Tabelaryczne EPG z wyborem gatunków
 Nagrywanie USB z funkcjonalnością Dual Channel
 Klient DR+ Streaming/Follow-Me
 Odtwarzacz zdjęć/video-/muzyki przez USB/LAN/WLAN
 MediaText (HbbTV)
 MediaNet Smart TV Portal
 Digital Media Renderer (DMR)
 Wydajność energetyczna klasa B
 4xHDMI (z czego 1 x HDMI 2.0), 2x CI+,
3x USB (z czego 1 x USB 3.0), Micro-AV input
 Zintegrowane złącza LAN, WLAN
 Obracana, aluminiowa podstawa stołowa w zakresie dostawy

Dostępny od:
grudzień 2015
Cena detaliczna: 8.490 PLN
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Loewe Ultra High Definition.
Niewiarygodnie doskonały obraz.
Telewizory Loewe* wyposażone są w panele Ultra High
Definition z podświetleniem krawędziowym Edge-LED lub
pełnym Direct-LED oraz w doskonałe systemy poprawy jakości
obrazu przedstawiające w sposób idealny wszystkie detale,
perfekcyjny kontrast i doskonały obraz – nawet przy bardzo
dynamicznych scenach.
Panele Ultra HD oferują rozdzielczość (3.840 x 2.160 pikseli)
cztery razy wyższą niż telewizory Full-HD (1.920 x 1.080
pikseli), odkrywając wiele niuansów i detali.
Odtwarzanie zdjęć i materiałów wideo Ultra HD odbywać się
może poprzez sieć domową (LAN/WLAN), z pendrive’a USB
lub poprzez źródło HDMI (HDMI 2.0 z HDCP 2.2 do 60 Hz).
Dodatkowe funkcje udoskonalające obraz:



Wyrafinowany algorytm skalowania Ultra HD Super Scaling
powoduje, że obrazy Full HD są jeszcze ostrzejsze i mają
więcej detali.



System Loewe Image+ Active poprawia jakość obrazu w
zakresie jego płynności, oraz optymalizuje ostrość i
kontrast (kontury), nasycenie kolorów i jednolitość czerni.

* Od 40 cali
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Loewe Instant Channel Zapping.
Najszybsza zmiana kanałów.
Najważniejszy dla Loewe jest jak najwyższy komfort
użytkowania telewizora.
Wszyscy wiedzą jak długo trwa proces zmiany kanału w
nowoczesnych telewizorach cyfrowych. Oczekiwanie na
zmianę często zmienia codzienne przełączanie w horror.
Przyjemność użytkowania jest dla Loewe podstawą myślenia
podczas tworzenia nowego produktu. Dlatego też stworzony
został mechanizm szybkiej zmiany kanałów - Instant Channel
Zapping, oferujący najkrótsze czasy przełączania*.
Loewe wykorzystuje swój system podwójnych tunerów, który
dostępny jest w standardzie dla telewizorów Loewe Reference.
Podczas oglądania jednego kanału telewizor w tle wgrywa
kolejne kanał z listy i wówczas zmiana kanałów możliwa jest
możliwie najszybciej. Funkcja ładowania w tle kolejnego kanału
bazuje na liście kanałów i pozwala na nawigowanie po
poprzednich lub kolejnych kanałach.
Zaleta: Duża szybkość zmiany kanałów za naciśnięciem
przycisku P+ i P-.

* Możliwe ograniczenia, np. podczas nagrywania w tle, kanały kodowane, PiP, etc.
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Nagrywanie na USB.
Proste, łatwe, komfortowe.
Dzięki Loewe USB Recording w łatwy sposób można
zatrzymać, nagrać i zabrać ze sobą swoje nagrania. Możesz
także jednocześnie oglądać inny program podczas
nagrywania.
Nagrywanie na USB: archiwizacja nagrań na zewnętrznym
urządzeniu, np. DR+ Feature Disk.
Timeshift: zatrzymywanie audycji live i oglądanie jej z
przesunięciem czasowym bez straty nawet sekundy z
nagrania.
DR+ Streaming: odtwarzanie nagrań z telewizora Loewe DR+
TV na Loewe One 55 w tej samej sieci komputerowej.
DR+ Follow Me: streamowanie audycji live z telewizora Loewe
DR+ TV do Loewe One 55 w tej samej sieci komputerowej.
Multiroom TV lub Radio Streaming: streamowanie TV lub
programu radiowego poprzez sieć komputerową do 2
dodatkowych telewizorów Loewe TV w innych pokojach.
Multiroom DR+ Streaming: oglądanie filmów zapisanych na
telewizorze Loewe z DR+ w salonie i sypialni w tym samym
czasie.
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Loewe Digital Media Renderer.
Łatwe udostępnianie treści.
Dzięki funkcji Digital Media Renderer telewizory Loewe TV
oferują możliwość łatwego wysyłania kontentu z telefonu lub
tabletu do TV.

Można w ten sposób wyświetlać np. zdjęcia z wakacji na
doskonałej jakości telewizorze Loewe TV, wyświetlać
własnoręcznie zrobione filmy lub odtwarzać muzykę ze
smartfona na systemie kina Loewe.
Wymagania:
 Wszystkie urządzenia muszą być w tej samej sieci
komputerowej
 Aplikacja transmitująca zgodna ze specyfikacją DLNA na
tablecie lub smartfonie
Aplikacje rekomendowane:
 Dla urządzeń z Androidem: "BubbleUPnP“, “Flipps”,
“iMediaShare"
 Dla urządzeń z iOS: "media:connect", "flex: player”, “Flipps”,
“iMediaShare”
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Loewe Smart Assist App.
Perfekcyjny partner idealnej rozrywki.
Aplikacja Loewe Smart Assist jest kolejnym krokiem rozwoju
aplikacji Assist Media. Jednakże jest ona czymś więcej niż
tylko zamiennikiem dla pilota: posiada przewodnik po
programach (EPG), oferuje szybki przegląd aktualnie
nadawanych audycji, pokazuje dostępne nagrania na DR + i
oferuje możliwość wykonania własnych nagrań – zarówno w
domu przed TV jak i będąc poza domem.
Zalety i możliwości Loewe Smart Assist App:
- Sterowanie TV poprzez wirtualnego pilota zdalnego
sterowania
- Informacje „Now-EPG” o aktualnej audycji
- EPG dla kolejnych 7 dni
- Kontrolę nagrań archiwum DR+
- Programowanie nagrań DR+
- Funkcję Mobile Recording czyli programowanie zdalne
nagrań będąc poza domem i siecią domową.
Aplikacja jest dostępna w Apple AppStore i Google Play Store.

Requirement for use is an Android device with at least Jelly Bean
(Android 4.1.1) or an iOS device with at least iOS 8.
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Loewe Smart tv2move.
Rozrywka. Telewizja. Niezależność.
Już nigdy nie przegapisz żadnej audycji na żywo:
Twój tablet zmieni się w drugi telewizor. Dzięki
aplikacji Loewe Smart tv2move możesz oglądać np.
TVP1 na telewizorze Loewe podczas gdy inny kanał
możesz oglądać na swoim tablecie – także na
tarasie czy balkonie.

Dzięki wygodnemu EPG na 7 dni w prosty sposób
można programować nagrania a następnie poprzez
DR+ można oglądać je na tablecie.
Przyjemność użytkowania jest dla Loewe
najważniejsza. Graficzny interfejs użytkownika
aplikacji Smart tv2move bazuje na interfejsie
telewizora. Dlatego też użytkownik nie musi na
nowo uczyć się obsługi aplikacji. Strona główna
pokazuje wszystkie dostępne aktualnie audycje i
kanały w sposób kompaktowy. Użytkownik w prosty
i przyjemny sposób znajdzie ulubione kanały i
nagrania.

Wymogiem dla działania aplikacji jest ostatni Jelly
Bean (Android 4.1.1) lub iOS 8.
* Wymóg konieczny: telewizor z wbudowanym DR+.
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Akcesoria
i detale.
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Detale.
Wielkości, kolory, możliwości ustawienia.
Wielkość:
 55 cali
Warianty kolorystyczne:
 Biały
Możliwości ustawienia (w zestawie):
 Wysokiej jakości, obracana podstawa stołowa
Możliwości ustawienia (opcjonalne):
 Floor Stand Universal 32-55
z adapterem Floor Stand Universal
 Wall Mount 67*
 Wall Mount Slim VESA Size 400*
 Wall Mount Isoflex 32-55 with VESA 400*
 Screen Lift Plus with VESA 400
 Rack TS System

*) Please note, the washers in the VESA mounting points must be positioned below the
screws when assembling the WM 67 or VESA 400.

11

Detale.
Zakres dostawy.
Instrukcje obsługi:
 Drukowana skrócona instrukcja obsługi w 6 językach (GER
/ UK / IT / F / B / NL / PL), format DIN A4, w zakresie
dostawy, wersja elektroniczna dostępna jako plik pdf.
 Pełna instrukcja obsługi w 6 językach (GER / UK / IT / F / B
/ NL), format DIN A4, dostępna tylko jako pdf (od 12.2015)
Kable:
 Kable zasilające (230 V, IEC)
 Kabel antenowy

Inne akcesoria:
 Maskownica na kable
 Aluminiowa podstawa wraz z narzędziami do montażu
 Pilot zdalnego sterowania Assist 2 wraz z bateriami
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Detale.
Numery, akcesoria i dostępność.
Artykuł

Produkt

Kolor

Premiera

Uwagi

55402U70

One 55

biały

12/15

Dostępny wyłącznie w wybranych krajach.

72111Q80

Table Stand Connect 55

Chrom

Dostępny

Możliwe, ale nie jest rekomendowane z uwagi na wysokość elementu
rotacji

72190B00

Floor Stand Universal 32-55

Alu-Silver

Dostępny

---

72117B00

Adapter Floor Stand U C/A 32-55

Silver

Dostępny

---

72115W80

Wall Mount WM 67

Black

Dostępny

Przestrzegać instrukcji montażu!

71361T20

Wall Mount Slim / VESA Size 400

Silver

Dostępny

Przestrzegać instrukcji montażu!

90473988

Kit VESA Distance Bots M6/M8 32 mm

Dostępny

Przestrzegać instrukcji montażu!

65486B10

Screen Lift Plus

Silver

Dostępny

---

72150080

Adapter Micro-AV/25cm/Scart

Black

Dostępny

3 szt.

72155080

Adapter Micro-AV/25cm/VGA

Black

Dostępny

3 szt.

72462W00

DR+ Feature Disk

Black

Dostępny

Funkcja Bluetooth nie jest dostępna dla One 55

72341080

Module Loewe Feature Drive SL3xx

Dostępny

Funkcja Bluetooth nie jest dostępna dla One 55
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