Loewe klang 5

Muziek is een ongelooflijke stimulans voor ons
brein. Wetenschappers beweren: muziek maakt gelukkig.
Audio-ontwikkelaar Alfred Hassaoui, die meer dan acht
instrumenten speelt variërend van sopraansaxofoon tot en
met tenorhoorn, werkt bij Loewe aan krachtige bastonen,
gedetailleerde middentonen en de fijnste nuances in het hoog.
Het resultaat: Loewe klang 5 met geïntegreerde wirelesstechnologie, een krachtig 270 watt vermogen en vijf actieve
luidsprekers voor een overweldigende, bijna magische
geluidservaring.

Loewe klang 5

Intelligente wireless-technologie

Systeem

Het Loewe audiosysteem kan dankzij de
draadloze transmissie flexibel in de kamer
worden geplaatst. De luidsprekers en de
subwoofer communiceren door geïntegreerde wireless-technologie met alle Loewe TV’s
die over Digital Audiolink beschikken. Samen
met de TV produceert het klang 5 systeem
een krachtige, authentieke 3.1-sound. Aangevuld met twee aanvullende luidsprekers
en een extra subwoofer zorgt het systeem
voor een kamervullende, indrukwekkende
5.2-Surround-ervaring.

Een draadloze verbinding met Loewe TV’s
die over Digital Audiolink beschikken is
mogelijk. klang 5 wordt herkend en met
één druk op de knop komt de verbinding automatisch tot stand. Technisch
passen de luidsprekers perfect bij de
nieuwe Loewe bild 7, bild 5 of bild 3, die
als centerspeaker kunnen dienen. Met
vier klang 5 luidsprekers en de klang 5
subwoofer wordt de Loewe TV uitgebreid
tot een 5.1 home cinema-systeem met
een indrukwekkend totaalgeluid.
Voor een optimale geluidsweergave
en meer flexibiliteit bij de opstelling in
de kamer kunnen de luidsprekers aan
verschillende omstandigheden worden
aangepast: aan de muur, in de hoek of
vrijstaand in de ruimte – het geluid is
perfect afgestemd.

Design
Bij de vormgeving stond de pure vorm centraal: tijdloos en subtiel. De minimalistische
behuizing, zonder zichtbare schroeven en
naden, is bekleed met speciaal voor Loewe
ontwikkeld akoestische stof waarmee het
geluid uiterst levendig door de ruimte dartelt.
De luidsprekers en de subwoofer zijn passend
bij Loewe bild 7, bild 5 of bild 3 in de kleurvarianten Lichtgrijs of Grafietgrijs verkrijgbaar.
Loewe klang 5 subwoofer
Het voor de hoogste eisen ontwikkelde akoestische concept is gebaseerd op één actieve
luidspreker en twee passieve membranen
voor bijzonder warme, authentieke lage
tonen. Een krachtig 600 watt muziekvermogen zorgt voor krachtige, geconcentreerde
bassen. Deze ongelooflijke geluidskwaliteit
is ondergebracht in een elegante behuizing
met een oppervlak van hoogwaardig, massief
aluminium.

Bediening
Het systeem wordt comfortabel bediend
met slechts één enkele afstandsbediening – van de eerste instellingen tot en
met het dagelijkse gebruik. Via de bediening van de TV kunt u het gehele systeem
instellen. En dat alles intuïtief en bijzonder
eenvoudig te gebruiken. Talloze soundinstellingen zijn al voorgeconfigureerd.

Waveguide

In het akoestische laboratorium van Loewe
wordt de geluidsverspreiding op basis
van de modernste meetmethoden en
luistertesten doorlopend geperfectioneerd.
Geluid trilt in golven. Waveguide betekent
“golfgeleider”; dit is een goede beschrijving
van de werking van het systeem. Dit vorm
de basis van het doordachte design van de
luidsprekerbehuizing. De vorm zorgt voor
een optimale verspreiding van het geluid.
Het resultaat: een krachtige, authentieke
sound in de gehele ruimte.

Een kijkje aan de binnenkant: een efficiënt,
complex akoestisch concept zorgt voor
een krachtige, genuanceerde en warme
basweergave. In de compacte behuizing zijn
een actieve luidspreker (8") en twee passieve
membranen (8") geplaatst.

Qua design en functie perfect
afgestemd op Loewe televisies.

Het speciaal voor Loewe gemaakte
akoestische stof is in twee kleuren
verkrijgbaar. De achterkant van massief
aluminium fungeert als een perfect
geïntegreerd koellichaam.

Het gehele systeem wordt met slechts
één enkele afstandsbediening bediend.
Edel en stijlvol: de oppervlakken van
hoogwaardig aluminium.

Vier klang 5 luidsprekers, met de
klang 5 subwoofer en de TV-luidspreker
als centerspeaker zorgen voor een
kamervullende, overweldigende 5.1-sound.
Bijna net zoals in de bioscoop.

Systeem-highlights
Qua design en functie perfect op Loewe TV’s afgestemd, met akoestische aanpassing

Comfortabele bediening van audio-instellingen en -functies via

voor de beste geluidservaring

Loewe TV-menu en afstandsbediening

Geschikt voor gebruik van 2.1 tot 5.2 – de Loewe TV neemt hierbij de functie van

Resonantiearme, minimalistische behuizing, zonder zichtbare schroeven

centerspeaker op zich

Bekleed met naadloze speciale akoestische stof

Intelligente wireless-technologie: geen storende kabels in de kamer

Made in Germany: nauwkeurige verwerking en de hoogwaardigste materialen

Technische informatie

klang 5 luidsprekers

Technische informatie

klang 5 subwoofer

Principe

actief, 3-wegs gesloten,

Principe

Actieve subwoofer, passieve radiator

D’Appolito-configuratie

Eindtrappen

Totale vermogen: 300 W, 2 digitale

Eindversterkers

4 digitale eindtrappen (Class D)

Nominaal-/Muziekvermogen (Sinus/max.)

135 W / 270 W

Nominaal-/Muziekvermogen (Sinus/max.)

eindtrappen (Class D), DSP-gestuurd
300 W / 600 W

Frequentiebereik

55 Hz – 22 kHz (– 3 dB)

Frequentiebereik

28 Hz – 180 Hz (– 6 dB)

Geluidsdruk (Midden/hoog)

97 dB / 106 dB (op 1 m afstand)

Uitrusting

1 lage toonluidspreker, 2 passieve

Uitrusting

2 x 3" lage toonluidspreker

radiatoren, 8 inch

2 x 3" lage-/midden toonluidspreker

Subwoofer gain

–12 dB / +6 dB

1 x 1" hoge toonluidspreker

Uitrusting

Polariteit, diepe basfilter, bass-equalizer

Wireless Digital Audiolink

5,8 GHz

(Subwoofer Position), stand-by-schakelaar,

Digital Audiolink connector

in/out

signaalherkenning, digitale Audiolink-

Cinch-aansluiting (lijn in) / Signaalherkenning

•/•

Geluidsoptimalisering

Luidsprekerpositie instelbaar

Piek instelbaar

•

Gewicht in kg

11,5

Gewicht in kg

11,2

Kleuruitvoering

Grafietgrijs, Lichtgrijs

Kleuruitvoering

Grafietgrijs, Lichtgrijs

Optionele toebehoren

Loewe klang link (draadloze zender)

Optionele accessoires

Loewe klang link (draadloze zender)

aansluiting (in/out)
Cinch-aansluitingen

Lijn in: links/rechts
Lijn uit: links/rechts (high-pass 100 Hz)

B 8,0 / H 1,9 / D 15,5

B 8,0 / H 1,9 / D 15,5

Verliesvrije 5,8 GHz draadloze transmissie

Verliesvrije 5,8 GHz draadloze transmissie

voor een optimale kwaliteit van het signaal
Afmetingen (breedte / hoogte / diepte in cm)

B 11,8 / H 135,8 / D 11,8

voor een optimale kwaliteit van het signaal
Afmetingen (breedte / hoogte / diepte in cm)

B 32,1 / H 29,4 / D 32,1

Standaard meegeleverd
Breedte / hoogte / diepte (cm)
B 32,1 / H 29,4 / T 32,1

Standaard meegeleverd
2 stuks

Vind de gedetailleerde technische

Diepte / diameter voetplaat (cm): 28,0
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