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Loewe klang sub1
Bluetooth Subwoofer

Bluetooth Draadloze Subwoofer
160 watt totaal muziekvermogen
Latency-vrije geluidservaring dankzij Bluetooth met aptX Low 
High-quality acoustic fabric

loewe.tv



Powerful companion.

Loewe klang sub1 past perfect bij alle Loewe TV-

toestellen met SL3-chassis of hoger en kan 

draadloos* worden aangesloten op Loewe en We. by 

Loewe TV-modellen, maar ook op TV-toestellen van 

andere fabrikanten met variabele audio Line-out.

*Transmitter nodig

Grootte / Gewicht.

287 x 287 x 158 mm / 4,7 kg

klang sub1 Transmitter.

Premium design.

Hoogwaardige, geselecteerde materialen, de speciaal 

door Loewe ontwikkelde, behaaglijke akoestische stof 

en zijn elegante vorm maken van de Loewe klang sub1 

een designerstuk van een klasse apart. 

Vermogen.

AC 100 V – 240 V / 50 – 60 Hz

Krachtig geluid.

De opstelling van 4 x passieve radiatoren en 

2 x 4-inch actieve luidsprekers met een 

uitgangsvermogen van 160 W vormen een perfecte 

basis voor de geïntegreerde TV-luidspreker. 

Specificaties in mm: B = breedte, H = hoogte, D = diepte van het product

Kleur.

              Basalt grey
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Technische gegevens

Loewe klang sub1
Bluetooth Subwoofer

Loewe toestel type klang sub1

Artikel nummer: 60610D10

Stroomvoorziening: AC 100 V – 240 V / 50 – 60 Hz

Stroomverbruik in standby modus: <0,5 W

Audio uitgangsvermogen: 160 W

Luidsprekeruitrusting: 2 x 4 inch woofer + 4 x 4 inch passieve speaker

Frequentierespons (electrisch): 20 – 300 Hz

Frequentierespons (acoustisch): 40 – 100 Hz

Bluetooth versie: V5.0

Bluetooth vermogen/frequentiebereik: Maximum vermogen <10 mW at 2402 - 2480 MHz

Bluetooth protocol: A2DP, AVRCP, aptX Low Latency

Afmetingen toestel (B x H x D): 287 x 287 x 158 mm

Gewicht toestel: 4,7 kg

Omgevingstemperatuur: 5 °C – 35 °C

Relatieve vochtigheid (niet condenserend): 20 – 80 %

Aansluiting: Bluetooth, Line-in (3,5 mm)

Alle product- en bedrijfsnamen zijn handelsmerken™ of geregistreerde® handelsmerken van hun respectievelijke houders. Het gebruik ervan impliceert geen enkele band met of 
goedkeuring door hen. Google en ingebouwde Chromecast zijn handelsmerken van Google LLC.




