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Прессъобщение 

 

 

ПРЕЗ МАЙ LG ЗАВЛАДЯВА ПАЗАРА НА КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА С 
ARTCOOL STYLIST INVERTER V 

 

Невероятният нов продукт съчетава в себе си революционен дизайн с функцията 

за циркулация на въздуха 3-way Soft Airflow и меко LED осветление, създавайки 

уютна и стилна атмосфера във всеки интериор 

 

 

София, 15 май 2014 г. – Климатикът LG ARTCOOL Stylist Inverter V е носител на 

наградата за дизайн 2014 iF Design и достоен наследник на прочутия ARTCOOL 

Gallery, изглеждащ като картина и пуснат на пазара през 2001 г. С уникалната си 

квадратна форма ARTCOOL Stylist е въплъщение на изтънчения модерен стил, а 

мекото LED осветление и новата Soft Airflow функция за циркулация в 3 посоки, 

която разпределя въздуха по естествен и равномерен начин, гарантират още по-

голям комфорт на потребителите. Благодарение на модерната инверторна 

технология на LG, този премиум модел работи ефективно, почти безшумно и 

спестява енергия. 

 

„Пускането на пазара на този стилен нов климатик през май е вълнуващо събитие 

за нас,“ каза Иван Иванов, управляващ директор на LG България. „ARTCOOL 

Stylist предлага дизайн от бъдещето и със сигурност ще впечатли потребителите, 

които имат отношение към стила. Предлагайки ефективно охлаждане и затопляне, 

този изключителен продукт е енергийно ефективен и домакинствата, които го 

използват плащат по-малки сметки за електричество.“ 

 

Премиум климатикът ARTCOOL Stylist вдига високо летвата по отношение на 

дизайн. Този нов модел се слива с всеки интериор, независимо дали е модерен, 

класически, минималистичен или вдъхновен от любовта към природата. Този 

климатик със смел дизайн има и пръстен с LED осветление. Потребителят може 

да настрои цвета на светлината по всяко време спрямо личните си предпочитания 

или за да създаде определено настроение. LED осветлението сменя цвета си и за 
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обозначаване на стауса на охлаждане или затопляне.  

 

Повечето климатици произвеждат „директна“ струя въздух, което понякога може 

да причини дискомфорт. Функцията 3-way Soft Airflow разпределя въздуха към 

лявата и дясната част на помещението и към пода, като така създава приятен 

ефект, който потребителите смятат за по-отпускащ и естествен.  

 

ARTCOOL Stylist предлага по-голямо удобство и чрез иновативното си 

дистанционно. С тъч скрийн и елегантен закръглен корпус, който е препратка към 

кръглия дизайн върху климатика, това устройство прави бързо и лесно 

настройването на системата включително цвета и яркостта на LED осветлението. 

Удобният тъч скрийн също показва и полезна информация като режима на работа, 

температурата и часа. 

 

Въпреки че е сравнително компактен, ARTCOOL Stylist на LG има отлични 

възможности за охлаждане и отопление и поддържа температурата в 

помещението перфектна през цялата година.  

 

LG ARTCOOL Stylist ще бъде на българския пазар през май 2014 г. 

 

# # # 

 
 

За LG Electronics, Inc. 

LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) е световен лидер и технологичен новатор в областта на 
потребителската електроника, мобилните комуникации и домакинските електроуреди. В компанията 
работят повече от 87 000 души в 113 представителства по целия свят. С продажби за 2013 г. на 
стойност 53,10 милиарда долара (58,14 трилиона корейски вона), LG се състои от пет бизнес 
подразделения — Home Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance, Air Conditioning & 
Energy Solution and Vehicle Components — и е един водещите световни производители на 
телевизори с плосък панел, мобилни устройства, климатици, перални машини и хладилници. LG 
Electronics е ENERGY STAR

®
 партньор на 2013 г. За повече информация относно LG Electronics, 

моля посетете www.LGnewsroom.com. 
 

За LG Electronics Air Conditioning and Energy Solution Company 
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Компанията LG Electronics Air Conditioning & Energy Solution е доставчик на отоплителни, 
вентилационни и климатични (HVAC) и енергийни решения. Тя предлага внушителен спектър от 
HVAC продукти, включително сградна климатизация (RAC), системна климатизация (SAC) и 
системи за качество на въздуха и управление на сгради (BMS). Чрез енергийно ефективните си 
екологични технологии, както и големите инвестиции в научно развойна дейност и ефективните си 
пазарни стратегии, LG продължава да консолидира позицията си на глобален лидер в секторите на 
HVAC и енергийните решения. За повече информация посетете www.LG.com 
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