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JAK ZVLÁDNOUT EXTRÉMNÍ HORKO DOMA? KLIMATIZACE 
POMŮŽE! 

Klimatizace LG Titan Big Plus účinně chladí i při extrémních teplotách až 60 °C  
 
Teploty překročily 30 stupňů, slunce za okny pálí a v bytě je dusno až k zalknutí. V noci 

nemůžeme pořádně spát, potíme se a vše nás rychle zmáhá. Boj s letním horkem je pro 

většinu majitelů podkrovních či panelových bytů každoročním problémem. Najít ten správný 

způsob, jak ochladit náš domov před extrémním horkem není vždy snadné. Společnost LG 

proto nyní přináší řešení, které dokonale funguje i při 60 °C. 

 

Horko v bytě není problém 

Nejnovější klimatizační zařízení LG Titan Big nabízí vynikající chladicí výkon, který si 

poradí i s extrémními teplotami. Díky velkému ventilátoru Skew Fan poskytuje LG Titan Big 

rychlé a výkonné chlazení s dvacetimetrovým proudem vzduchu. Funkce 4-Way Swing pak 

rovnoměrně rozděluje vzduch různými směry, čímž zajišťuje stálou, příjemnou teplotu 

v každé části místnosti. 

 

Kompresor Tropical v klimatizaci LG Titan Big využívá technologii obtokového cyklu, která 

odvádí teplo (způsobené oběhem chladicího média a prostředím) z kompresoru. Díky tomu je 

kompresor chráněn před přetížením a může dodávat svěží, chladný vzduch i při teplotách 

okolo 60 °C. Výměník tepla LG Gold Fin™ s vysoce účinným antikorozním nátěrem Gold 

Fin™ pak chrání klimatizaci proti korozi a opotřebení způsobenému podmínkami prostředí. 

 

Lepší kvalita vzduchu 

Klimatizace LG Titan Big zároveň nabízí vyspělou technologii čištění vzduchu díky systému 

Plasmaster Smoke Away. Ten kombinuje vysoce účinný filtr 3M Micro Protection s 

technologií LG Plasmaster, využívající v optimálním poměru záporné a kladné ionty, které 

reagují společně se vzdušnou vlhkostí. Ionty plazmy pak sterilizují vzduch v uzavřených 

prostorech i uvnitř vlastní klimatizační jednotky. Systém Smoke Away ve spojení s filtrem 

3M Micro Protection je schopen do pěti minut odstranit z místnosti veškeré stopy 

cigaretového pachu a kouře. 
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Filtr 3M Micro Protection využívá nejpokročilejší technologii čištění vzduchu od LG, takže 

dokáže ze vzduchu v domácnosti odstranit až 99,99 % mikrobů šířených vzduchem a 95 % 

alergenů. 

Klimatizační zařízení LG Titan Big je tak praktickým a komfortním řešením, jak zvládnout 

pobyt doma v horkých měsících a zároveň zlepšit i kvalitu vzduchu v domácnosti. 
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O LG Electronics CZ  
Firma LG je silnou korejskou společností, která se svojí více než 50letou tradicí patří mezi světové lídry a technologické 
inovátory ve spotřební elektronice, domácích spotřebičích a mobilních komunikacích. Regionální pobočka LG Electronics 
CZ patří na českém a slovenském trhu mezi přední hráče v prodeji spotřební elektroniky. Nabízené portfolio LG na českém 
trhu je rozděleno do pěti kategorií: Spotřební elektronika, Domácí spotřebiče, Klimatizační jednotky, Mobilní telefony a 
Informační technologie. Česká pobočka LG Electronics byla založena v roce 2003, o dva roky později přibyla kancelář v 
Bratislavě. Zaměstnává více než 120 zaměstnanců, přičemž roční obrat LG CZ se pohybuje v řádu miliard korun. 
Ve skupině LG pracuje více než 84 tisíc lidí, ve 112 provozech, v 81 dceřiných společnostech na celém světě. Produkty 
společnosti LG zaručují vysokou kvalitu, inovativnost a osobitost. V roce 2011 získala společnost LG ocenění asociace EIS
A za „Nejlepší řešení 3D domácího kina“ a „Nejlepší přehrávač kombinovaný se systémem prostorového zvuku“. LG se 
pravidelně účastní soutěží Red Dot Design Award, iF Design Award a Industrial Design Excellence Award (IDEA). 
V letošním roce se společnost LG Electronics CZ stala v České republice generálním partnerem Digital 3D filmu Avengers. 
 
V případě zájmu o technické specifikace nebo zájmu o výpůjčky produktů kontaktujte, prosím, naši novou P
R agenturu Native PR: Tereza Ďoubalová, T: (+420) 773 557 227,  tereza.doubalova@nativepr.cz 
 
Chcete-li znát trendy v oblasti spotřební elektroniky, analýzy a komentáře, neváhejte kontaktovat, prosím, tisk
ového mluvčího LG Electronics CZ: Martin Malý, T.: +420 234 094 663, M.: +420 731 471 724, E.: martin.mal
y@lge.com 


