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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

 

MYČKA NÁDOBÍ LG SE PYŠNÍ INOVAČNÍM HYGIENICKÝM 

ŘEŠENÍM  
 

Nová parní myčka nádobí nabízí lepší hygienické řešení, vysoce účinné mytí, nižší 

hlučnost a inteligentní, ekologické funkční prvky 

 

Berlín, 10. dubna 2013 – Na přehlídce inovací LG InnoFest, která se koná od 10. 

do 11. dubna 2013 v Berlíně, představuje společnost LG Electronics (LG) svoji 

nejnovější parní myčku nádobí s technologií LG TrueSteam™. Zmíněná akce 

nabízí médiím a obchodním partnerům společnosti LG z celé Evropy příležitost 

seznámit se s jejími nejnovějšími spotřebiči a technologiemi. Inovační technologie 

LG TrueSteam™ umožňuje účinné mytí a funkce UV dezinfekce zajišťuje hygienu 

po skončení mycího cyklu. Pohodlnější obsluhu pak nabízí unikátní systém LG 

SmartRack™. 

 

„Jedna z věcí, které uživatelům stávajících myček nejvíce vadí, je častá nutnost nádobí 

před vložením do myčky opláchnout,“ řekl Martin Malý, tiskový mluvčí LG Electronics CZ. 

„Prostřednictvím technologie TrueSteam™ však myčky LG TrueSteam™ v podstatě 

tento krok eliminují a nabízejí vynikající účinnost mytí a pohodlí pro uživatele. Při nízké 

hlučnosti 38 dB nová myčka dobře zapadá do pohodlného a příjemného prostřední 

domácnosti.“ 

 

Myčka TrueSteam™ pracuje v režimu Steam 

Power, během něhož jsou z přesně 

zamířených tlakových trysek vypouštěny pod 

vysokým tlakem částice páry, které 

rozmělňují zbytky jídla, a nádobí je díky 

tomu čistší. Teplotu a tlak páry reguluje 

Technologie LG TrueSteam™ 
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integrovaný generátor, který je dostatečně výkonný na to, 

aby odstranil i silně ulpívající, připečené či zaschlé zbytky 

jídla. 

 

Nádobí, které vyžaduje šetrnější péči, je párou jemněji 

čištěno v režimu Steam Care. Jelikož křehkým nádobím 

nemusí být využita celá kapacita myčky, funkce Steam 

Dual Spray umožňuje aplikovat na horní a dolní koš 

rozdílný tlak vody, takže lze současně umývat různé typy 

nádobí a ušetřit vodu, energii a čas. 

 

Funkce UV dezinfekce dále zajišťuje hygienickou ochranu nádobí po skončení mycího 

cyklu. Většina domácností používá myčky večer a umyté nádobí a příbory vytahuje 

z myčky ráno následujícího dne. Vlhkost, která se během této doby hromadí, může 

způsobit růst potenciálně škodlivých bakterií. Automatická funkce UV dezinfekce 

emituje ultrafialové záření, které neutralizuje 99,9 procenta bakterií po dobu až čtyř 

hodin po skončení mytí. Společnost LG obdržela pro funkci UV dezinfekce certifikaci 

světové organizace Intertek, která testuje bezpečnost a kvalitu produktů. 

 

Jedinečný systém SmartRack™ s různými možnostmi 

uspořádání košů nabízí větší možnosti organizace práce. 

Tento konstrukční prvek přispívá k větší flexibilitě vnitřního 

prostoru myčky a k větší praktičnosti, co se týče použití ze 

strany uživatelů. Maximalizuje také využitelný prostor a je 

schopen pojmout mísy, pánve, podnosy a jiné předměty 

nepravidelného tvaru. Každá ze tří vrstev je konstruována 

pro jiný typ nádobí: spodní koš je vhodný na mísy, hrnce a 

pánve, zatímco horní koš je určený na šálky a sklenice na 

víno. Do třetího koše mají být ukládány například kávové šálky a různé kuchyňské 

náčiní. Třetí koš je navíc výškově nastavitelný, což zvyšuje flexibilitu myčky. Díky 

Systém LG SmartRack™ 

 

Myčka nádobí LG 

TrueSteam™ 
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tomu lze vytvořit prostor pro nadstandardně velké náčiní, jako jsou stěrky, metly a 

servírovací příbor na salát. 

 

Čisticí účinnost myčky zvyšuje přímý pohon s 

měničem LG Inverter Direct Drive. Tato vyspělá 

hnací technologie optimalizuje výkon při každém 

mytí přímým přenosem energie z motoru na 

ostřikovací systém prostřednictvím zjednodušené 

konstrukce. 

 

Technologie LG Silence On™ a vrstvy izolace 

tlumící hluk pomáhají snižovat hlučnost myčky na 

pouhých 38 dB, což zpříjemňuje každodenní mytí. Nová dotyková Blue LCD obrazovka 

pak přispívá k elegantnímu designu zařízení. Funkce LG Smart Diagnosis™ dále 

pomáhá zástupcům zákaznického servisu rychle a účinně řešit technické problémy a 

omezuje nákladné a nepraktické servisní výjezdy. 

# # # 
 

 

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 EISA 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 PR 

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, 

tiskového mluvčího LG Electronics CZ: Martin Malý, T.: +420 234 094 663, M.: +420 731 471 724, E.: 

martin.maly@lge.com 
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