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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 

LG PŘINÁŠÍ NOVOU ÚROVEŇ ÚSPOR A POHODLÍ    

Nová kombinovaná pračka se sušičkou šetrná k životnímu prostředí a samostatné 
sušičky s hybridní technologií šetří energii, vodu a čas 

 
Berlín, 10. 4. 2013 - LG Electronics (LG) předvádí novou řadu ekologických 

hybridních kombinovaných praček se sušičkou a samostatných sušiček. Tyto 

moderní spotřebiče šetří energii, vodu a čas a zároveň přinášejí efektivnější 

výsledky. Kombinované pračky se sušičkou LG s inovativní ekologickou hybridní 

technologií nabízí kromě standardních způsobů sušení také nový systém sušení 

vzduchem.  

 

Kombinované pračky se sušičkou LG mají největší kapacitu ve své kategorii. Navíc 

jsou vybaveny patentovanými technologiemi LG 6 Motion Direct Drive a 

TrueSteam™, které zajišťují dokonalý výkon a hygienu při praní a sušení. Nové 

ekologické hybridní sušičky v sobě spojují technologii tepelného čerpadla s elektrickým 

topným tělesem, takže mají uživatelé možnost maximalizovat úsporu energie a času.  

 

„Zákazníci chtějí ušetřit peníze, ale zároveň často nechtějí 

zatěžovat životní prostředí," řekl Martin Malý, tiskový mluvčí 

LG Electronics CZ. „Naše nové ekologické hybridní pračky se 

sušičkou dávají zákazníkům větší kontrolu nad spotřebou 

elektřiny a vody v domácnosti, což snižuje jak účty za 

energii, tak dopad na životní prostředí," doplnil.  

 

Ekologická hybridní pračka se sušičkou 

Ekologické hybridní pračky se sušičkou LG nabízejí jak 

standardní způsoby sušení, tak sušení vzduchem. Touto unikátní kombinací předčí 

hybridní pračky LG své konkurenty, kteří nabízejí buď 

jedno, nebo druhé. Obě tyto pohodlné a efektivní možnosti 
Nová ekologická hybridní 

pračka se sušičkou LG 
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Program Eco 

přinášejí úsporu energie a spadají do energetické třídy A. Ve srovnání s tradičními 

způsoby sušení ušetří výkonná technologie sušení vzduchem asi 6900 litrů vody ročně.1   

 

 

 

 

 

 

 

 

Při výšce 60 centimetrů se pračka se sušičkou může pochlubit 12kilogramovou 

kapacitou na praní a 8kilogramovou kapacitou na sušení. Díky tomu se frekvence praní 

v domácnosti sníží asi o 91 praní za rok.2 Inovativní systémy LG Dual Ball Balancer a 

Damping System navíc pomáhají udržovat náplň pračky v rovnováze a snižují hluk 

způsobený vnitřními vibracemi.  

 

Nová ekologická hybridní pračka se sušičkou v sobě má také zabudovanou technologii 

TrueSteam™, která zaručuje ještě jemnější péči o vlákno a je šetrná ke zdraví. 

TrueSteam™ chrání uživatele před mnoha běžnými příčinami dýchacích a kožních 

alergií. Součástí pračky se sušičkou je také funkce Steam Refresh, která využívá místo 

vody páru a pomáhá vyhladit zmačkané prádlo a zbavit ho zápachu do 20 minut. 

Ekologická hybridní pračka se sušičkou je také 

vybavena výjimečnou funkcí LG 6 Motion Direct 

Drive, díky které se buben může otáčet různými 

rychlostmi v různých směrech. Zatímco v klasických 

pračkách se buben otáčí pouze jedním směrem, 6 

Motion Direct Drive používá šest různých pohybů, a 

zaručuje tak nejlepší možnou péči pro celé spektrum tkanin. Tato 

                                                 
1 (Vypočítáno na základě průměrného počtu sušicích cyklů za rok (220) s využitím 40,2 
litrů vody na jedno sušení (tradiční modely)). 
2 (Vypočítáno na základě průměrného počtu pracích cyklů za rok (220) u pračky s 
kapacitou 7 kg.) 

Tradiční způsob sušení  
(Kondenzační sušení) 

Sušení vzduchem 
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originální technologie v sobě spojuje hloubkové praní s mimořádnou šetrností k 

tkaninám díky technologii LG Inverter Direct Drive.  

 

Ekologická hybridní sušička  

Ekologická hybridní sušička 

nabízí volbu mezi 

ekologickým a rychlým 

programem, díky čemuž si 

zákazník může zvolit 

optimální časovou nebo 

energetickou úsporu. Díky 

sofistikované technologii tepelného čerpadla spotřebovává sušička LG v programu ECO 

přibližně o 50 procent méně energie než běžné sušičky. Program SPEED na druhou 

stranu šetří přibližně 15 procent energie a zároveň zkracuje trvání cyklu o 30 procent. 

Zákazník má tak více času starat se o věci, na kterých v 

životě skutečně záleží. Ekologické hybridní sušičky LG jsou 

ideální řešením pro jemné prádlo – suší při nízkých 

teplotách, vyhlazují záhyby a snižují riziko srážení prádla.  

 

Tato moderní sušička je rovněž vybavena unikátním 

systémem Auto Cleaning, který využívá technologii 

obráceného čerpání k automatickému čištění kondenzátoru 

myčky až sedmkrát během cyklu. Tento trvanlivý systém je 

navržen tak, aby vydržel opakované užívání a optimalizoval 

spotřebu energie i výkon při sušení.  

Základní specifikace nové ekologické hybridní 

kombinované pračky se sušičkou a sušičky LG: 

 

Nová ekologická hybridní 
sušička LG 

Program Speed 
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Pračka se sušičkou 

 Ekologická hybridní 

technologie 

 Úspora energie (energetická 

třída A) 

 Největší kapacita (12 kg 

praní, 8 kg sušení) 

 Motor 6 Motion Direct 

Drive 

 Funkce Damping System 

 Dual Ball Balancer 

 TrueSteam™ 

 Snadná diagnóza 

 Dotykový LCD panel 
 

Sušička  

 Ekologická hybridní technologie 

 Úspora energie (energetická třída 

A++) 

 Sušení při nízké teplotě 

 TrueSteam™ 

 Automatický čisticí systém 

 Největší kapacita (9 kg) 

 Sensor Dry 

 Snadná diagnóza 

 Dotykový LCD panel 

 
 
 

# # #  
 
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 


