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Informação à Imprensa – Junho de 2008 
 

10 anos de garantia numa máquina mais robusta, eficiente e funcional 

Nova Geração Direct Drive apostada em poupar… 

em tudo menos na durabilidade e bem-estar 

 

A LG Electronics, líder mundial no segmento de máquinas de 

lavar a roupa, lançou na passada quinta–feira, 18 de Junho, 

no inovador espaço Skones, do Restaurantes Kais, a  nova 

geração de máquinas com motor Direct Drive. Este evento, 

que reuniu alguns dosprincipais parceiros da LG, foi também 

uma oportunidade para dar a conhecer Raul Seixas, novo 

Director de Vendas da Divisão de Electrodomésticos da LG.  

Assentes no design de vanguarda, na tecnologia inteligente e 

amiga do ambiente, as novas Direct Drive foram desenvolvidas 

para poupar, quer em água e energia, quer no tempo 

dispendido com a higiene e os cuidados da roupa, quer ainda 

nas preocupações que os electrodomésticos pouco robustos 

podem trazer aos consumidores.  

A aposta na nova tecnologia de motor Direct Drive – que liga 

directamente o motor ao tambor - é uma das grandes 

inovações implementadas pela LG, o que torna esta nova 
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geração de máquinas mais resistente e eficiente. Prova desta robustez é o tempo de vida 

destes novos motores, em oito vezes superior face a motores convencionais.  

A fiabilidade dos novos motores LG garante benefícios para os consumidores, através de 

um argumento único no mercado: 10 anos de garantia para o motor Direct Drive. 

“Sendo o motor o componente central e mais sensível da máquina de lavar roupa, a LG 

quis melhorá-lo e deu um importante passo ao acoplar directamente o motor ao tambor, 

e ao eliminar a poli e a correia que estão tradicionalmente presentes nas máquinas. Foi 

assim que tornou as Direct Drive mais resistentes e mais eficientes… é por isso que a LG 

consegue oferecer aos seus clientes 10 anos de garantia”, refere Raul Seixas, novo 

Director de Vendas da Divisão de Electrodomésticos da LG em Portugal. 

Melhor classificação energética 

Além da confiança e durabilidade acrescidas deste 

motor, as novas Direct Drive F1247 TD, F1403TDS, 

F1403FDS5 e F1403TDS6 apresentam ainda uma 

classificação energética A++ o que permite poupar 

até 20% no consumo de energia e água, face a uma 

máquina que tem classificação A.  

Esta economia repercute-se tanto na factura dos 

consumidores que, num ano conseguem poupar o 

equivalente a um mês de água e electricidade, como no ambiente, contribuindo para a 

redução de recursos, já preconizada pelo programa “Life’s good when its green” 

implementado pela LG no âmbito do desenvolvimento sustentável. 

Os benefícios do vapor (Modelos: F1403FDS5, F1403TDS6 e F140TDS) 

Nesta nova geração, destacam-se ainda as máquinas que integram a gama Prime e que 

disponibilizam um inovador sistema de lavagem a vapor, que permite poupar tempo e 

ganhar eficiência.  

Além de melhorar o desempenho do detergente na remoção de nódoas difíceis (porque o 

vapor ter um volume maior do que a água), a tecnologia de vapor traz a estas máquinas o 

inovador programa “Refrescar a vapor”, óptimo para peças pouco sujas e capaz de 

remover rugas e odores em apenas 20 minutos, deixando a roupa pronta para usar, sem ser 

necessário passá-la a ferro. 

O facto do vapor atingir temperaturas superiores às da água colabora também para a 

saúde e bem-estar dos consumidores, sendo mais eficaz na remoção dos ácaros, dos 

alérgenos e dos resíduos de detergente que afectam as peles mais sensíveis e que agravam 

as doenças respiratórias. 




