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Melhore a sua qualidade de vida com a LG Direct Drive 11Kg 

89% dos consumidores portugueses recomenda a marca LG a amigos e familiares1 

 

Todos procuram a próxima grande ideia. A LG descobriu-a: A primeira máquina de 

lavar roupa, de tamanho standard com a incrível capacidade de 11kg. 

Agora pode lavar mais em menos lavagens, poupando tempo, água, energia e, mais 

importante que tudo, poupando o ambiente. E isto é uma grande ideia que irá 

responder às mais exigentes necessidades das famílias portuguesas, nomeadamente 

as mais numerosas.  

 

A nova máquina da LG tem capacidade para 11Kg de roupa e 78lt de água e inclui 

diversas funcionalidades que reduzem o consumo energético, protegem o ambiente e 

oferecem os cuidados de saúde necessários para manter o conforto e a eficiência no 

lar. A particularidade desta máquina com uma capacidade superior consiste na 

dimensão standard que não exige demasiado espaço na cozinha. A marca LG foi, 

segundo um estudo realizado em Portugal, considerada a marca favorita das famílias 

numerosas nacionais1. 

 

Mais tempo livre com a LG Direct Drive 11Kg 

Devido a um aumento do tambor no interior da máquina, a nova Direct Drive da LG 

permite lavar um número muito superior de peças de roupa por lavagem, bem como 

peças mais volumosas como cobertores, edredons e tapetes com a máxima eficácia. 

Com esta máquina, o número de lavagens reduzirá para 6,7 vezes menos por mês e 

86 vezes menos por ano, comparativamente às máquinas convencionais (7Kg), 

tornando as tarefas de lavandaria mais breves e aumentando o tempo livre dedicado a 

outras actividades familiares.  

  

2/3 das donas-de-casa escolheriam uma máquina de lavar LG Direct Drive1 

A tecnologia Direct Drive oferece a máxima confiança e durabilidade, comprovada 

com a garantia exclusiva de 10 anos. O seu motor com baixo nível de ruído (52db), e 

vibração reduzida, confere as condições ideais para fazer uma lavagem a qualquer 

hora, sem se preocupar com o facto de as crianças estarem a dormir ou de 

incomodar os vizinhos. 

 

Com uma menor frequência de lavagem e uma consequente redução no consumo de 

água e electricidade, também proporcionada pelos programas especiais da LG Direct 

Drive, como o Aqua Lock, que evita desperdícios de água, esta nova máquina LG  

                                                             
1
 Fonte: Estudo IPSOS APEME feito a 500 famílias portuguesas, Janeiro 2010  
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permite diminuir significativamente as facturas ao fim do mês ao mesmo tempo que 

protege o ambiente. 

 

A pensar no conforto e na saúde da família 

Com o programa New Wash Motion da LG Direct Drive 11 Kg, a roupa de toda a 

família terá um tratamento adequado a necessidades específicas, em particular, a 

roupa mais delicada de bebé.  

 

A gama Allergy Care da LG, aprovada pela Fundação Britânica de Alergologia (BAF), 

demonstrou a máxima eficácia na redução e remoção de alergéneos do ambiente, 

garantindo a melhor solução para os cuidados de saúde da família, protegendo-a de 

alergias várias, outros problemas de pele e doenças respiratórias como a Asma.  

   

O design de excelência que se adequa perfeitamente à decoração da sua cozinha é 

mais um motivo para que 2 em cada 3 donas de casa portuguesas, que conhecem os 

modelos LG Direct Drive, os considerem como uma excelente opção para a sua 

próxima compra. Está disponível em Portugal a um preço de venda ao público(PVP) 

de 1.129,90€. 

 

# # # 

Sobre a LG Electronics em Portugal  

A LG Electronics Portugal, foi fundada em 2003 e emprega cerca de 110 colaboradores. A 

empresa, que alcançou em 2008 vendas globais superiores a 155,4 milhões de euros, engloba 

cinco unidades de negócio – Comunicações Móveis, Electrodomésticos, Electrónica de 

Consumo, Informática e Ar Condicionado – sendo distribuidor no nosso país de telefones 

móveis, sistemas de ar condicionado, produtos de armazenamento óptico, leitores de DVD, 

sistemas Home Cinema, televisões Plasma e LCDs, frigoríficos, máquinas de lavar loiça e 

roupa, entre outros. Para mais informações, por favor, consulte http://pt.lge.com.  

 

Sobre a LG Electronics, Inc.  

A LG Electronics Inc. (KSE: 066570.KS) é líder global de mercado e referência em inovação 

tecnológica nos segmentos de electrónica de consumo, electrodomésticos e comunicações 

móveis, empregando 82 mil colaboradores que desenvolvem mais de 114 operações em 81 

subsidiárias, por todo o mundo. Com vendas globais de 44 mil milhões de dólares em 2008, a 

LG apresenta 5 unidades de negócio - Home Entertainment, Home Appliance, Air 

Conditioning, Business Solutions e Mobile  

 

Communications. A LG é fabricante mundial de telemóveis, ecrãs planos, sistemas de ar 

condicionado, máquinas de lavar roupa, produtos de armazenamento óptico,  
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leitores de DVD e sistemas de Home Cinema. Para mais informações, consulte por favor, 

www.lge.com.  
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