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LGLGLGLG    apresenta apresenta apresenta apresenta line up premiumline up premiumline up premiumline up premium    paraparaparapara    área de área de área de área de 
Home AppliancesHome AppliancesHome AppliancesHome Appliances    

Tecnologia, design e glamour marcam as novidades para 2011 Tecnologia, design e glamour marcam as novidades para 2011 Tecnologia, design e glamour marcam as novidades para 2011 Tecnologia, design e glamour marcam as novidades para 2011     

 

No encontro anual que a LG organiza dedicado à área de Home Appliances, foram 

apresentadas as mais recentes novidades que irão surpreender pela eficiência, 

inovação e glamour, bem como a estratégia de produto e comunicação que esta 

unidade de negócio definiu para 2011. 

Este encontro, sob o mote LG High Tech & StyleLG High Tech & StyleLG High Tech & StyleLG High Tech & Style, teve lugar no CCB, no dia 16 de 

Março, pelas 18h30 e contou com toda a equipa da LG, num cenário que recriou as 

características diferenciadoras da marca nesta área de negócio, num ambiente 

marcado pelo estilo e tecnologia de ponta.  

Entre as principais metas da marca para este ano está o crescimento do mercado de 

cada um dos segmentos de produto que compõem esta unidade, com especial foco 

no mercado das máquinas de lavar roupa e dos frigoríficos, dando seguimento à 

aposta do ano anterior marcada pelo lançamento da LG Direct Drive 11Kg e do novo 

Combinado que integram as mais inovadoras tecnologias da marca Sul Coreana: 

Direct Drive 6 Motion e Compressor Linear respectivamente. 

Para 2011, a LG tem preparado um conjunto de soluções que respondem às 

necessidades dos consumidores. Estas são pensadas para melhorar a vida das 

pessoas, tornando-a mais confortável, simples e amiga do ambiente.  

Segundo Mário Fernandes, Director de Vendas da área de HA da LG Portugal, “Este é 

um encontro com a máxima importância para nós enquanto marca. É o momento em 

que damos a conhecer em primeira mão a clientes e parceiros as nossas grandes 

apostas para o ano, em termos de produto e estratégia de negócio que assenta em 

três pilares complementares: inovação, mercado e consumidor”. “Através da inovação 

tecnológica, trazemos soluções mais completas que ajudam a melhorar a vida dos 

consumidores, oferecendo mais simplicidade e confiança”, acrescenta. 
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Máquinas de Lavar Roupa Máquinas de Lavar Roupa Máquinas de Lavar Roupa Máquinas de Lavar Roupa ––––    Maior capacidade, excelente performanceMaior capacidade, excelente performanceMaior capacidade, excelente performanceMaior capacidade, excelente performance    

Na categoria de máquinas de lavar roupa a LG continua a apostar em maior 

capacidade, elevada performance e durabilidade, características que continuam a 

influenciar na decisão dos consumidores no momento da compra.  

Numa altura em que 40% das pessoas ainda lava roupa delicada à mão para manter 

todos os cuidados, a LG dá resposta às necessidades mais exigentes, lançando 

máquinas com  tecnologia Direct Drive, com garantia de 10 anos e tecnologia 6 

Motion que primam por um desempenho superior e  confiança no tratamento da 

roupa de toda a família. 

A oferta para esta categoria de produto passa por uma gama de máquinas A+++ que 

permitem ao consumidor diminuir o nível de número de lavagens, tornando-as 

consequentemente mais económicas e mais amigas do ambiente. 

Novos FrigorífiNovos FrigorífiNovos FrigorífiNovos Frigoríficos cos cos cos ––––    Confiança e durabilidadeConfiança e durabilidadeConfiança e durabilidadeConfiança e durabilidade    

No que respeita à oferta da gama de frio, a LG continua a fazer crescer a linha de 

equipamentos Side-by-Side e de Combinados ambos com tecnologia Compressor 

Linear. Todos os equipamentos deste segmento pertencem à categoria energética 

A+, A++ ou A+++, devido ao seu baixo consumo de energia aliado a um excelente 

desempenho.  

Este ano, em destaque, está o lançamento do primeiro Combinado com a melhor 

eficiência energética do mercado, A+++ (60% menos consumo), e maior capacidade 

num tamanho standard, bem como o novo modelo de Side-by-Side com categoria 

energética A++ (40% menos consumo).  

Com esta oferta a LG dá resposta a uma cada vez maior procura por parte dos 

consumidores de mais capacidade de armazenamento e organização interior do 

frígorífico, óptimas condições para conservação dos alimentos, durabilidade e 

eficiência energética. 

MicroondasMicroondasMicroondasMicroondas    ––––    Alimentação saudável e Máxima potência Alimentação saudável e Máxima potência Alimentação saudável e Máxima potência Alimentação saudável e Máxima potência     

Considerando a categoria de pequenos electrodomésticos, em particular, os 

microondas, o destaque vai para duas novidades que se diferenciam através da 

inovação ao serviço de uma alimentação saudável. 
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Um dos microondas a apresentar no evento é um equipamento com capacidade para 

28L, Crystal Clear no interior e função Grill. Trata-se do primeiro microondas no 

mundo a utilizar uma resistência de carvão, o que confere aos alimentos o sabor 

original dos grelhados no carvão. 

Outro equipamento desta gama distingue-se pela excelente função de cozedura a 

vapor, interior anti-bacteriano e sistema intellowave, revela a crescente preocupação 

da marca na promoção de uma alimentação mais saudável sem sacrificar a 

performance e potência do equipamento. 

Aspiradores LG Aspiradores LG Aspiradores LG Aspiradores LG ––––    Menos bactérias, maior eficiênciaMenos bactérias, maior eficiênciaMenos bactérias, maior eficiênciaMenos bactérias, maior eficiência    de aspiraçãode aspiraçãode aspiraçãode aspiração    

As grandes novidades ao nível dos aspiradores estão pensadas para tornar a tarefa 

diária da limpeza mais eficiente e confortável. O robot Hombot, a grande novidade 

apresentada internacionalmente este ano na IFA, tem dual camera, baixo nível de 

ruído, sensores infra-vermelhos e bateria de litio com duração prolongada. Este pode 

ser utilizado para aspirar qualquer superficie de forma autónoma, pois tem a 

capacidade de identificar obstáculos, podendo inclusivamente ser programado para 

aspirar em qualquer altura, sem necessitar da presença de ninguém por perto. 

A tecnologia Kompressor, por outro lado, continua a ser uma forte aposta da marca 

que procura tornar mais simples e agradável a vida dos consumidores através da 

inovação.  

O aspirador LG KOMPRESSOR Plus caracteriza-se por ser o primeiro compressor de pó 

motorizado e desenhado para comprimir as partículas de pó em cubos sólidos, evitando 

que estas se espalhem novamente pela casa. O KOMPRESSOR Plus garante uma 

limpeza ainda mais higiénica e profunda, poupando tempo, mantendo um ambiente 

fresco e saudável.  

    

LG LIFE´S GOODLG LIFE´S GOODLG LIFE´S GOODLG LIFE´S GOOD    

PORQUE A VIDA É UMA CONSTANTE SURPRESA, 

PORQUE A VIDA É DIVERTIDA, MESMO QUANDO HÁ DIFICULDADES,  

PORQUE A VIDA É PARA SER BEM VIVIDA INDEPEDENTEMENTE DA IDADE. 
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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 2010 vendas globais de 219,3 milhões de euros, engloba cinco unidades de negócio 
Home Entertainment, Home Appliances, Mobile Communications, B
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 com 
tecnologia LED e, brevemente, 3D, frigoríficos, máquinas de lavar loiça e roupa, entre outros. Para mais 
informações, por favor, consulte http://pt.lg.com
 
 
 
Sobre a LG Electronics, Inc. 
A LG Electronics Inc. (KSE: 066570.KS) é líder global de mercado e r
nos segmentos de electrónica de consumo, electrodomésticos e comunicações móveis, empregando 
mais de 80 mil colaboradores que desenvolvem mais de 115 operações em 84 subsidiárias, por todo o 
mundo. 
Com vendas globais de 48,2 mil milhões de dólares em 2010, 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, 
roupa, produtos de armazenamento óptico, leitores de DVD e sistemas de Home Cinema. 
informações, consulte por favor, www.lg.com
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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 2010 vendas globais de 219,3 milhões de euros, engloba cinco unidades de negócio 
Home Entertainment, Home Appliances, Mobile Communications, Business Solutions e Air Conditioning 
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 com 

, frigoríficos, máquinas de lavar loiça e roupa, entre outros. Para mais 
http://pt.lg.com. 

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 
mais de 80 mil colaboradores que desenvolvem mais de 115 operações em 84 subsidiárias, por todo o 

,2 mil milhões de dólares em 2010, 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, leitores de DVD e sistemas de Home Cinema. Para mais

www.lg.com. 
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A LG Electronics Portugal, foi fundada em 2003 e emprega cerca de 110 colaboradores. A empresa, que 
alcançou em 2010 vendas globais de 219,3 milhões de euros, engloba cinco unidades de negócio – 

usiness Solutions e Air Conditioning – 
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 com 

, frigoríficos, máquinas de lavar loiça e roupa, entre outros. Para mais 

eferência em inovação tecnológica 
nos segmentos de electrónica de consumo, electrodomésticos e comunicações móveis, empregando 
mais de 80 mil colaboradores que desenvolvem mais de 115 operações em 84 subsidiárias, por todo o 

,2 mil milhões de dólares em 2010, a LG apresenta 5 unidades de negócio - 
Home Entertainment, Home Appliance, Air Conditioning, Business Solutions e Mobile Communications. A 

máquinas de lavar 
Para mais 
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Ana MartinsAna MartinsAna MartinsAna Martins    

21 321 80 5621 321 80 5621 321 80 5621 321 80 56    

Tlm. 91 033 15 45Tlm. 91 033 15 45Tlm. 91 033 15 45Tlm. 91 033 15 45    

ana.martins@lg-one.com 

 

Mariana LuzMariana LuzMariana LuzMariana Luz    

Tel. 21 321 80 Tel. 21 321 80 Tel. 21 321 80 Tel. 21 321 80 87878787    

Tlm. 91 057 07 Tlm. 91 057 07 Tlm. 91 057 07 Tlm. 91 057 07 76767676    

mariana.luz@lg-one.com    


