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ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ПО ВРЕМЕ НА CES 2016 LG ПРЕДСТАВЯ СИСТЕМА ЗА
ГРИЖА ЗА ДРЕХИТЕ STYLER, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА
БИЗНЕСА
Съвместим с Wi-Fi, новият LG Styler, работещ с пара, побира до 6 облекла
ЛАС ВЕГАС, 06 януари 2015 г. — LG Electronics (LG) ще представи по-голяма
версия на своя LG Styler, уникалната система за грижа за дрехите, която може да
освежи, обезмириси и дезинфекцира дрехите директно в дома или офиса. Найновият LG Styler може да побере до 5 облекла в основното си отделение и
панталон за изглаждане с ръб в отделението Pants Crease Care - така пълния
капацитет на системата става 6 облекла. Обновеният LG Styler е оборудван и с
Wi-Fi технология, което позволява на потребителите да го управляват където и да
се намират.
Ексклузивният LG Styler може да освежи цял гардероб без да мокри дрехите или
да използва увреждащи тъканите почистващи препарати. Това изключително
деликатно почистване е идеалното решение за дрехи, които изискват специална
грижа като например палта, пуловери и всякакви други дрехи изработени от вълна
или кожа. Само с натискането на бутон от тъч контрол панела, патентованата
технология TrueSteam™ елиминира над 99,9% от микробите и бактериите, които
се намират по дрехите, шапките и шаловете. Реномирани институти за тестване на
продукти като британската фондация по алергичните заболявания (British Allergy
Foundation) и Intertek са удостоверили ефективността на системата при
стерилизацията с пара1.
Моделът от 2016 г. разполага с още повече място за вашите деликатни дрехи като
блузи, палта или бебешки дрехи. До 5 различни облекла могат да бъдат поставени
на специалната закачалка, която се движи и разклаща дрехите, обработвайки ги с
пара под налягане 220 радиана в минута (RPM), като така намалява миризмите и
гънките. Освен това, отделението за панталони Pants Crease Care, което е удобно
разположено от вътрешната страна на стилна стъклена врата, сега е уголемено,
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така че да побира панталони до размер на талията 48. Неговата функция е да
изглажда панталоните оставяйки перфектно прав ръб по средата на всеки крачол.
Други функции, създаващи допълнително удобство, са възможността за Wi-Fi
свързване, така че потребителите да могат да свалят на своя смартфон
персонализирани програми за грижа за дрехите. Освен това, новият LG Styler
може да изпраща известия до вашия смартфон и да ви информира колко
електрическа енергия е използвана.
През 2015 г., компанията извърши редица тестове на своя LG Styler в известни
хотелски вериги и търговски центрове, за да се увери че е подходящ за бизнес
клиенти. В момента LG тества различни възможности за пласирането на
системата през 2016 г. в хотели, както и използването ѝ за други индустрии.
“В отговор на безбройните положителни отзиви, които получихме от притежатели
на LG Styler, ние решихме да разширим гамата и да добавим по-голям уред,
който е предназначен за бизнеса, където винаги има дрехи, които се нуждаят от
освежаване,” каза Джо Сеонг-джин, президент и изпълнителен директор на LG
Home Appliance & Air Solution Company. “Нашият най-нов LG Styler е пример за
това, че LG продължава да бъде пионер в тази нововъзникнала категория уреди за
дома и е доказателство за лидерство ни на световния пазар.”
Новият LG Styler ще бъде наличен в САЩ и Корея през втората половина на 2016
г., а след това и на други пазари. Посетителите на изложението за потребителска
електроника CES ще могат да видят LG Styler на щанда на LG в Convention Center
в Лас Вегас (#8204 Централна зала). За повече информация относно всички LG
продукти, участващи на CES 2016, моля посетете www.LGnewsroom.com/ces2016.
###
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и тестван за съдържание на домашен прах по бебешки дрехи, играчки, одеала и вълнени
изделия от BAF и Intertek.
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За LG Electronics Home Appliance Company & Air Solution Company
Компанията LG Electronics Home Appliance е глобален лидер в индустрията за домакински уреди, системи за
климатизация и за качество на въздуха. Компанията създава цялостни решения за дома, използвайки
основните си технологични разработки, които са водещи в индустрията. LG има ангажимент да прави живота
на потребителите по-добър като предлага добре замислени продукти включително хладилници, перални и
миялни машини, готварски уреди, прахосмукачки, вградени уреди, климатици, пречистватели и изсушители
на въздуха. Взети заедно, тези продукти предоставят по-голямо удобство, отлична производителност, големи
икономии и ползи за здравето. За повече информация посетете www.LG.com.
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