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ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

  

НОВАТА ПРАХОСМУКАЧКА LG CORDZERO™ С ДОБАВЕНА 

РЕАЛНОСТ ИДВА НА CES 2016 

 Най-новите технологии правят безкабелните прахосмукачки на LG  

по-мощни и по-удобни 

СЕУЛ, 21 декември, 2015 г. — LG Electronics (LG) ще покаже обновена линия на 

колекцията си CordZero™ на CES 2016, която ще бъде оглавена от HOM-BOT 

Turbo+ - първата в индустрията роботизирана прахосмукачка, оборудвана с  

технология за добавена реалност. Включени в колекцията безкабелни 

прахосмукачки са и CordZero™ Canister, прахосмукачката тип дръжка 2-in-1 

CordZero™ Handstick, както и моделът за почистване на спално бельо CordZero™ 

Bedding Cleaner. Заедно, колекцията CordZero™ осигурява премиум преживяване 

от чистенето, по-умно от всякога и без заплетени кабели. 

HOM-BOT Turbo+: Смарт чистене със Смарт Технология 

Роботизираната прахосмукачка на LG, HOM-BOT Turbo+, използва технология за 

добавена реалност в смарт функция, наречена Home-Joy. Този вълнуващ нов 

интерфейс позволява на потребителите да задават инструкции на 

прахосмукачката, като интуитивно обозначават места, които имат нужда от 

допълнително почистване, използвайки камерата на всеки смартфон. Просто 

потупайте върху частта от стаята на снимката, която трябва да бъде почистена, и 

HOM-BOT Turbo+ ще отиде на точното място и ще започне да чисти. 

HOM-BOT Turbo+ има и Triple Eye™ камера сензори, които записват 

заобикалящото пространство (включително тавана), за да може да следи къде вече 

е почистила. Камерата, разположена отпред на HOM-BOT Turbo+, дава 

възможност и на други смарт функции да работят, като Home-View и Home-Guard. 

Home-View функцията изпраща информация в реално време на смартфона на 

собственика на прахосмукачката, давайки му право да управлява дистанционно 

HOM-BOT Turbo+ и да почиства дома си по всяко време, от всяко място. 

Функцията Home-Guard дава на потребителите допълнително сигурност  и 

спокойствие, като изпраща снимки отвътре на техния дом към свързан смартфон, 

в момента, в който HOM-BOT Turbo+ засече движение. 

HOM-BOT Turbo+ се движи интелигентно из домовете на потребителите и 

избягва препятствия, като стълби, благодарение на Robonavi™ - интелигентна 

софтуерна система, която използва двойния процесор на робота, за да взима 

светкавично бързи решения за посоката на движение. Както мощна, така и 

издръжлива, най-новата умна прахосмукачка на LG със Smart Inverter Motor е 
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подкрепена и от 10-годишна гаранция, даваща на собствениците ѝ дълготрайно 

спокойствие. 

CordZero™ Canister: Без кабели, без разправии 

LG CordZero™ Canister се захранва от нова литиевойонна батерия PowerPack™ 

80V, която осигурява мощно всмукване и непрекъснато чистене до 40 минути в 

нормален режим. С гарантирано максимално всмукване и ефективност на 

почистването, която е почти 10 процента по-ефективна от конвенционалната  

2,000 ватова прахосмукачка с кабел
1
, този  уред се задвижва от LG Smart Inverter 

Motor™, който е средно със 76 процента по-малък, 65 процента по-лек и 24 

процента по-ефективен от конвенционалните мотори на прахосмукачки.
2
 

Нещо повече, LG оборудва CordZero™ Canister с нова, ергономична дръжка, 

която е вдъхновена от лостовете за управление на летателни апарати. Новата 

дръжка позволява лесно маневриране на прахосмукачката във всички посоки, без 

да има нужда да поставяте тежестта на маркуча на китката или гърба си. Друга 

напредничава функция в CordZero™ Canister е единствената по рода си 

RoboSense™ технология. Тази функция премахва нуждата да дърпате заедно с вас 

тялото на прахосмукачката докато чистите, защото технологията Automatic 

Location Recognition и технологията Active Following Wheel позволяват на 

прахосмукачката да ви засече и следва от константно разстояние. 

Допълващи линията безкабелни прахосмукачки на LG са подходящата за 

различни цели прахосмукачка тип дръжка – CordZero™ Handstick, с дълготрайна 

Dual PowerPack™ батерия, както и CordZero™ Bedding Cleaner с Dual Punch™ 

функция, която поддържа матраците и леглата без прах и вредни алергени. 

„Мощните нови технологии, използвани при най-новите продукти на LG 

CordZero™ олицетворяват ангажираността на компанията към иновации и  

желанието ѝ да предлага на своите потребители по-добър живот, чрез по-добри 

продукти”, каза Джо Сеонг-джин, президент и главен изпълнителен директор на  

LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. „По-умният, по-лесен 

начин на живот, който колекцията LG CordZero™ предлага, ще допадне на всеки 

потребител и ще допринесе за издигането на позицията на LG като лидер на 

пазара за домашни потреби”. 

Основни функции: 

HOM-BOT TURBO+ 

 Home-Joy 

 Home-View 

 Home-Guard 

 Triple Eye™ 

 Robonavi™ 
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 Smart Inverter Motor™ 

 Експерт по почистването на ъгли 

 Дигитална броня 

 Лесноизваждаща се торба  

 Ниво на шума: 60dB 

 EPA 11 филтър 

 Smart Turbo 

 Функция за научаване 

 Дълготрайна литиевойонна батерия 

CORDZERO™ CANISTER 

 CordZero™ технология 

 Нова ергономична дръжка 

 Smart Inverter Motor™ 

 PowerPack™ 80V 

 RoboSense™: Технология за автоматично разпознаване на 

местоположението и Технология за активно следване на потребителя  

 KOMPRESSOR™ технология 

 HEPA14 филтър 

 SLG 5 звезди & BAF сертификат 

CORDZERO™ HANDSTICK 

 Dual PowerPack™ 

 Anti-Tangle Brush™ 

 Smart Inverter Motor™ 

 Тип 2-в-1 (Stick+ Handy) 

 Вградена четка (Crevice & Brush Tool) 

 Въртяща се на 180 градуса глава  

 Дръжка с удобен захват 

 LED визия 

 Тънък и лек дизайн  

CORDZERO™ BEDDING CLEANER 

 Dual Punch™ 

 Мека въртяща се четка 

 Smart Inverter Motor™ 

 Мощно всмукване 

 UV станция за стерилизация 

 Система с двоен филтър 

 Лесноизваждаща се торба  



 
www.LG.com 

4 

 

¹ Норма за прихващане от килим, равняваща се на 81.8 процента според 

лабораторно тестване на LG Electronics спрямо IEC регулации, сравнени с 

модела VC3320NHT. 

² Базиран на лабораторно тестване на LG Electronics с резултати, въз основа на 

сравнение между конвенционален 39,000 RPM (максимум 47,000) мотор на 

прахосмукачка и Smart Inverter Motor™ с 79,000 RPM (максимум 

101,000)  капацитет. 

# # # 

 

 

За LG Electronics Home Appliance & 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 даправи 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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