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Прессъобщение 

 

 

С ТЕХНОЛОГИЯТА  TWIN WASH
TM

 LG ПРЕДИЗВИКВА 

ФУРОР ПРИ ПЕРАЛНИТЕ МАШИНИ   

Гъвкавата система с TWIN Wash™, TurboWash™ 2.0 и TurboSteam™  

променя представите за пране на дрехи 

 
ЛАС ВЕГАС, 05 януари 2015 г. — LG Electronics (LG) завзема нови 

технологични хоризонти по време на международното изложение за 

потребителска електроника CES
®
 2015 с изцяло нова категория при пералните 

машини. Революционната перална система с предно зареждане TWIN Wash™, 

която е първата по рода си, дава възможност да се перат едновременно два 

отделни комплекта дрехи. С мини пералня, намираща се в основата и пестяща 

място, общото време за пералния цикъл се намалява и се изискват по-малко 

зареждания. С TurboWash™ 2.0 и TurboSteam™ пералните цикли са по-бързи а 

WiFi свързаността и NFC (комуникация в близкото поле) се превеждат в цяла 

поредица от опции за смарт свързаност, включително съвместимост със системата 

за съобщения на LG HomeChat™.  

 

Посетителите на щанда на LG ще видят и носителя на множество награди – 

сушилната машина EcoHybrid™ (модел DLHX4072V). Сушилнята на LG спечели 

наградата за иновации CES 2015 Innovation Award, както и наградата на EPA 

ENERGY STAR Emerging Technology Award до голяма степен благодарение на 

революционната технология с термопомпа, която гарантира по-голяма енергийна 

ефективност и отлична производителност при сушенето.
 

 

Ергономичен дизайн за по-лесно пране 

Невероятният ергономичен дизайн на новата комбинация от пералня и сушилня 

на LG (модели WM9500H*A & DLGX9501V / WM9000H*A & DLGX9001V / 

WM5000H*A & DLGX5001V) пренася удобството на едно ново ниво. Вратата е 

удобно приравнена с центъра на барабана, поставена с 21 мм по-високо в 

сравнение с конвенционалните модели. Тя е също наклонена на по-достъпен 
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шест-градусов ъгъл, за да не се налага потребителите да се навеждат твърде много 

при поставянето или ваденето на дрехите. Видимостта при затворена врата също 

се увеличава и новата плъзгаща се кутия за перилен препарат в горната част 

намалява вероятността от разлив на препарат. 

 

Уникалната и смела TWIN Wash™ система 

LG е първата компания, която предлага революционната система TWIN Wash™. 

Тази смарт иновация позволява на потребителите да перат два комплекта дрехи 

едновременно – първият в основното перално отделение и вторият в мини 

пералното отделение под него. Мини пералнята е перфектна за деликатни тъкани, 

които изискват специално внимание или уникални настройки при пране. Най-

важното е, че тя значително намалява времето за пране, тъй като могат да се 

изперат два комплекта дрехи едновременно.  

 

TWIN Wash™ системата е базирана на мини пералнята (модели WD100C* / 

WD200C*), първата в света компактна пералня в скрита подставка, която създава 

изцяло ново разнообразие от опции за пране. Тази дизайн концепция дава 

възможност на потребителите да се възползват от втора пералня без да се налага 

да отделят допълнително място в дома си. Когато не се използва, мини пералнята 

служи за поставка на основната пералня. Мини пералнята може да бъде 

комбинирана с всички перални на LG с предно зареждане и е идеалното решение 

за малки, специализирани тъкани, които изискват по-нежно пране, като например 

спортните облекла или бельото от нежни тъкани. 
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TurboWash™ 2.0 означава по-бързо почистване 

При днешното напрегнато ежедневие скоростта е много важна. Ексклузивната LG 

технология за бърз цикъл TurboWash™ 2.0 използва двойни дюзи в предната част 

на пералнята, които впръскват концентриран перилен препарат директно в 

дрехите. Дюза с високо налягане, намираща се над барабана, впръсква 

миниатюрни водни частици през дрехите по време на високите цикли на 

центрофугата за бързо и ефективно изплакване.  

 

По-добро сушене с TurboSteam™  

Модерната технология на LG TurboSteam™ дава допълнителна скорост на новите 

сушилни. Донякъде благодарение на функцията Steam Fresh™, времената на 

опресняване са с до 50% по-бързи в сравнение с предишни сушилни.
1
 Когато е 

избрана, TurboSteam™ предотвратява прекаленото сушене като впръсква гореща 

пара в дрехите по време на цикъла на сушене, а това намалява гънките, 

хигиенизира дрехите и още повече премахва намачкването на дрехите. 

 

Функции, създаващи още повече удобство 

Новите устройства на LG, съчетаващи перални със сушилни машини не само са 

невероятно бързи, но и умни. Вградената технология SmartThinQ™ прибавя ново 

ниво на WiFi удобство. В пералнята могат да бъдат заредени персонализирани 

цикли, а статуса може да бъде наблюдаван чрез LG смартфон приложение, което 

изпраща известия, когато цикълът е завършен. Функцията за наблюдение на 

енергийната ефективност генерира полезна информация, а патентованата система 

на LG HomeChat™ дава възможност на потребителите да проверяват статуса на 

пералнята си използвайки всекидневна реч. 

 

Сушилна машина LG EcoHybrid™ с технология с термопомпа 

Сушилнята LG EcoHybrid™ е създадена, за да достигне нови нива на ефективност, 

което я прави една от малкото сертифицирани от ETA (Emerging Technology 

                                                 
1 Резултати от вътрешни лабораторни тестове на LG за Steam Fresh™ курс, сравнен с конвенционален модел 

на сушилня LG модел DLEX8500 с модел DLEX7700. 
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Award) сушилни на пазара. Революционната й технология с термопомпа 

рециклира топлината, за да спести до 53% повече енергия в сравнение с 

обикновените сушилни, 
2
 а иновативната Auto Clean система поддържа изпарителя  

чист и работещ безпроблемно. Сушилнята се справя отлично и при ниски 

температури, което я прави идеална за работа с деликатни дрехи. 

 

Машината с горно зареждане увеличава удобството и производителността 

На тазгодишното изложение CES LG също ще представи и новата си комбинация 

от пералня и сушилня с горно зареждане и с голям капацитет (модели 

WT7700H*A и DLGX7701). Пералнята с капацитет 0,16 кубични метра и 

сушилнята с капацитет 0,25 кубични метра са оборудвани с нова хоризонтална  

система за овлажняване, която им позволява да съберат повече пране от модели с 

подобен размер. Те внедряват и спестяващите време технологии на LG 

TurboWash™ 2.0 и TurboSteam™, които предоставят по-голяма ефективност и 

почистваща производителност на световно ниво, като същевременно намаляват 

времето за пране.  

  

Последните комбинирани машини за пране и сушене от LG с горно зареждане са 

оборудвани с уникалната за индустрията функция LG EasyLoad™ - система за 

отваряне с две врати, предлагаща на потребителите врата с долно закрепяне или 

такава със странично. Тази уникална архитектура позволява на потребителите 

лесно да прехвърлят дрехи от горната част на машината, за да сведат до минимум 

навеждането и изпускането на дрехи на пода. Пералните и сушилни машини на 

LG с горно зареждане също имат много високотехнологични функции, които са 

представени в машините с предно зареждане, включително 6 Motion™ и 

TurboSteam™. 

 

Използвайки технологията за маркиране NFC, потребителите могат да изтеглят 

предварително програмирани цикли за пране на смартфоните си. Те могат да 

                                                 
2 Energy savings confirmed via testing carried out by CSA. In Low Temp Dry cycle with the EcoHybrid™ option, 

LG EcoHybrid™ dryer (Model DLHX4072V) saved up to 53 percent in energy compared with a typical dryer’s 

energy consumption of 900kwh per year. (Source: EPA) 
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бъдат активирани чрез просто натискане на екрана на смартфона и да бъдат 

заредени в символа за NFC маркировка на пералнята. Освен това функцията Smart 

Diagnosis™ помага бързо и ефективно да отчетете почти всяка малка нетипична 

ситуация преди тя да се превърне в голям проблем. 

 

“Някои хора биха нарекли системата на LG TWIN Wash™ System „изключително 

нововъведение“, тъй като тя е изцяло нова концепция при домакинските уреди,” 

каза Сеонг-джин Джо, президент и изпълнителен директор на LG Electronics 

Home Appliance & Air Solution Company. “Добавянето на мини пералня под 

основната пералня предоставя по-голяма гъвкавост, удобство и ефективност. Това 

е и голям скок напред в нашия ангажимент да прилагаме революционни 

технологии и иновативни идеи, за да подобрим живота на потребителите по целия 

свят.” 

 

Посетителите на CES 2015 са поканени да посетят щанда на LG (Convention 

Center Лас Вегас, централна зала #8204) от 6-9 януари, за да разгледат най-новите 

перални и сушилни машини на компанията. 

 

Основни спецификации: 
 

Комбинация от пералня и сушилня с предно зареждане  (модели WM9500H*A & 

DLGX9501V / WM9000H*A & DLGX9001V / WM5000H*A & DLGX5001V) 
 

� 5.6 / 5.2 / 4.5 cu. ft. пералня с мега капацитет 

� Ергономичен дизайн (Наклонена врата за лесно зареждане / плъзгаща се кутия за 

перилен препарат) 

� TurboWash™ 2.0 

� Steam™ технология 

� AAFA сертифициран Allegiene™ цикъл 

� NSF сертифициран хигиенизиращ цикъл  

� ColdWash™ опция 

� 6 Motion™ технология 

� Инверторен Direct Drive мотор с 10-годишна гаранция 

� Smart Diagnosis™ 

� SmartThinQ™ технология 

� TrueBalance™ анти вибрационна система 
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� 9.0 / 7.4  cu. ft. сушилня с мега капацитет 

� Ергономичен дизайн (Наклонена врата за лесно зареждане / плъзгаща се кутия за 

съхранение) 

� TurboSteam™ технология 

� Energy Saver  

� Sensor Dry 

� FlowSense™ технология 

� Smart Diagnosis™ 

� SmartThinQ™ технология 

 

Сушилня EcoHybrid™ (модел DLHX4072V) 

� 7.3 cu. ft. мега капацитет 

� EcoHybrid™ технология с термопомпа 

� TrueSteam™ технология 

� 2015 ENERGY STAR
®
  

� Smart Diagnosis™ 

� NFC 

 

Интегрирана миялна за малки количества дрехи с предно зареждане (модели WD100C*, 

WD200C*) 

� Мини размер 

� Оптимален дизайн в подставка тип чекмедже 

� Slim Inverter Direct Drive мотор с 10-годишна гаранция 

� Smart Diagnosis™ 

 

Комбинация от пералня и сушилня с горно зареждане  (модели WT7700H*A, DLGX770) 

� 5.7 cu. ft. пералня с мега капацитет 

� TurboWash™ 2.0 

� Steam™ технология 

� AAFA сертифициран Allegiene™ цикъл 

� Waveforce™ 

� ColdWash™ опция 

� 6 Motion™ технология 

� Инверторен Direct Drive мотор с 10-годишна гаранция 

� Smart Diagnosis™ 

� NFC 

� TrueBalance™ анти вибрационна система 
 

� 9.0 cu. ft. сушилня с мега капацитет 

� EasyLoad™ 

� TurboSteam™ технология 

� Sensor Dry 

� FlowSense™ технология 

� NSF сертифициран хигиенизиращ цикъл  

� Smart Diagnosis™ 

� NFC 

 

# # # 
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За LG Electronics, Inc. 

LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) е световен лидер и технологичен новатор в областта на потребителската 

електроника, мобилните комуникации и домакинските електроуреди. В компанията работят повече от 82 000 

души в 119 представителства по целия свят. С продажби за 2013 г. на стойност 53,10 милиарда долара (58,14 

трилиона корейски вона), LG се състои от четири бизнес подразделения — Home Entertainment, Mobile 

Communications, Home Appliance & Air Solution и Vehicle Components — и е един водещите световни 

производители на телевизори с плосък панел, мобилни устройства, климатици, миялни машини и хладилници. 

LG Electronics е ENERGY STAR партньор на 2014 г. За повече информация относно LG Electronics, моля 

посетете www.LGnewsroom.com. 
 

За LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company 

Компанията LG Electronics Home Appliance & Air Solution 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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