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Прессъобщение 

 

 

Иновативен климатик, който внася изключителен 

комфорт и страхотен дизайн в дома  
 

Инверторният климатик ARTCOOL Stylist Inverter V пренася стила и комфорта 

на едно по-високо ниво с помощта на технологията на LG 3-way Soft Airflow, 

меко LED осветление и смарт дистанционно 

 

Повечето хора не използват домашния си климатик постоянно и това е съвсем естествено. 

Ето защо е важно, дори когато не е в работен режим, климатикът да бъде стилна част от 

домашния интериор. 

 

Дори да не работи постоянно, той все пак е една „постоянна“ част от декора на 

интериорното ни пространство. И обикновено е една много видима част, тъй като е 

инсталиран в дневната, основната спалня или друго помещение, което се използва често. 

Може би и за това не е изненада, че много потребители в целия свят, имащи отношение 

към дизайна, подтикват производителите да създават решения, които съчетават комфорт 

с изтънчен дизайн. А и защо един климатик да не предлага едновременно и комфорт и 

изискан стил, и то в еднакво количество? 

 

 
 

ARTCOOL Stylist Inverter V е най-новият климатик на LG Electronics (LG), който посреща 

тази растяща вълна от ново търсене. Той въплъщава философията на компанията, 
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концентрирана върху нуждите на потребителя и съчетава фина естетика с ефективни 

възможности за охлаждане. ARTCOOL Stylist е продължение на изключително успешния 

климатик на LG ARTCOOL Gallery Inverter V – един модел, който развенча 

конвенционалните представи и доказа, че климатика може да бъде както функционален, 

така и стилен. Надграждайки най-добрите страни на предшественика си, ARTCOOL 

Stylist е създаден с две доминиращи концепции – първо, да създаде възможно най-

приятната домашна среда и второ, да пренесе дизайна на едно ново ниво на иновация. 

 

Със своите функции за пресъздаване на елементи от природната среда като вятър и 

светлина, климатикът ARTCOOL Stylist прибавя и един обогатяващ, емоционален 

компонент към потребителското преживяване. Екипът от дизайнери-експерти на LG 

разработи уникален, опростен и хармоничен дизайн за този нов модел, който събира в 

едно кръгли елементи с традиционната квадратна форма на уреда. Двете базови форми – 

тази на кръга и тази на квадрата – си взаимодействат по начин, който създава силно 

усещане за спокойствие и хармония в дома. Минималистичната визия на ARTCOOL 

Stylist също допринася за създаването на една изтънчена и класна атмосфера. 

Благодарение на уменията и сръчността на дизайнерите от LG, този изискан продукт се 

вписва естествено и красиво в почти всеки дом и също е страхотен избор за офиси, 

ресторанти и много други интериори. 

 

 
 

 

Иновация, родена от стилен дизайн и технологии за климатизация, фокусирани 

върху потребителските нужди 
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ARTCOOL Stylist има уникална светлинна функция, която има възможност да влияе 

позитивно на настроението на потребителите. Рано сутрин климатикът може да 

произвежда меко и топло сияние, което е в хармония с блещукащите лъчи на 

изгряващото слънце. Този успокояващ светлинен ефект успокоява съзнанието и помага 

на хората да се събудят в очакване на един красив нов ден. Има общо осем цветови схеми, 

които потребителите могат да настройват за различни части от деня, за да внушат 

различни настроения, да намалят стреса и да създадат една релаксираща и романтична 

атмосфера. Светлинната функция има и предварително програмируеми сезонни сценарии, 

както и „пулс“ режим за предоставяне на обратна връзка. 

 

 
 

С приоритет върху опростения дизайн и хармонията, дизайнерите на LG премахват 

всички елементи, които биха могли да разрушат интериорния дизайн или да разсеят 

обитателите на дома. Един от начините да постигнат това е да поставят изходните 

дефлектори зад предния панел. Това решение позволява на екипа да „свие“ уреда до 

дебелина от само 121 мм, което го прави най-тънкия климатик, който в момента е на 

пазара. В допълнение към това, дизайнерите създават и бяла повърхност, която не само се 

вписва във всяка интериорна цветова схема, но и подсилва цветовите ефекти от 

светлинната функция на ARTCOOL Stylist. Отлятата под налягане щампа, наподобяваща 

тъкан и повръхността, в която си взаимодействат лъскави и матови участъци, 

допълнително насърчават силната визуална хармония. 
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LG се интересува не само от външния вид и затова провежда обширно потребителско 

изследване, за да разбере как да подобри функционалността на новия си климатик. 

Дълбочинното изследване на компанията показва, че хората предпочитат недиректно 

охлаждане, отколкото да са изложени на директна въздушна струя. От тази информация 

за потребителите, LG разработва функцията 3-way Soft Airflow, която разпределя въздуха 

на ляво, на дясно и надолу вместо направо. 

 

 

Дистанционно, което перфектно пасва в ръката и изглежда стилно върху холната 

маса 

По време на разработването на ARTCOOL Stylist, LG не пренебрегва и дизайна на 

дистанционното на климатика. Самият климатик е въплъщение на една конкретна 

дизайнерска концепция, но и дистанционното се вписва в тази концепция, независимо 

дали се намира в ръката на потребителя или пък елегантно е поставено върху холната 

маса или някой рафт. 

 

LG е пионер по отношение на „In & On“ концепцията – (в ръката на потребителя и на 

масата) – която ознавачава да се създаде ергономично дистанционно, което пасва 

комфортно в дланта на потребителя, но и изглежда страхотно, когато не се използва. 

Кръглата му форма съответства на същия мотив, намиращ се на предния панел на 

климатика и така създава усещането за хармония в интериорното пространство. С 

интуитивния си тъч интерфейс, който наподобява интерфейса на един смартфон, 

дистанционното поддържа множество интерактивни режими, които са лесни за 

използване. 
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Напреднали технологии, ориентирани към потребителя и невероятна естетика се 

комбинират в едно в климатика ARTCOOL Stylist Inverter V и го правят освен страхотно 

решение за климатизация, и страхотно дизайнерско решение. Този вдъхновяващ продукт 

на LG насърчава емоционалната връзка между потребителя, пространството около него и 

природата. Компанията постоянно доразработва своите дизайни и технологии и има 

ангажимент да предостави още повече иновации в бъдеще. „Style Your 

Space“ („Оформете стила на дома си“) – това е посланието, което ARTCOOL Stylist 

толкова успешно предава. Този продукт е въплъщение на нова парадигма при решенията 

за климатизация. 

 

Видео, разказващо завладяващата история около дизайна на ArtCool Sylist, може да 

видите в You Tube на: https://www.youtube.com/watch?v=7SyIdmKrblI 

 

# # # 

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 87 000 души в 113 представителства по целия свят. С продажби за 2013 г. на 
стойност 53,10 милиарда долара (58,14 трилиона корейски вона), LG се състои от пет бизнес 
подразделения — Home Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance, Air Conditioning & 
Energy Solution and Vehicle Components — и е един водещите световни производители на 
телевизори с плосък панел, мобилни устройства, климатици, перални машини и хладилници. LG 
Electronics е ENERGY STAR

®
 партньор на 2013 г. За повече информация относно LG Electronics, 

моля посетете www.LGnewsroom.com. 
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За LG Electronics Air Conditioning and Energy Solution Company 

Компанията LG Electronics Air Conditioning & Energy Solution е доставчик на отоплителни, 
вентилационни и климатични (HVAC) и енергийни решения. Тя предлага внушителен спектър от 
HVAC продукти, включително сградна климатизация (RAC), системна климатизация (SAC) и 
системи за качество на въздуха и управление на сгради (BMS). Чрез енергийно ефективните си 
екологични технологии, както и големите инвестиции в научно развойна дейност и ефективните си 
пазарни стратегии, LG продължава да консолидира позицията си на глобален лидер в секторите на 
HVAC и енергийните решения. За повече информация посетете www.LG.com 
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