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Az LG új alulfagyasztós hűtője 

Az új, 385 liter kapacitású, alulfagyasztós LG hűtőszekrény a világ első olyan 

hűtője, amely  350 liter feletti kategóriában A+++ energiaosztályú 

besorolást kapott. A gyártó lineáris kompresszor (Linear Compressor) 

technológiával szerelte fel a készüléket, amely nagyobb belső 

tárolókapacitást, alacsonyabb zajszintet és tartósabb üzemelést jelent. A 

kompresszor és a többszörös légáram (Multi Air Flow) rendszer gondoskodik 

a belső levegő folyamatos keringetéséről, így a hőmérséklet mindig 

megfelelő, a hűtőben tárolt ételek pedig mindig frissek maradnak. 

Magyarországon ez a hűtő Ipro HIT néven kerül forgalomba, A++ 

energiaosztállyal.  

 
Jellemzők 

• Lineáris kompresszor 

• 385 literes kimagasló tárolókapacitás 

• Total No Frost technológia 

• Fresh 0 zóna 

• A+++ energiaosztály (a Magyarországon kapható modell A++ energiaosztályú) 

 

Az LG új side-by-side hűtőszekrénye 

Az LG háztartási termékcsaládjának vezető terméke a Smart Eco 

Door funkcióval felszerelt új és innovatív side-by-side hűtőszekrény. 

Az „ajtó az ajtóban” megoldás könnyen hozzáférhetővé teszi a 

hűtőben tárolt kedvenc italokat és ropogtatni valókat, anélkül, hogy 

a hűtőszekrény fő ajtaját ki kellene nyitni, amivel jelentős 

mennyiségű energiát lehet megtakarítani. A hűtőszekrény – 

nagyrészt a lineáris kompresszor technológiának köszönhetően – az 

A++ energiaosztályba tartozik, ezen kívül halkabb és az élettartama 

is hosszabb. Az LG forradalmi Pure N Fresh (Tiszta és friss) 

technológiája egy szűrővel felszerelt ventilátorral gondoskodik a 

levegő belső keringetéséről, hatékonyan szagtalanítva így a levegőt. 

 

 



 

 
Jellemzők 

• Lineáris kompresszor 

• Smart Eco Door technológia 

• 614 literes kimagasló tárolókapacitás  

• Víz- és jégadagoló 

• Pure N Fresh technológia 

• Total No Frost 

• A++ energiaosztály (a Magyarországon kapható modell A+ energiaosztályú) 

   (a Smart Eco Door funkció használatakor A+ energiahatékonyság)  

 

Az LG új 12 kg kapacitású mosógépe 

Az LG új mosógépe lenyűgöző 12 kg-os kapacitással bír, miközben 

takarékoskodik a vízzel és az árammal, és a mosási idő is rövidebb. A 

hatféle dobmozgást kínáló (hagyományos, görgető, ugráló, áztató, 

dörzsölő és hintázó) 6 Motion Direct Drive technológia optimális 

mosási teljesítményt és speciális, az egyes szövetanyagoknak 

megfelelő törődést biztosít. Az LG Inverter Direct Drive™ 

technológiájának köszönhetően megnövelt mosási teljesítményt, 

halkabb működést és 10 éves élettartamot kapunk, amelyet a VDE 

(Verband der Elektrotechnik − Elektronikai Szövetség) tanúsítványa is 

igazol. A TrueSteam™ gőzmosási funkció, azaz a mosásban lévő ruhák 

forró gőzzel történő fertőtlenítése hatékonyan eltávolítja az allergéneket és egyúttal a 

vízhasználatot is csökkenti.  

 

Jellemzők 

• Inverter Direct Drive™ technológia 

• 6 Motion Direct Drive (6 dobmozgás) 

• TrueSteam™ gőzmosási technológia 

• A+++ energiaosztálynál 20%-kal alacsonyabb áramfelvétel* 

 

* Az LG Inverter Direct Drive 20%-kal energiatakarékosabb a hagyományos A+++ besorolású 
mosógépeknél. Hagyományos A+++ mosógépek alatt az A+++ energiaosztály küszöbértékeinek 
megfelelő termékeket értjük.  

 
 
 
 
 
 

 

 



 

Az LG új Lightwave technológiájú faszenes fűtőszálas grill mikrosütője 

Az LG új Lightwave technológiás hőlégkeveréses és grillező 

mikrohullámú sütője a világon elsőként tartalmaz faszenes 

fűtőszálat (Charcoal Lighting Heater™). A forradalmian új, 

faszenes fűtőszállal ízletesebb és egészségesebb ételeket 

készíthetünk. A világon elsőként alkalmazott, aktív 

hőlégkeveréses technológiának köszönhetően a hőlégbefúvás 

mértéke és a grillszál hőmérséklete is állítható, így a lecsökkent 

előmelegítési idő 40% energia- és 30% időmegtakarítást biztosít. Az ízletes ételek elkészítéséről az 

egyedi grill hőmérséklet-szabályozás gondoskodik. Az alacsony, közepes és magas hőmérsékleti 

szinteket kínáló automata főzési módok segítségével könnyedén készíthetünk el bármilyen ínyenc 

fogást. 

 
 
Jellemzők 

 Charcoal Lighting Heater™ (a világon elsőként) – Faszenes fűtőszál 

 Active Convection™ (a világon elsőként) - Aktív hőlégkeverés 

 Grill Temp Control™ (a világon elsőként) - Grill hőmérséklet-szabályozás 

 Easy Clean Coating™ (a világon elsőként)- könnyen tisztítható felület 

 Digital Temperature Gauge™ 

 

 
Az LG új KOMPRESSOR™ FOLLOW ME porszívója 

Az LG forradalmian új KOMPRESSOR™ FOLLOW ME porszívója leköveti a 

felhasználó lábnyomát takarítás közben. Az FOLLOW ME technológia 

lényege, hogy a porszívón és a markolaton található érzékelők egymással 

kommunikálnak, amellyel elősegítik azt, hogy porszívózás közben ne 

kelljen magunk után húzni a csövet. Az intelligens technológiának 

köszönhetően a porszívó csőhossznyi távolságot tart használójától, így 

nem ütközi neki porszívózás közben. Az LG KOMPRESSOR™ technológiája 

pedig erősebb és tartósabb szívóteljesítményt, valamint még 

tökéletesebb higiéniát és könnyebb poreltávolítást jelent. 

 
Jellemzők 

• KOMPRESSOR™ technológia 

• Automatikus pozíciófelismerési technológia 

• Követő kerék technológia 

 

 

 

 



 

 

 
Az LG új HOM-BOT 2.0 robotporszívója 

A HOM-BOT 2.0, az LG új, intelligens robotporszívója minden eddiginél 

kevesebb figyelmet és időráfordítást igényel. A beépített dupla 

kamera, az ultrahangos és vizuális szenzorok a mozgás- és 

forgásérzékelőkkel együtt feltérképezik és eltárolják a lakás 

alaprajzát. Működés közben pedig az infravörös érzékelő segít 

kikerülni a padlón található akadályokat. A HOM-BOT 2.0 precíz 

mozgása és erős szívóteljesítménye sok időt takarít meg, a rendkívül 

alacsony zajszint pedig zavartalanná teszi a használatát. 

Magyarországon hamarosan az egy kamerás verzió kerül a boltokba. 

 
Jellemzők 

• 47 érzékelési funkció 

• Érzékelők: vizuális, mozgás, ultrahangos, infravörös és forgásmérő  

• Navigálási módszer: teljes feltérképezés, térkép összegzése  

• Térképezési algoritmus: CV-SLAM 

• Takarítási módok: cikcakkos, cellánkénti, pont, manuális 

• Távvezérlő-tartó 

 
 

Az LG új KOMPRESSOR™ SMART ELITE porszívója 

Az újonnan bemutatott KOMPRESSOR™ SMART ELITE egy továbbfejlesztett, 

számos kényelmi funkcióval ellátott porszívó. A pormérő például megjeleníti 

a porzsák telítettségi szintjét, így a felhasználó mindig tudja, hogy mikor kell 

üríteni azt. Egy beépített riasztó pedig figyelmeztet, ha fennáll az eltömődés 

veszélye, míg a tájékoztató rendszer emberi hangon hívja fel a figyelmet 

arra, hogy a porzsákot ki kell üríteni. A csatlakoztatható gőzölő fej 

segítségével egy lépésben porszívózhat és moshat fel, sőt, a forró gőznek 

köszönhetően a porszívó fertőtlenít is. 

 
Jellemzők 

• KOMPRESSOR™ technológia 

• Pormérő 

• Eltömődés-riasztó 

• Hangos tájékoztató rendszer  

• Gőzölőfej 

 
 
 



 

 

 
Az LG új Styler ruhatárolója 

Az LG Styler egy új típusú ruhatároló. A gőzfrissítő és mozgó akasztó funkció a 

szekrényben tárolt ruhákat megszabadítja a mindennapi gyűrődésektől és a 

kellemetlen szagoktól, illetve a gőz segítségével a készülék fertőtleníti is a 

ruhadarabokat. A ruhák így rövid idő alatt könnyedén felfrissíthetők. Az 

illatpermetezési funkció pedig lehetővé teszi azt, hogy a felhasználók finom 

parfümmel illatosítsák kedvenc ruháikat. A Styler különösen jól kombinálható 

az LG egyéb ruhaápolási termékeivel, így például a 12 kg kapacitású 6 Motion 

Direct Drive (6 dobmozgásos) mosógépével. A Styler a fentieken kívül elegáns 

formatervezéssel és mindössze 40 dB-es zajszinttel működik. 

 

Jellemzők 

• Gőzfrissítő 

• Mozgó akasztó 

• Gőzfertőtlenítés 

• Illatpermetező készlet 

• Kíméletes szárítás a hőszivattyús rendszernek köszönhetően 

• Alacsony zajszint (40 dB) 
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LG Electronics 
Az LG Electronics, Inc. a szórakoztatóelektronikai, mobilkommunikációs és háztartási elektronikai termékek 
vezető szállítója és technológiai megújítója. Világszerte 120 helyen folytatja tevékenységét és több mint 
93 000 alkalmazottat foglalkoztat. A 2010-ben 55,8 billió koreai wonos (48,2 milliárd dolláros) összértékesítést 
elérő LG négy üzletágat foglal magába – szórakoztatóelektronikai, mobilkommunikációs, háztartási elektronikai, 
valamint a légkondicionálók és energia-megtakarítási megoldások üzletágat. Az LG a laposképernyős televíziók, 
mobiltelefonok, légkondicionálók, mosógépek és hűtőszekrények egyik vezető gyártója a világon.  Az LG egy 
hosszú távú megállapodás értelmében A Formula 1™ Nemzetközi Partnere és A Formula 1™ Technológiai 
Partnere címek tulajdonosa. E magas szintű megállapodás részeként az LG kizárólagos megjelöléseket 
használhat, valamint exkluzív marketingjogokkal bír a nemzetközi sportesemény hivatalos 
szórakoztatóelektronikai, mobiltelefon, illetve adatfeldolgozó partnereként.  
www.lg.hu 

 
 
 
LG Electronics Home Appliance Company 

Az LG Electronics Home Appliance Company a háztartási elektronikai készülékek piacának egyik innovátor 

vállalata, amely az egészségesebb és zöldebb termékek iránt kötelezte el magát. Készülékei a csúcstechnológia 

technológia és az elegáns formatervezés egységét alkotják, és teljes értékű megoldásokat jelentenek a 

mindennapok megkönnyítésére. Az LG kifinomult tervezésű termékei, többek között a hűtők, mosógépek, 

mosogatógépek, főzőberendezések, porszívók, illetve egyéb beépített készülékek egyaránt a felhasználók 

igényeit követik szerte a világon. Az LG által kifejlesztett csúcstechnológiák és kényelmes funkciók között 

megtalálható a világ első interaktív hűtőszekrénye, a gőzmosógép, valamint a hagyományos és a mikrohullámú 

sütőt ötvöző főzőkészülék, amelyek nemcsak trendteremtők az iparágban, de az LG globális vezető szerepét is 

segítettek megalapozni. 

 

http://www.lg.hu/

