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A LG introduz o primeiro ar condicionado híbrido solar
amigo do ambiente
A LG continua a fornecer soluções energéticas eco-friendly para a Casa

A LG Electronics (LG) anunciou recentemente o lançamento do primeiro ar
condicionado residencial da Coreia que é amigo do ambiente e utiliza a luz solar
como fonte de energia para trabalhar.
Combinando a energia gerada através dos módulos de células celulares anexados ao
topo da unidade exterior, este ar condicionado com 76 m2 de estilo vertical (Modelo
F-Q323LASS) consegue produzir até 70 watts por hora, fornecendo energia
suficiente para realizar o processo de purificação do ar incorporado nesta unidade1.
Como fonte de energia renovável que é, a energia solar está a adquirir cada vez mais
relevância junto dos ambientalistas e dos consumidores médios que procuram poupar
dinheiro a longo prazo através da redução da factura de electricidade. O FQ323LASS não reduz apenas a conta da electricidade, ele é também amigo do
ambiente. O novo ar condicionado da LG ajuda a reduzir aproximadamente 212 kg de
dióxido de carbono em 10 anos. Esta acção é equivalente a plantar 780 pinheiros
considerando o mesmo período de tempo.
“Este novo ar condicionado híbrido solar combina as melhores tecnologias da LG
que têm vindo a ser desenvolvidas ao longo dos anos com base na nossa
experiência tanto no campo da eficiência energética como no campo do
conhecimento funcional de sistemas de ar condicionado.”Disse Hwan – yong Nho,
CEO da LG Electronics Ar Condicionado. “Com este novo desenvolvimento, a LG
está a dar um passo de gigante para se tornar o fornecedor número um do
mundo de soluções energéticas amigas do ambiente.”

1

Em média, as unidades com 72 m2 do estilo vertical apenas necessitam de 50 watts de electricidade
para correr o sistema de purificação de ar.
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LG LIFE´S GOOD
PORQUE A VIDA É UMA CONSTANTE SURPRESA,
PORQUE A VIDA É DIVERTIDA, MESMO QUANDO HÁ DIFICULDADES,
PORQUE A VIDA É PARA SER BEM VIVIDA INDEPEDENTEMENTE DA IDADE.

###
Sobre a LG Electronics em Portugal
A LG Electronics Portugal, foi fundada em 2003 e emprega cerca de 110 colaboradores. A empresa, que
alcançou em 2009 vendas globais superiores a 191,7 milhões de euros, engloba cinco unidades de
negócio – Home Entertainment, Home Appliances, Mobile Communications, Business Solutions e Air
Conditioning – sendo distribuidor no nosso país de telefones móveis, sistemas de ar condicionado,
produtos de armazenamento óptico, leitores de DVD, sistemas Home Cinema, televisões Plasma e LCDs
com tecnologia LED e, brevemente, 3D, frigoríficos, máquinas de lavar loiça e roupa, entre outros. Para
mais informações, por favor, consulte http://pt.lg.com.

Sobre a LG Electronics, Inc.
A LG Electronics Inc. (KSE: 066570.KS) é líder global de mercado e referência em inovação tecnológica
nos segmentos de electrónica de consumo, electrodomésticos e comunicações móveis, empregando
mais de 84 mil colaboradores que desenvolvem mais de 115 operações em 84 subsidiárias, por todo o
mundo.
Com vendas globais de 43,4 mil milhões de dólares em 2009, a LG apresenta 5 unidades de negócio Home Entertainment, Home Appliance, Air Conditioning, Business Solutions e Mobile Communications. A
LG é fabricante mundial de telemóveis, ecrãs planos, sistemas de ar condicionado, máquinas de lavar
roupa, produtos de armazenamento óptico, leitores de DVD e sistemas de Home Cinema. Para mais
informações, consulte por favor, www.lg.com.
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