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TLAČOVÁ SPRÁVA
LG práčky získali vďaka kvalite certifikát na 4 400 pracích cyklov,
čo zodpovedá 20-ročnej životnosti

Bratislava, 18. marca 2013 - LG motory Direct Drive využívajúce revolučnú techniku prania
6 Motion (6 pohybov) získali certifikáciu na 4 400 pracích cyklov, čo zodpovedá 20-ročnej
životnosti. Kvalitu motorov práčok LG otestoval nezávislý medzinárodný testovací inštitút
VDE v Nemecku. Získané ocenenie je potvrdením, že investícia do práčky LG je dlhodobá
a oplatí sa.
Každý zákazník si vždy starostlivo premyslí investície do nových domácich spotrebičov. Niet divu,
hlavne v súčasnej dobe, keď sú rodinné rozpočty stále tenšie. Od nových spotrebičov každý očakáva
nielen kvalitu, ale aj záruku s dlhodobou životnosťou. Našťastie sa výrobcovia domácich
spotrebičov požiadavkám spotrebiteľov rýchlo prispôsobili. Spoločnosť LG teraz získala certifikát
na 4 400 pracích cyklov, čo zodpovedá 20-ročnej životnosti motorov práčok LG Direct Drive.
"Viac ako 60% slovenských spotrebiteľov má doma práčku staršiu ako 5 rokov a uvažuje o kúpe
novej. Títo zákazníci však hľadajú produkty, ktoré pre nich budú mať skutočne trvalú hodnotu.
Prehlásenie od medzinárodného testovacieho inštitútu VDE potvrdilo, že investícia do LG práčok je
efektívna ", uvádza Martin Malý, tlačový hovorca LG.
Patentovaný a jedinečný motor LG Direct Drive je súčasťou bubna práčky a jeho pohyb je presne
riadený mikroprocesorom. Vďaka tomu využívajú práčky LG úplne inovatívne spôsoby prania,
ktoré sú úspornejšie, tichšie, efektívnejšie a šetrnejšie k bielizni, než u konkurenčných práčok
rovnakej kategórie. Rozdiel v efektívnosti prania vidia aj spotrebitelia, ktorí práčky LG dlhodobo
hodnotia ako vysoko kvalitné. Napríklad v roku 2011 zvolilo Občianske združenie spotrebiteľov
práčku LG F1480QDS ako najlepšiu práčku.
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O LG Electronics CZ
Firma LG je silnou kórejskou spoločnosťou, ktorá svojou viac než 50-ročnou tradíciou patrí medzi svetových lídrov
a technologických inovátorov v spotrebnej elektronike, domácich spotrebičoch a mobilných komunikáciách. Regionálna pobočka
LG Electronics CZ patrí na českom a slovenskom trhu medzi popredných hráčov v predaji spotrebnej elektroniky. Ponúkané portfólio
LG na českom trhu je rozdelené do piatich kategórií: Spotrebná elektronika, Domáce spotrebiče, Klimatizačné jednotky, Mobilné
telefóny a Informačné technológie. Česká pobočka LG Electronics bola založená v roku 2003, o dva roky neskôr pribudla kancelária
v Bratislave. Zamestnáva viac ako 120 zamestnancov, pričom ročný obrat sa pohybuje v poriadku miliárd korún. V celej skupine
LG pracuje viac ako 84 tisíc ľudí, v 112 prevádzkach, v 81 dcérskych spoločnostiach na celom svete. Produkty spoločnosti
LG zaručujú vysokú kvalitu, inovatívnosť a osobitosť. V roku 2012 získala spoločnosť LG ocenenia asociácie EISA v dvoch
kategóriách - Európsky SMART televízor LG 55LM960V a Najúspešnejší európsky displej LG 55EM970V. LG sa pravidelne
zúčastňuje súťaží Red Dot Design Award (LG CINEMA 3D televízor LG LM9600, LG magický ovládač Magic Remote, LG Styler,
chladničky s mrazničkou LG GB5240AVAZ), iF Design Award a Industrial Design Excellence Award (IDEA). Navyše bola
spoločnosť LG v roku 2012 ocenená radom ocenení od nezávislého časopisu dTest (LG BH7420P a BH6320C, Smart TV LG
42LS570S, blu-ray prehrávač LG BP620)
V prípade záujmu o technické špecifikácie alebo o zápožičky produktov kontaktujte, prosím, našu novú PR agentúru Native
PR: Radovan Švec, T: (+421) 917 445 739, radovan.svec@nativepr.cz
Ak chcete poznať trendy v oblasti spotrebnej elektroniky, analýzy a komentáre, neváhajte kontaktovať, prosím, tlačového
hovorcu LG Electronics CZ: Martin Malý, T.: +420 234 094 663, M.: +420 731 471 724, E.: martin.maly@lge.com

