RESIDENTIAL
AIR CONDITIONERS
LG biedt het
hele jaar door
optimaal comfort
en uitstekende
luchtkwaliteit

Stylist

RESIDENTIAL
AIR CONDITIONERS

UNIEKE KENMERKEN

Betere oplossingen voor uitstekende luchtkwaliteit
LG snapt dat wanneer u voor uw huis of kantoor airconditioning
aanschaft, u alleen met het beste genoegen neemt. Daarom
werken wij onafgebroken aan de ontwikkeling van innovatieve
klimaatbeheersingsoplossingen die zorgen voor comfort,
energiezuinigheid en uitstekende betrouwbaarheid.
Onze superieure invertertechnologie biedt eersteklas koeling en
verwarming en verlaagt daarbij het energieverbruik aanzienlijk.
Deze geavanceerde energiebesparende technologie voldoet aan
delaatste Europese energienormen en is ideaal voor consumenten
die zich bewust zijn van hun energieverbruik en dit willen verlagen.

EXTREEM DUURZAAM
De combinatie van de zeer betrouwbare LG compressor
en de Gold Fin-coating dragen bij aan de nog grotere
duurzaamheid van de airconditioner. Mocht er toch iets
gebeuren met uw LG airconditioner, dan kunt u rekenen
op maar liefst 10 jaar garantie op de compressor.

LG tilt energiezuinigheid naar een volledig nieuw niveau met
producten met het label A+++ die gebruik maken van de
innovatieve Active Energy Control-technologie.
Onze nieuwe lichting airconditioners creëert een schonere,
aangenamere woonomgeving door onze gepatenteerde
luchtzuiveringstechnologie met krachtige en effectieve luchtfilters,
die u beschermen tegen door de lucht verspreide virussen en
allergenen en zelfs vieze luchtjes verwijderen. Naast de verbeterde
luchtkwaliteit zijn de airconditioners van LG ook indrukwekkend stil.

SNEL KOELEN EN VERWARMEN
Het maakt niet uit hoe koud of warm het buiten is.
LG airconditioners verdelen de warme of koude lucht snel
tot in elke hoek. Door het grote verwarmend en koelend
vermogen zijn bovendien grote kamers snel op temperatuur.

GEZOND KLIMAAT

ENERGIE EFFICIËNT

Verschillende filters beschermen tegen nare luchtjes,
bacteriën, allergenen, virussen en fijnstof. Hierdoor heeft
u niet alleen frisse maar ook een schone lucht.

Met behulp van LG’s geavanceerde Inverter technologie zijn
alle LG airconditioners uiterst energiezuinig. LG laat u een
actieve rol spelen in het behoud van energie en bespaart
geld met actieve veranderingen in de Active Energy Control
functie, afhankelijk van de situatie.

SMART

COMFORT

Dankzij LG’s Smart-technologie kunt u met behulp van een
optionele wifi controller de airconditioner verbinden met
het internet. Daardoor heeft u waar en wanneer u maar
wilt toegang tot en controle over uw airconditioner met
behulp van de IntesisHome app.

LG airconditioners zorgen voor een prettig leefklimaat
door laag geluidsniveau en een comfortabele luchtstroom.
De lamellen van de airco beschikken over vooraf ingestelde
standen waardoor de lucht niet direct op u gericht staat
en de ruimte gelijkmatig wordt verwarmd of gekoeld.

Prestige

Stylist

10 JAAR GARANTIE

Mirror

De LG Stylist is vormgegeven als een modern
wandmeubel en heeft subtiele LED verlichting
die verschillende kleuren kan aannemen. Met
de nieuwe 3-way Soft Airﬂow techniek kan de
ARTCOOL Stylist de luchtstroom gelijkmatiger
verdelen door de kamer. De ARTCOOL Stylist
kan zowel koelen als verwarmen.

Bij LG staat duurzaamheid en betrouwbaarheid hoog in het vaandel. Wij geven
maar liefst 10 jaar garantie op onze compressoren. Daardoor beschikt u niet
alleen over een energiezuinige, maar ook een zeer betrouwbare airco.

SMART TECHNOLOGIE
SUPERIEUR ENERGIE EFFICIËNT

COMPLEET STIL MET 17DB

PLASMASTER IONIZER PLUS

MEER COMFORT

SNEL VERWARMEN

DUAL PROTECTION FILTER

Dankzij de energie-efficiëntie van
wereldklasse geniet u van een
comfortabele leefomgeving terwijl u
energie bespaart.

LG’s unieke technologie van een geschuinde
waaier i.c.m. de extreem stille BLDC-motor
zorgt voor een soepel draaiende airconditioner
met het allerlaagste geluidsniveau.

Meer dan 3 miljoen ionen steriliseren niet
alleen de lucht die door de airconditioner
gaat, maar ook omringende schadelijke
deeltjes wat ideaal is voor mensen met
hooikoorts.

Met behulp van een aantal voorkeurstanden wordt de lucht nooit meer direct op
de mensen gericht, maar wordt de
gehele ruimte comfortabel van frisse
lucht voorzien.

LG airconditioners kunnen uiterst snel
koelen en verwarmen. Hierdoor
beschikt uw kamer zeer snel over de
gewenste temperatuur ongeacht hoe
koud of warm het buiten is.

Het Dual Protection Filter verzameld stof
en beschermt tegen bacteriën die in de
lucht aanwezig kunnen zijn. Daardoor heeft
u altijd schone en frisse lucht in huis.

New Deluxe

New Standard Plus
Dankzij LG’s Smart-technologie kunt u met behulp van een optionele wiﬁ controller de
airconditioner verbinden met het internet. Daardoor heeft u waar en wanneer u maar
wilt toegang tot en controle over uw airconditioner met behulp van de IntesisHome app.

UNIEK DESIGN

3 WAY SOFT AIRFLOW

LED VERLICHTING

SUPERIEUR ENERGIE EFFICIËNT

HIGH PERFORMANCE AIRFLOW

STIJLVOL DESIGN

SUPERIEUR ENERGIE EFFICIËNT

MEER COMFORT

PERFECT GEMAK

Het simpele en elegante design van de
ARTCOOL Stylist past in elk interieur van
modern tot klassiek.

Dit zorgt voor een zachtere en natuurlijke
luchtstroom met patronen in maar liefst
drie richtingen.

De ARTCOOL Stylist geeft de mogelijkheid
een eigen stijl en stemming aan de ruimte
toe te voegen met behulp van de verlichte
cirkel. Deze is simpel naar keuze aan te
passen in iedere kleur.

LG airconditioners hebben een verbeterde
compressor en nog meer verwarmingscapaciteit, dankzij de High Density warmtewisselaar en de Boost AC Direct Drive.

LG’s unieke hogedruk fan i.c.m. de grote
bladen in de binnenunit creëert een zeer
efficiënte koeling of verwarming met
een luchtstroom van maar liefst 9 meter.

Het ontwerp van LG-airconditioners is
stijlvol en met geen enkele andere unit
te vergelijken. Een object dat uw
huiskamer zal verrijken.

Dankzij een energie-efficiëntie van
wereldklasse geniet u van een
comfortabele leefomgeving, terwijl u
energie bespaart.

Met behulp van een aantal voorkeurstanden wordt de lucht nooit meer direct op
de mensen gericht, maar wordt de
gehele ruimte comfortabel van frisse
lucht voorzien.

LG’s revolutionaire airconditioners bieden u
maximaal comfort.

Plasmaster Ionizer+ filter* bevat meer dan 3 miljoen ionen die de lucht steriliseren en
verfrissen. Daardoor worden schadelijke bacteriën en andere stoffen uit de lucht geﬁlterd
en zorgt dit voor een gezonde en frisse leefomgeving.

* Zit alleen op de Prestige, Artcool Mirror en New Deluxe.

ARTCOOL Slim Smart Inverter V
ARTCOOL Slim Smart Inverter V

ARTCOOL Stylist Smart Inverter V
ARTCOOL Stylist Smart Inverter V

ARTCOOL Stylist Smart Inverter V
ARTCOOL
Stylist
Smart
Inverter V
Prestige
Smart
Inverter
VStylist
ARTCOOL
Stylist
Smart
Inverter V
Prestige Smart Inverter V

Prestige
Prestige
Smart Inverter V
Prestige
Inverter
V
New Deluxe SmartSmart
Inverter
V
Prestige
Smart
Inverter
V
New Deluxe Smart Inverter V

ARTCOOL Slim Smart Inverter V
ARTCOOL Slim
Smart Inverter V
Mirror
ARTCOOL
Mirror Smart
Inverter
V
ARTCOOL
Slim
Smart
Inverter
V
ARTCOOL Mirror Smart Inverter V

New
Standard
Plus
ARTCOOL
Mirror
Smart Inverter V

ARTCOOL
Inverter
V
New Standard
PlusMirror
SmartSmart
Inverter
V
ARTCOOL
Inverter
V
New Standard
PlusMirror
SmartSmart
Inverter
V

New Deluxe

New Deluxe Smart Inverter V
New Deluxe Smart Inverter V
New Deluxe Smart Inverter V

New Standard
Plus Smart Inverter V
Buitendeel
Afstandsbediening

New Standard Plus Smart Inverter V
New Standard Plus Smart Inverter V

Vanwege doorlopende productontwikkeling behoudt LG zich het recht voor
specificaties en designs te wijzigen zonder vooraankondiging. © LG Electronics.
Druk- en zetfouten voorbehouden.

www.lg.com/nl/airconditioning

