Stylist
Smart Inverter
Het design van LG airconditioners is op een onvergelijkbare
manier stijlvol.

R.A.C.

Uniek ontwerp
Eenvoudig en elegant design van de
Artcool Stylist komt in elk interieur
tot zijn recht, van modern tot
klassiek.

3-weg luchtstroom
Voorziet in zachtere en meer
natuurlijke luchtstroom door de
3-weg luchtstroom.

LED Verlichting
Zelfs in een klein vertrek zorgt de
Artcool Stylist ervoor dat de ruimte
uw eigen sfeer ademt.

R.A.C.

Slim
Smart Inverter
In aanvulling op moderne lijnen en klassieke stijlen levert
de LG ARTCOOL Slim de meest complete airconditioning
oplossingen in een ongeëvenaarde samenstelling.

R.A.C.

Compact en stijlvol ontwerp
Een slank, elegant en stijlvol
ontwerp met afgestemde details
zorgen voor een tijdloze klassieker.

Neem controle, bespaar meer
LG’s revolutionaire Inverter
technologie en Active Energie Control
optimaliseren de frequentie van de
compressormotor en de controle
van de koelcapaciteit. Dit resulteert
in een hoge efficiëntie terwijl het
energieverbruik geminimaliseerd
wordt.

Dust
Filter?
Perfect voor uw gezondheid

nd eliminates harmful micro-particles,
De krachtige Plasma Ionizer
der to deliver
fresh, uclean
beschermt
tegenair.
nare geuren
en schadelijke deeltjes in de
lucht middels meer dan 3 miljoen
ionen. Hierdoor wordt de lucht
gesteriliseerd wanneer deze door
de airco wordt geblazen.

100%

Normaal

80%

Stap 1

60%

Stap 2

40%

Stap 3

BUITEN
UNITS

BINNEN
UNITS

UNIEKE KENMERKEN
Energie besparing

Perfect voor uw
gezondheid

De geavanceerde inverter
technologie en innovatieve
energiebesparingstechniek zorgen
samen voor krachtige prestaties
terwijl het energieverbruik
geminimaliseerd wordt.

Comfort

Innovatieve filters beschermen
gebruikers tegen schadelijke deeltjes
inclusief geuren, bacteriën, virussen en
allergieën.

LG Airconditioners leveren de meest
comfortabele leefomgeving door de
perfecte afstelling van de luchtbladen
en ’s werelds laagste geluidsniveau.

Krachtige koeling

Smart

Snelle makkelijke installatie

Ongeacht hoe warm het buiten is, LG
airconditioners leveren koele lucht
en bereiken elke hoek van de ruimte.
Met deze krachtige koeling worden
zelfs grotere ruimtes sneller gekoeld.

Overal en altijd in contact met uw
airco via uw smartphone middels LG’s
Smart Technologie.

Installeren was nog nooit zo
gemakkelijk dankzij de zorgvuldig
ontworpen installatieonderdelen van
de LG airconditioners.
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efficiëntie

Smart Inventer
technologie

3
Actieve energie
controle

4

Ionizer

5
Stof Filter
van 3M Tech

6
Duo
protectie
filter

7

Automatische
reiniging

Ionizer

Filter
55 Stof
Po
Van 3M Tech

6 Duo protectie filter

7 Automatische reiniging

1 Technologie

13 Snelle koeling
14 4-Weg luchtstroom
15 Snelle verwarming

10 Comfortabele
luchtstroom
11 Fluisterstil, 11dB
16 Snelle
en makkelijke
installatie

16 Snelle en makkelijke
installatie

15
Snelle
verwarming

14
4-weg
luchtstroom
13
Snelle
koeling

2 Superieure energie efficiëntie

12
Stille modus,
3dB

12 Stille modus 3dB

11
Fluisterstil,
11dB

8
10 Jaar
garantie

9
Gold Fin™
Coating

1 TOUCH
SOFT AI

10
Comfortabele
luchtstroom

R.A.C.

4

Perfect voor
uw gezondheid
Verschillende filtersystemen: Stof protectie
en 3M filters zuiveren de vervuilde lucht. De
Plasmaster Ionizer Plus bestrijdt de schadelijke
deeltjes en vervelende geuren. Dit zorgt
voor een schone en gezonde lucht. Zodra de
airconditioner stopt wordt deze automatisch
gereinigd zodat deze schoon en fris blijft.

R.A.C.

Stof Filter
3M

LG’s Plasmaster Ionizer Plus
steriliseren niet alleen de lucht
die door de airconditioner wordt
aangezogen en uitgeblazen, maar
ook de directe omgeving wordt
bevrijd van schadelijke substanties
en geurtjes.

Automatische
reiniging
De uitgebreide automatische
reinigingsfunctie voorkomt
bacterie en schimmelvorming
op de verdamper. Dit zorgt voor
een comfortabele en plezierige
leefomgeving voor de gebruiker.

Micro stof filter met 3M
Technologie maakt bij hoge
luchtsnelheid weinig geluid en
verwijdert schadelijke deeltjes
inclusief pollen en fijn stof uit de
lucht.

Dubbel
Protectie Filter
Het dubbel stof protectiefilter
is eenvoudig te verwijderen en
schoon te maken. De binnenkant
van de airconditioner kan
daarna ook eenvoudig worden
schoongemaakt.

Meer dan 3 miljoen Ionen in de Plasmaster Ionizer steriliseren niet alleen de lucht die door
de airconditioner wordt aangezogen, maar ook de directe omgeving wordt bevrijdt van
schadelijke substanties en geurtjes.

Steriliseert tot
99,9% van de
bacteriën & geuren

Ademhalingsaandoeningen en allergenen binnenshuis
Micro deeltjes ( 3M Micro Protection Filter)

Stof deeltjes (Dual Protection Filter)
Hondenhaar (meer dan 30㎛)
astma, allergie

Bloempollen (2~100㎛)
Micro deeltjes ( 3M Micro Protection Filter)
Stof deeltjes (Dual Protection Filter)
astma, allergie, atopische dermatitis
Hondenhaar (meer dan 30㎛)

Huismijt (5~20㎛)

astma, allergie

astma, allergie, atopische dermatitis

Bloempollen
(2~100㎛)
Schimmels (3~30㎛)

astma,
allergie,
atopische
dermatitis
bronchitis,
astma,
allergie,
atopische dermatitis

Huismijt (5~20㎛)

Bacteriën (3~30㎛)

astma, allergie, atopische dermatitis

oorontsteking, keelontsteking, sinusinfectie, allergie

Schimmels (3~30㎛)

Auto uitlaatgassen (0.01~30㎛)

bronchitis, astma, allergie, atopische dermatitis

astma, longziekte, ademhalingsziekte

Bacteriën (3~30㎛)
Rook (0.1~1㎛)

oorontsteking, keelontsteking, sinusinfectie, allergie
longziekte, ademhalingsziekte

Auto uitlaatgassen (0.01~30㎛)

0.3㎛

1㎛

astma, longziekte, ademhalingsziekte

Rook (0.1~1㎛)

3㎛

10㎛

100㎛

Onzichtbaar

Zichtbaar

longziekte, ademhalingsziekte

0.3㎛

1㎛
Onzichtbaar

3㎛

10㎛

100㎛
Zichtbaar

How It Works

H H

Sterilization and Deodorization (Utilizes Over 3 Million Ions)

Hoe werkt het?

H H

H

Plasmaster Ionizer+ reduces harmful microscopic particles by infusing the air passing through the air conditioner with over 3 millions ions.

Sterilisatie (door meer dan 3 miljoen Ionen)

R.A.C.

H

Het Plasmaster Ionizer+ filter vermindert schadelijke
microscopische deeltjes in de vuile lucht door deze in te sluiten
O+
+
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doorO meerOdan
3 miljoen ionen.
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Ion Cluster Generation

Surrounding Harmful Substances

OH Radical Production

Ions are released into air

H- and O- bond to harmful particles

OH radicles inactivate harmful substances

Chemical Reaction
OH radicles bond with H particles in the air

Genereren van
Ionenclusters

Schadelijke stof wordt
omringd

Productie van OHradicalen

Chemische reactie

Volledige sterilisatie

(+)(-) ionenclusters worden
gegenereerd door polaire
binding met water moleculen
in de lucht

Ionen omcirkelen schadelijke
stoffen zoals ziektekiemen,
bacteriën en virussen.

OH-radicalen geproduceerd
door chemische reactie

OH-radicalen reageren met
schadelijke stoffen

Stoffen worden omgezet in
water moleculen en houden de
lucht fris.

H H

2

H

Test Result & Certiﬁcate

H H

H

Test resultaten

Test Result

Sterilisatie
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Sterilize
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2.1strength
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2.1 odor
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How It Works

Odor Geursterkte
Strength

Test condities:
Ruimte 52m3
* Test Conditions
:
Normale temperatuur
en
Space : 52m3 Chamber
luchtvochtigheid
Temperature
& Humidity : Normal
Bacterie:
Staphylococus
Bacteria
: Staphylococus
AureusAureus

1

1

H H
2
2

H

Offensive Ervaring
van
substancegeursterkte
Plasmaster Ionizer+ reduces harmful microscopic particles by infusing the air passing
through the air conditioner with over 3 millions ions.
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Surrounding Harmful Substances

OH Radical Production

Chemical Reaction

Complete Sterilization

Ions are released into air

H- and O- bond to harmful particles

OH radicles inactivate harmful substances

OH radicles bond with H particles in the air

H2O molecules are produced
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Test Result & Certiﬁcate
Certiﬁcate

Test Result
Certificaat

Sterilization Performance Evaluations

2.1 odor strength decrease in 60 minutes

Sterilize Bacteria (E.coli colon bacillus) over 99.9% in 30min.

An odor of strength 2 or less indicates that there is odor but no sense
of displeasure (degree of odor permissible).

Interek Laboratory, Certificering van de werking van Plasmaster Ionizer+
Survival Rate Virus Bacteria (%)

Survival Rate Virus Bacteria (%)

Sterilisatie
analyseEvaluations
Sterilization
Performance

Odor
Strength
100

* Test Conditions :
Space : 52m3 Chamber
Temperature & Humidity : Normal
Bacteria : Staphylococus Aureus
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Sanitization
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Odor strength reduce 3.6

3.6

1.5 / The Odor ﬂoating in the room as well as curtain and clothes.

Intertek, Veriﬁcation Certifying Antibacterial
Function of Plasmaster Ionizer+ / Ionizer

Certiﬁc

Intertek, Ve
Function of

Stof Filter

Powered by 3M Tech

Het 3M Micro Stof filter is een filter met hoge luchtstroom en laag geluidsniveau, verzamelt
het microscopische stof zoals pollen en fijnstofdeeltjes die ademhalingsaandoeningen kunnen
veroorzaken. Dit door middel van sterke elektrostatische lading op het oppervlak van het filter.

Verwijdert

microdeeltjes
Wat is het micro stof filter?
Het micro stof filter vangt en elimineert schadelijke microdeeltjes, inclusief bacteriën en stof om een frisse en schone lucht te
leveren.

R.A.C.

Hoe werkt het?
0.3μm Micro Stof Filter
Het eerste filter vangt deeltjes groter dan 3µm. De microscopische stoffen (3µm en kleiner) worden gevangen door een sterke
elektrostatische filter.

Stof wordt opgevangen door het filter

Het Micro Stof Filter vangt de stofdeeltjes en geeft ze een negatieve
statische lading

De uitkomende lucht is gereinigd

Voordeel:
Reinigt de lucht door microscopische deeltjes te verwijderen.

Stof (Dual Protection Filter)

Microdeeltjes (3M Micro Protection Filter)

Hondenhaar (meer dan 30µm)

Bloempollen (2 -100 µm)

Huismijt (5 – 20 µm)

Schimmels (3 – 30 µm)

Bacteriën (3 -3 0µm)

Auto uitlaatgassen (0.01 - 30µm)

Rook (0.1 - 1µm)

0.3 µm

1 µm
Onzichtbaar

3 µm

10 µm

100 µm

Zichtbaar

Duo protectie filter
Het Duo protectiefilter houdt stof en bacteriën tegen.

Filtert

Stof en
Bacteriën
Wat is het Duo protectie filter?
Het Duo protectie filter is het eerste filter tegen deeltjes en bacteriën van 10µm en groter.

on Filter?

articles over
particles and bacteria.

Dust
over 10µm
Stofdeeltjes
groter dan 10µm

Bacteria
Bacteriën

Certificaat

Het Dual Protectie filter elimineert meer dan 99,9% van de bacteriën
in de lucht binnen 18 uur.

Gecertificeerd door Fiti betreffende het
verwijderen van bacteriën.

Survival Rate Virus Bacteria (%)

Bacterie verwijderingstest

R.A.C.

Testresultaten en certificaat

100

75

50

99.9%
Sanitization

25

0

18

Time(hours)

Beneﬁt
Bijkomend voordeel:

Easy to Open

Easy t

Removing the dust ﬁlter on a conventional air conditioner takes two steps,
but a Dual Protection Filter can be removed in one easy step.

The ﬁlter

Eenvoudig te openen en te reinigen

De makkelijk te openen deksel maakt het
schoonmaken van de airconditioners een stuk
eenvoudiger.
Het filter is ontworpen voor eenvoudige
Verwijderbare
bediening en reiniging om zo dus langer mee
Easy to CleanGril
te gaan.
nventional air conditioner takes two steps,
The ﬁlter is designed for easy handling and quick cleaning, which lengthens its lifespan.
be removed in one easy step.

1 Stap
Ez

ap

Schoonmaak
Filter

bare

Bacteria Removal Test
Dual Protection Filter eliminates up to 99.9% of bacteria from the air in 18 hours.
Survival Rate Bacteria

tiﬁcate

Test Result & Certiﬁcate

100

75

Automatische reiniging
Door de automatische reiniging wordt de warmtewisselaar gedroogd om zo schimmel- en
bacterievorming te voorkomen.

Interne

Sterilisatie
Knelpunt:
De belangrijkste oorzaak van geur in de airconditioner zijn schimmels en bacteriën in de warmtewisselaar.
Wanneer deze nat is vermenigvuldigen organismen zich snel en ontstaan geuren.

teria growing on
xchanger is wet.

R.A.C.

Hoe werkt het?
De uitgebreide automatische reinigingsfunctie voorkomt bacterie- en schimmelvorming op de warmtewisselaar
zodat u een aangename leefomgeving behoudt.

Het binnenwerk van de airconditioner droogt automatisch na gebruik en verwijdert alle deeltjes die mogelijk
schadelijk voor u zijn.

Ionen steriliseren de lucht en zorgen ervoor dat de
airconditioner geurloos blijft.

How It Works
Cleans Filter with Regular Airﬂow
The comprehensive auto cleaning function prevents the formation of bacteria and mold on the heat exchanger, providing a more pleasant and comfortable environment.

How It Works
Cleans Filter with Regular Airﬂow

Door vervuiling van de warmtewisselaar te voorkomen
blijft de airconditioner in topconditie en behoudt zijn
koelprestaties, zelfs na 10 jaar.

The comprehensive auto cleaning function prevents the formation of bacteria and mold on the heat exchanger, providing a more pleasant and comfortable environment.

Voordeel

By eliminating the humidity and bacteria left in the
air conditioner, the auto cleaning function removes
all substances that might be harmful to human body.
By eliminating the humidity and bacteria left in the
air conditioner, the auto cleaning function removes

all substances that might be harmful to human body.
Beneﬁt
Verwijdert schadelijke
deeltjes

The indoor environment remains odorless with the
advanced deodorizing function.
The indoor environment remains odorless with the
advanced deodorizing function.

By preventing the polluting of the heat exchanger
by various germs and bacteria, the cooling performance
and longevity ofthe air conditioner remains unchanged
even after 10 years of usage.

By preventing the polluting of the heat exchanger
by various germs and bacteria, the cooling performance
and longevity ofthe air conditioner remains unchanged
even after 10 years of usage.

Removes
Harmful Reiniging
Particlesreinigt de lucht en verwijdert bacteriën, schimmels en geuren die zich anders in de
De Automatische
Beneﬁt
Auto
Cleaning provides
clean air by eliminating bacteria, mold and odors that can otherwise accumulate in an indoor unit.
binnenunit
ophopen.
Removes Harmful Particles
Auto Cleaning provides clean air by eliminating bacteria, mold and odors that can otherwise accumulate in an indoor unit.

Elimineert
Bacteria
Elimination

Elimineert
Odor
Elimination

Bacteria Elimination
bacteriën

Elimineert
Mold
Elimination
geuren Odor Elimination
schimmels

Mold Elimination

R.A.C.

Laag geluidsniveau
LG Airconditioners werken bij een laag geluidsniveau van 19dB, daarbij voorzien ze u van
gezonde lucht met één druk op de knop

Uiterst stil, 19dB
Knelpunt:
Airconditioners kunnen behoorlijk storend zijn met hun brommend geluid, zeker in de avond als dit extra opvalt.

vent

Stille modus
De stille modus reduceert het geluidsniveau nog verder,
speciaal voor de momenten dat dit wenselijk is.

Reduceert het geluid met

3dB
Knelpunt:

Vervelende pieken in het geluidsniveau van de buitenunit verstoren mogelijk uw nachtrust.

