
Standard Plus

De nieuwe Standaard Plus is een compacte unit met 

krachtige prestaties. Samen met een elegant ontwerp 

zorgt dit voor groot gemak.

Smart Inverter



Hoge energie efficiëntie

Comfortabele luchtstroom

Perfect gebruiksgemak

LG RAC heeft de compressor 
en de verwarmingscapaciteit 
verbeterd met de hooggevoelige 
warmtewisselaar en de Boost AC 
Direct Drive.

Ervaar het gemak van de 
voorgeprogrammeerde stand 
van de lamellen. Hierdoor wordt 
voorkomen dat de lucht direct op de 
aanwezigen wordt geblazen.

De revolutionaire airconditioners 
voorzien in uiterst gebruiksgemak.
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Deluxe

Geavanceerde technologie kenmerkt LG, wederom 

koploper op het RAC gebied met versterkte fundamentele 

elementen van airconditioning oplossingen.

Smart Inverter



LG heeft de compressor en de 
verwarmingscapaciteit verbeterd samen 
met de Boost AC Direct Drive.  Met een 
A++ efficiëntie voor koelen en verwarmen 
geniet u van een aangename leefomgeving 
terwijl u energie bespaart.

De unieke hoge druk 
ventilatorbladen van LG zorgen 
samen met de grote doelmatige 
rotorbladen in de buitenunit voor 
uiterste efficiëntie voor koeling en 
verwarming.

LG airconditioners hebben een 
elegant en slank design, hierdoor is 
de installatie gemakkelijk en de unit 
goed schoon te maken. 

Superieure energie efficiëntie

Krachtige koelingsprestatie

Aangepast ontwerp voor maximaal comfort
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Smart Inverter
Prestige

De LG Prestige is de meest complete airconditioner met 

superieure energie efficiëntie en ongekende stilte.



Superieure energie efficiëntie

Absolute stilte 13dB

Plasmaster Ionizer Plus

Met energie efficiëntie van 
wereldklasse geniet u van een 
comfortabel leefklimaat terwijl u 
energie bespaart.

Door de unieke LG technologie van 
de ‘Skew- Fan’ en de geavanceerde 
compressortechnologie worden 
onnodige geluiden geëlimineerd en 
is het mogelijk om op het laagste 
geluidsniveau te presteren.

De krachtige Plasma Ionizer 
beschermt u tegen 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.
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Smart

Overal en altijd in verbinding met uw 
airconditioner door LG’s Smart technologie

Wi-Fi
Ready

Bedien uw airconditioner 
met uw smart-phone. Deze 
geavanceerde technologie 
biedt u het grootste 
gebruiksgemak.

Optioneel

SIMs

Door de SIM chip aan te sluiten 
kan de status  en eventuele 
foutcodes worden vastgesteld.

Smart 
Diagnose 

Met de SMART Diagnose bent 
u in staat om de instellingen, 
foutcodes en andere 
informatie gemakkelijk van
uw smart-phone af te lezen.

Koelmiddel 
detectie

Een vroege waarschuwing bij een 
tekort aan koelmiddel in uw LG 
airconditioner.

Wi-Fi
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What is the Wi-Fi Ready?

How It Works

Benefit
Improved Convenience

Multiple Devices Multi-Control

1
User

1
User

1
User

1
User

On/Off Set Temp Mode Fan speedVane control

Easily access and control an air conditioner’s functions from anywhere.

Wi-Fi Connectivity
Access your air conditioner at anytime and from anywhere with a Wi-Fi equipped device and LG's exclusive air conditioning control app.

Bedien uw airconditioner middels 
uw Android of iOS Smart-phone 
of tablet. Deze geavanceerde 
technologie biedt u het grootste 
gebruiksgemak.

Wi-Fi Ready

Wat is Wi-Fi Ready?
Overal makkelijke toegang en bediening van een airconditioner.

Bedien uw 
airconditioner 
overal en altijd.

Wi-Fi

* Een internetverbinding en een gebruikersaccount van IntensisHome is noodzakelijk om de app te installeren.
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Actieve energie 
controle

Superieure energie 
efficiëntie

  Ionizer     

Automatische 
reiniging

Duo 
protectie 

filter

Stof Filter 
van 3M Tech

UNIEKE KENMERKEN

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

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

Energie besparing Perfect voor uw 
gezondheid LG Airconditioners leveren de meest 

comfortabele leefomgeving door de 
perfecte afstelling van de luchtbladen 
en ’s werelds laagste geluidsniveau.

Comfort

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.

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

Smart

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

Snelle makkelijke installatie

Smart Inventer
technologie



14

15
16

13

8

9

10

11

12

10 Jaar
garantie

Gold Fin™
Coating

Comfortabele 
luchtstroom

Fluisterstil, 
11dB

Stille modus,
3dB 

4-weg
luchtstroom

Snelle
verwarming

Snelle 
koeling

        Snelle 
en makkelijke 
installatie

16 Snelle en makkelijke 
installatie

Stille modus 3dB12

2 Superieure energie efficiëntie

5
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6 Duo protectie filter

Snelle verwarming15

4-Weg luchtstroom14

Snelle koeling13

Fluisterstil, 11dB11
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7
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Automatische reiniging 1 Technologie

3M

10 Comfortabele
luchtstroom
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Actieve energie controle past het niveau van het energieverbruik 
en koelcapaciteit aan door de maximale frequentie van de 
compressormotor te beheersen.

Actieve energie controle in 4 stappen 

Concept & Voordeel
Het koelen van een woning kan een kostbare aangelegenheid zijn tijdens de hete zomermaanden. 
Met LG actieve energiecontrole voorkomt u onnodige kosten en bespaart u energie.

Ve
ra

nd
er

in
g 

(%
)

100

Koelcapaciteit

Energieverbruik

Behaald voordeel

*  Test omgeving: Binnen temperatuur 
28°C, Buiten temperatuur 32°C

*  Test Model : Artcool Slim 12k 

50

0
Normaal Stap 1 Stap 2

4-Stappen 
energiecontrole

efficiënter

efficiënter

14%

24%



Stap 1: 80% energieverbruik
Enkele personen en weinig activiteit

1x
klik

Hoe werkt het? 

Stap 3: 40% energieverbruik
Weinig personen, nagenoeg geen activiteit

3 x
klik

Stap 2: 60% energieverbruik
Weinig personen en weinig activiteit

2 x
klik

Normale situatie: 100% energieverbruik
Veel personen en veel activiteit
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Bespaar energie door het controleren van het energieverbruik van 
uw toestel op het display van uw binnenunit. 
Geef minder geld uit en geniet toch ten volle van uw airconditioner 
met LG’s innovatieve energie bespaar technologie.

Energie display

Knelpunt:
Het kan lastig zijn om het juiste koelniveau van de airconditioner vast te stellen. Hierop moeten gebruikers actief 
inspelen om energie te besparen.

Display & Afstandsbediening
Met een druk op de knop van de afstandsbediening laat het display van de binnenunit het huidige energieverbruik 
zien. Het is nu mogelijk om instellingen te veranderen en te zien welke invloed dit heeft op het energieverbruik. 

Het controleren van uw 
energieverbruik

Display

Hoe werkt het:

Hou deze knop 
3 seconden 
ingedrukt



Voordeel:

Aanvullend voordeel:

Normale modus
Weergave huidige ingestelde temperatuur

Ventilatieblad snelheid Slaap stand

Voorbeeld: 1 uur ingesteld

Elektrisch vermogen
Weergave huidig energieverbruik

Display Snelheid

Hoog

Medium-Hoog

Medium

Laag

1x
Klik

1x
Klik
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4-weg
luchtstroom

Koude lucht wordt in alle 
richtingen verspreidt en bereikt 
elke hoek van de ruimte ongeacht 
de plaats waar de airconditioner is 
geïnstalleerd.

LG Airconditioners zijn voorzien 
van een high-speed luchtstroom 
waardoor elke ruimte, zelfs in alle 
richtingen, sneller wordt gekoeld.

Jet Cool

De koele luchtstroom bereikt 
elke hoek van de kamer zodat 
de ruimte koel en comfortabel 
aanvoelt.

Snelle 
koeling

Snelle
verwarming

LG Residential Air Conditioners 
voorzien in uw verwarmingswensen 
met minder energieverbruik. Door 
een grotere ruimte in een kortere 
periode te verwarmen wordt 
een comfortabele leefomgeving 
gecreëerd.

Snelle Koeling
& verwarming
Ongeacht hoe heet het buiten is, 
LG airconditioners verspreiden snel koude 
lucht tot in elke hoek van de kamer met 
krachtige koelingsprestaties om zelfs 
grote ruimtes sneller te koelen.
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De koele luchtstroom bereikt alle hoeken van de kamer zodat 
de ruimte koel en comfortabel blijft. 

Snelle koeling

Knelpunt:
De meeste conventionele airconditioners hebben lange tijd nodig om een ruimte te koelen waardoor u onnodig lang 
in een onaangename ruimte verblijft.

Koelt 
2 maal sneller

* Specificaties kunnen per model verschillen
* Afhankelijk van  de omstandigheden van de testopstelling



Pain Point

How It Works

Benefit

4 Way Swing
4 Way Swing disperses cool air quickly and effectively in multiple directions to each corner of a room.

The vertical vane, which moves up and down, has 6 different settings including full-auto swing. The louver, which sways left and right, has 5 different settings including full auto-swing.

6-Step Vane, Control up to 70° 5-Step Louver, Control up to 55°

Air conditioners with vanes that only move up and down are
unable to suitably cool all areas of a room.

Up&Down

70°
Cooling

Left& Right

110°
Cooling

Pain Point

How It Works

Benefit

4 Way Swing
4 Way Swing disperses cool air quickly and effectively in multiple directions to each corner of a room.

The vertical vane, which moves up and down, has 6 different settings including full-auto swing. The louver, which sways left and right, has 5 different settings including full auto-swing.

6-Step Vane, Control up to 70° 5-Step Louver, Control up to 55°

Air conditioners with vanes that only move up and down are
unable to suitably cool all areas of a room.

Up& Down

70°
Cooling

Left&Right

110°
Cooling

Koele lucht wordt in meerdere richtingen verspreid 
en bereikt elke hoek van de kamer, ongeacht de 
plaats waar de airconditioner is geïnstalleerd.

Knelpunt:

Hoe werkt het:

Voordeel

Airconditioners met ventilatiebladen bewegen enkel op en neer zonder dat de koele lucht alle plekken van de kamer bereikt

6-Staps verticale lamel 5-Staps horizontale lamel

4-weg luchtstroom

De richting van de verticale lamellen kan in zes 
standen van boven naar beneden worden ingesteld 
plus volledig automatische spreiding tot 70°. 

De richting van de horizontale lamel kan in vijf standen 
van links naar rechts worden ingesteld plus volledig 
automatische spreiding tot 110°. 

De 4-Weg luchtstroom verspreidt koele lucht snel en effectief in meerdere richtingen naar elke hoek van de ruimte.

koeling

Omhoog
& omlaag

70°
1

1 2 3 4

2

3

5
4

6
5

Pain Point

How It Works

Benefit

4 Way Swing
4 Way Swing disperses cool air quickly and effectively in multiple directions to each corner of a room.

The vertical vane, which moves up and down, has 6 different settings including full-auto swing. The louver, which sways left and right, has 5 different settings including full auto-swing.

6-Step Vane, Control up to 70° 5-Step Louver, Control up to 55°

Air conditioners with vanes that only move up and down are
unable to suitably cool all areas of a room.

Up&Down

70°
Cooling

Left&Right

110°
Cooling Links 

& Rechts

110°
Koeling

4-Weg luchtstroom



Pain Point

How It Works

1Click
18°C

Click
Click
Click...

Test Result & Certificate

Most air conditioners require you to push a button several times to
set the temperature to 18°C, an inconvenience when you need fast
cooling power.

One Click “Jet Mode”
Reduces the temperature of outflowing air to 18°C 
for 30 minutes with just one click.

Test Result

Ti
m

e(
m

)

Te
m

p.

Time(m)Dual CoolConventional

41%
Faster

0

10 12m30s

7m20s

* Test Conditions 
  : Indoor temperature 33˚C, Outdoor temperature 35˚C, Relative humidity 60%, Setting temperature 24˚C

* Test Conditions 
  : Indoor temperature 33˚C, Outdoor temperature 35˚C, Relative humidity 60%, Setting temperature 24˚C

5

0:030:00

25.00

27.00

29.00

31.00

33.00

0:06 0:09 0:12 0:15

Conventional
Dual Cool

Fast 
Cooling

41%

Jet Cool

Knelpunt:

Hoe werkt het:

Bij de meeste conventionele airconditioners moet men meerdere keren op een knop drukken om de temperatuur 
lager in te stellen, een ongemak indien de ruimte snel gekoeld moet worden.

Met één druk op de knop wordt de temperatuur van de verspreide lucht verlaagd naar 18°C, gedurende 30 minuten.

LG airconditioners leveren een geoptimaliseerde 
high-speed luchtstroom, welke ruimtes sneller kan koelen 
terwijl koele lucht gelijkmatig in alle richtingen wordt verspreid.
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LG Residential Air Conditioners voorzien in uw verwarmingswensen met minder energieverbruik. Door een 
grotere ruimte in een kortere periode te verwarmen wordt een comfortabele leefomgeving gemaakt.

Snelle verwarming

Knelpunt:

Snelle verwarming
voor grote ruimtes 

Een ruimte gelijkmatig opwarmen neemt meer tijd in beslag en dit kan onwenselijk zijn, zeker als de ruimte snel op 
temperatuur moet zijn.



Voordeel & testresultaten

Hoe werkt het:

22% snellere verwarming Temperatuur verloop 
over 20 minuten.

4-Weg luchtstroom 
(easy airflow control)

Verticale luchtstroom

De 4-Weg luchtstroom past de luchtstroom automatisch 
aan op de omgeving, hierdoor wordt de warme lucht 
optimaal verspreid en is een snelle opwarming mogelijk.

Zodra er verwarmd wordt stuurt de lamel de warme 
lucht naar beneden voor een aangenaam en gebalan-
ceerde kamertemperatuur.

Ti
jd

 (M
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)

5m 20s

4m 20s

8

4

Conventioneel Nieuw

* Test condities
Buitentemperatuur 7°C, binnentemperatuur 12°C
Vochtigheid 87%, ingestelde temperatuur 30°C

* Test condities
Buitentemperatuur 7°C, binnentemperatuur 12°C

Vochtigheid 87%, ingestelde temperatuur 30°C

Conventioneel

Nieuw

0.1m

0.1m

5min

5min

10min

10min

15min

15min

20min

20min

y

Pain Point

How It Works

Slowly heating a room uses a lot of energy and can be a big
inconvenience, especially if you want to feel warmer fast.

Benefit & Test Result

4 way Auto Swing (Easy Airflow Control)
4 Way Auto Swing adjusts airflow based on the surrounding environment, allowing
for optimal distribution of warm air to living areas and enabling quick heating. 

22% Quick Heating Changes in Temperature Over 20 Minutes 

Vertical Airflow
When heating, the vane sends warm air downwards to maintain a pleasant and balanced
room temperature. 

70̊
Vertical
Airflow

Dual CoolConventional
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* Test Conditions : 
Outdoor temperature : 7°C, Indoor temperature : 12°C, Humidity: 87%, Remote control: 30℃ Power

5m 20s

4m 20s

0.1m

Dual Cool 5min 10min 15min 20min

* Test Conditions : Outdoor temperature : 7°C / Indoor temperature : 12°C / Humidity: 87% / Remote control: 30°C Power
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5min 10min 15min 20min

22%
Faster
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4 Way Auto Swing adjusts airflow based on the surrounding environment, allowing
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room temperature. 
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Gold Fin™

Koele lucht wordt in alle richtingen 
verspreid en bereikt alle hoeken van 
de ruimte, ongeacht de plaats waar 
de airconditioner is gemonteerd.

De garantieperiode van 10 jaar 
op de invertercompressor geeft 
het vertrouwen van LG weer 
in hun eerste klas residential 
airconditioners.

10 jaar garantie
op de compressor
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What is the 10 Year Warranty? 

How It Works

Benefit & Certificate

Innovation Structure Design
Parts of the compressor have been improved to allow for a longer life span.

Trustworthy Air Conditioner
Product safety is emphasized by offering a 10-year warranty on the compressor
to reassuring customers about their worries on product defects.

The compressor is to the Air Conditioner the same as the engine is to the vehicle. 
With the 10year warranty on the compressor, users can enjoy the benefits of 
LG air conditioner for a longer period on time.

Reduced oil inflow by increasing the length of
oil discharge pipe, which leaves enough oil inside 
the compressor to prevent compressor abrasion.

Improved oil scum and oil film thickness by 
reducing suction loss and improving oil collection 
through the optimization of suction path.

Oil path area is improved by over 50% by 
increasing the extra stator cavity. Due to this, 
caloric value of motor is reduced, improving 
the cooling function of stator coil.

Surface coating of outstanding abrasion 
resistance property on vane and crank shaft.

Flow Optimization Optimization of Suction Concentric Motor Surface Coating

분포권 집중권

Certificate
TUV Rheinland, Long Term Accelerated-reliability Test & High Marginal Test

Twin Rotary TypeSingle Rotary Type

* Long Term Accelerated-Reliability test
 LG's unique testing method with reinforced operating condition for a product life assurance to test and determine the product life cycle in a short period of time by accelerating the life cycle.

* High Marginal Test
 Test method to secure durability in various adverse conditions that may occur in the field by performing comp reliability test against higher pressure and temperature than the designed range of pressure 
and temperature which the comp operates in.

* Verification obtained from TUV Rheinland for 10-year product life cycle

De garantieperiode van 10 jaar op de invertercompressor geeft het vertrouwen van LG 
weer in hun eerste klas residential airconditioners.

10 jaar garantie op de compressor

Wat is 10 jaar garantie?
De compressor is voor een airconditioner hetzelfde wat een motor voor een auto is. Met de 10 jaar garantie op de compressor 
kunnen gebruikers genieten van alle voordelen van de LG airconditioners voor een zeer lange periode.

*Specificaties kunnen per model variëren



Stofdeeltjes 
groter dan 10µm

Bacteriën

What is the Dual Protection Filter?

Benefit

Test Result & Certificate

The Dual Protection Filter, designed to capture dust particles over
10µm in size, is the first line of defense against finer particles and bacteria. 

Ez
Schoonmaak

Filter

Dust over 10µm Bacteria

The filter is designed for easy handling and quick cleaning, which lengthens its lifespan. 

Easy to Clean

Dual Protection Filter eliminates up to 99.9% of bacteria from the air in 18 hours.

Bacteria Removal Test Certificate
Fiti, Verification Certifying Reduction in Bacteria
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99.9%
Sterilization

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

Easy to Open

1Stap 
Verwijderbare

Gril

Het Duo protectiefilter houdt stof en bacteriën tegen.

Duo protectie filter

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

Filtert
Stof en
Bacteriën



Bijkomend voordeel:
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 
bediening en reiniging om zo dus langer mee 
te gaan.

Testresultaten en certificaat
Bacterie verwijderingstest 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.
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Door de automatische reiniging wordt de warmtewisselaar gedroogd om zo schimmel- en 
bacterievorming te voorkomen.

Automatische reiniging

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. 

Interne

Sterilisatie

Bacteria Elimination Odor Elimination Mold Elimination

Pain Point

How It Works

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.  

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. 

Benefit

The main cause of odor within air conditioners is mold and bacteria growing on
the heat exchanger. These germs can spread when the heat exchanger is wet. 

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

Cleans Filter with Regular Airflow

Auto Cleaning provides clean air by eliminating bacteria, mold and odors that can otherwise accumulate in an indoor unit.

Removes Harmful Particles



Bacteria Elimination Odor Elimination Mold Elimination

Pain Point

How It Works

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.  

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. 

Benefit

The main cause of odor within air conditioners is mold and bacteria growing on
the heat exchanger. These germs can spread when the heat exchanger is wet. 

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

Cleans Filter with Regular Airflow

Auto Cleaning provides clean air by eliminating bacteria, mold and odors that can otherwise accumulate in an indoor unit.

Removes Harmful Particles

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 automa-
tisch na gebruik en verwijdert alle deeltjes die mogelijk 
schadelijk voor u zijn.

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

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

Voordeel
Verwijdert schadelijke deeltjes
De Automatische Reiniging reinigt de lucht en verwijdert bacteriën, schimmels en geuren die zich anders in de 
binnenunit ophopen.

Elimineert 
bacteriën

Elimineert 
geuren

Elimineert 
schimmels
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by various germs and bacteria, the cooling performance 
and longevity ofthe air conditioner remains unchanged 
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Benefit

The main cause of odor within air conditioners is mold and bacteria growing on
the heat exchanger. These germs can spread when the heat exchanger is wet. 

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

Cleans Filter with Regular Airflow
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Pain Point

How It Works

∙ Sets vane angle to highest position.
∙ Cooling & heating without uncomfortable airflow.
∙ Optimized for gentle airflow cooling.

Remote Control Scene 1: Inclines to a maximum 70° angle. 

∙ Sets vane angle to lowest position.
∙ Cooling & heating without uncomfortable airflow.
∙ Optimized for gentle airflow heating.

Scene 2: Declines to a maximum 0° angle.

Benefit

Enjoy utmost comfort in just one click.

Convenient Control

Prevents sudden drops in body temperature. 

Cool and Healthy Air

Comfort Vane
This option conveniently sets an ACs louvers to a preset position so that outflowing air is directed away from a room’s occupants. 

Having the air conditioner turned on while asleep can lower body temperature or cause
discomfort, especially if the outflowing air is blowing directly onto a room’s occupants.
1 Touch Soft Air adjusts vane angle to prevent this, providing ultimate sleeping comfort. 

LG levert zachte en comfortabele lucht in uw woonruimte. De hellingshoek van de lamellen 
wordt automatisch aangepast om de perfecte luchtstroom te genereren.

Comfortabele lucht

Concept

Voordeel:

Indien de airconditioner aan staat terwijl u slaapt, kan het oncomfortabel aanvoelen als een koude bries rechtstreeks op de 
huid blaast. Met de 1 Touch Soft air voorkomt u dit probleem en ervaart u het ultieme slaapcomfort.

Ervaar het comfort met slechts één 
druk op de knop.
Voorkomt schommelingen in de 
omgevingstemperatuur.

Gezondere en 
prettigere lucht

1 TOUCH
SOFT AI



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

Laag geluidsniveau

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

Uiterst stil, 19dB



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

Stille modus

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

Reduceert het geluid met  
3dB

Pain Point

How It Works

dB

Time

Press the Silent Button Controls the Outdoor Compressor

3dB
Reduction

In Silent Mode, the overall sound level of the outdoor unit drops by up to 3dB and the sound level of the indoor unit also decreases.

Excessive noise from an air conditioner’s outdoor unit can disturb and prevent
your need for a restful sleep.

Test Result
Noise Comparison Graph

* Test Conditions
   Spec : Selecting Silent Mode reduces the noise of an outdoor fan unit by 3dB 
   Assessment : 36.2 dB emitted from center/side of unit at a distance of 1m. 

Reduced
3dB

Silent
Mode
Click

55.9

53.0
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