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PrestigeKlimatyzatory LG
Inverter V

Klimatyzatory LG serii Prestige pod stylową obudową

skrywają kompletne i najbardziej zaawansowane 

technologicznie rozwiązania konstrukcyjne.

Klimatyzatory LG generują 

najniŜszy poziom hałasu, dzięki 

unikalnej konstrukcji pochyłych 

łopatek wentylatora i technologii 

silnika BLDC.

Dzięki kompleksowej fi ltracji 

klimatyzatory LG serii Prestige 

zapewniają nieporównywalnie 

czyste i świeŜe powietrze 

nasycone jonami Plasmaster, 

chroniąc tym samym zdrowie 

i dobre samopoczucie uŜytkownika.

Zaawansowana technologia 

inwerterowa, wysokowydajny 

wymiennik ciepła czy 

zwiększona efektywność 

spręŜarki gwarantują 

najwyŜszy poziom wydajności 

energetycznej.

NajwyŜsza

wydajność

energetyczna

NajniŜszy

poziom hałasu

Zdrowe 

powietrze
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Filtr w kształcie platra mioduJonizator

NajwyŜsza

wydajność

energetyczna

Zdrowe

powietrze

NajniŜszy

poziom hałasu

COP / EER

5.6
(H09MW)

NajwyŜszy poziom

wydajności

energetycznej

Eliminacja wirusów

na poziomie

99.9%

17dB
Poziom hałasu

(w trybie snu)

Silnik BLDC / Pochyłe łopatki wentylatora

Podstawowe cechy

Najw

wyd

eenerg

Zd

NNa
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NajwyŜsza
wydajność

energetyczna

Silnik BLDC Poziom
hałasu

Filtr
w kształcie

plastra miodu

Łatwa i szybka
instalacja

Elegancki
design

Plasmaster Filtr
antywirusowy

i antyalergiczny
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Unikalne cechy

Unikalna konstrukcja 

pochyłych łopatek 

wentylatora i technologia 

niskiego stopnia wibracji 

spręŜarki zapewnia 

niezwykle cichą pracę 

klimatyzatora, zwiększając 

komfort uŜytkownika.

Jednostka zewnętrzna: Konstrukcja spręŜarki 

minimalizuje hałas generowany podczas jej

pracy.

Jednostka wewnętrzna: Z szerszymi o 25% 

ukośnymi łopatkami wentylatora, poziom hałasu 

został zmniejszony do zaledwie 17 dB, a więc 

niŜszego niŜ np. panującego w bibliotece.

Najniższy

poziom

hałasu

3

4

Jonizator : 2 miliony jonów 

Plasmaster gwarantują pełną sterylizację 

powietrza dla zdrowia i komfortu uŜytkownika. 

Filtr w kształcie plastra miodu: Funkcjonalny i 

łatwy do wymiany fi ltr w kształcie plastra miodu 

stanowi idealne rozwiązanie dla kaŜdego.

Filtr antywirusowy i antyalergiczny: Eliminuje z 

powietrza wirusy (poparte badaniami naukowymi), 

stanowiące zagroŜenie dla zdrowia człowieka, w 

tym wirusy grypy A (H1N1).

Automatyczne oczyszczanie :

Zaawansowana funkcja automatycznego 

oczyszczania zapobiega gromadzeniu się bakterii 

i pleśni na powierzchni wymiennika ciepła.

Filtr : Łatwy w utrzymaniu 

niezwykle skuteczny system plazmowej fi ltracji 

LG chroni uŜytkownika przed szkodliwymi 

substancjami unoszącymi się w powietrzu oraz 

eliminuje przykre zapachy.

Zastosowanie róŜnorodnych 

fi ltrów wraz z innowacyjnymi 

jonami Plasmaster chroni 

uŜytkownika przed 

wszelkimi szkodliwymi 

czynnikami jak bakterie, 

alergeny czy nieprzyjemnymi 

zapachami.

Zdrowe

powietrze 5

8

7

9

6

4-kierunkowy nawiew skutecznie rozprowadza 

powietrze na całej powierzchni klimatyzowanego 

pomieszczenia, eliminując powstawanie tzw. 

martwych stref.

Optymalizacja wylotu 

powietrza pozwala na 

schłodzenie pomieszczenia 

do temperatury 5°C w czasie 

zaledwie 5,6 min.

Optymalizacja 

nawiewu

Niezwykle wydajna pompa ciepła LG w 

połączeniu z technologią inwerterową LG 

zapewnia skuteczne ogrzewanie pomieszczeń.

Wydajniejsza pompa ciepła 

LG i technologia inwetrerowa 

oferuje uŜytkownikowi 

komfortowe ciepło.

Grzanie

Konstrukcja wymiennika 

ciepła, wylot powietrza, 

budowa spręŜarki 

i technologia inwerterowa 

zapewniają najwyŜszą 

wydajność energetyczną.

Jednostka wewnętrzna: Konstrukcja wymiennika 

ciepła i wylotu powietrza przyczyniają się do 

bardziej efektywnego wykorzystywania energii, 

zapewniając jednocześnie maksymalne chłodzenie.

Jednostka zewnętrzna: Zaawansowana 

technologia inwerterowa LG oraz konstrukcja 

spręŜarki umoŜliwiają intensywne korzystanie 

z klimatyzatora przy jednoczesnej redukcji kosztów.

Najwyższa

wydajność

energetyczna
1

2
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Elegancki design

Inwerter prądu

stałego DC

3-kolumnowy 

wymienik ciepła

Jonizator FiltrAutooczyszczanie

SpręŜarka

2-rotacyjna

Konstrukcja pochyłych łopatek 

wentylatora i silnik BLDC

Łatwa i szybka in-

stalacja

Filtr antywirusowy 

i antyalergiczny

Filtr w kształcie 

plastra miodu

21 3

4

Klimatyzatory LG 

charakteryzuje unikalny 

design.

Unikalny design klimatyzatorów LG powoduje, Ŝe 

urządzenie moŜe stać się atrakcyjnym elementem 

wystroju wnętrza kaŜdego pomieszczenia.

Doskonałe wykończenie / Większa przestrzeń 

na rury / Udoskonalenie płyty montaŜowej / 

Zdejmowana dolna część obudowy / Podniesione 

zawory serwisowe / Zacisk instalacyjny / 

Kompatybilne z systemami inwerterowymi Multi.

Instalacja klimatyzatora 

nigdy nie była tak 

prosta dzięki specjalnie 

zaprojektowanym 

elementom montaŜowym.

Stylowy 

design 

Łatwa

i szybka

instalacja

11

10

8

9 5

11

10
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Najwyższa

wydajność

energetyczna

3-kolumnowy hybrydowy wymiennik ciepła

Rewolucyjna technologia inwerterowa LG zapewnia 

bardzo wysoką wydajność przy jednoczesnym 

ograniczeniu zuŜycia energii elektrycznej aŜ o 74%.

Zwiększona wydajność energetyczna dzięki 

zastosowaniu 3-kolumnowego hybrydowego 

wymiennika ciepła

Poprzedni model -

2 kolumny

Nowy model -

3 kolumny

7ø

7ø

5ø

Znaczne zwiększenie wydajności poprzez dodanie kolumny 

do hybrydowego wymiennika ciepła, powiększającego 

w efekcie jego powierzchnię. 

Ograniczenie strat ciepła w wyniku zastosowania rur 

o róŜnych średnicach. 

Najwyższy 
na świecie 

współczynnik

COP / EER

(H09MW)

5,6

1

Efektywniejszy wylot powietrza

25%

Poprzedni

Poprzedni: 82ø 

Nowy

Nowy: 102ø

Mała DuŜa

Udoskonalone ukośne łopatki wentylatora

Większy rozmiar wentylatora

większy

(Ilość powietrza)

Dzięki redukcji zawirowań zmniejszających przepływ powietrza oraz poprzez zwiększenie 

wentylatora, ilość nawiewanego powietrza zwiększyła się z 12 do 15,5 m3/min.

Prestige

Ulepszony 
rozkład 

prędkości 
powietrza

1

2

2

(rozmiar wentylatora)
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2-rotacyjna spręŜarka wysokiej wydajności

Zwiększona wydajność napędu inwerterowego

Konwencjonalny Konwencjonalny
LS-H1254DA0

Miesięczne zuŜycie energii (KSC 9306)Standard LG In-House

Porównanie całkowitego
zuŜycia energii elektrycznej

Porównanie zuŜycia energii
elektrycznej (KSC 9306)

Konwencjonalny: ZuŜycie energii x Współczynnik pracy x 

Ilość godzin pracy dziennie x Ilość dni pracy
Zadana temperatura: 23°C

Temperatura na zewnątrz: 7°C

ZuŜycie energii elektrycznej w czasie potrzeb-

nym do osiągnięcia zadanej temperatury
Inwerter: Metoda obliczeń SEER

LS-H1254DA0H12MW H12MW

Sezon letniSezon grzewczy

Inwerterowy Inwerterowy

SpręŜarka rotacyjna

z pojedynczym króćcem

Wydajny silnik

Jak to działa

Liczba króćców ssących została obniŜona z 2 do 1, 

aby podnieść efektywność spręŜania czynnika 

chłodniczego podczas pracy kompresora na niskich 

obrotach, a więc w zakresach, w jakich najczęściej 

jest uŜywany.

Silnik prądu stałego w klimatyzatorach LG 

charakteryzuje się najwyŜszym na świecie poziomem 

wydajności. 

Zaawansowany napęd 

inwerterowy minimalizuje straty 

energii oraz utrzymuje wysoką 

wydajność na poziomie 95%.

Napęd inwerterowy minimalizuje straty energii ponoszone 

podczas zmian napięcia pomiędzy prądem zmiennym a stałym, 

zwiększając tym samym wydajność energetyczną.

26%
36%

100% 100%

74%

Oszczędność

64%

Oszczędność

Model
Wydajność 
chłodnicza 

(kW)

Miesięczne 
zuŜycie energii 

(kWh)

Oszczędność 
energii

(średnio)

Konw. LS-H1254DA0 3.5 280.8

  64%

Inwert. H12MW 3.5 100.6

Model
Całkowite

zuŜycie energii
elekrycznej (kWh)

Oszczędność 
energii

(średnio)

Konw. LS-H1254DA0 1.2

  74%

Inwert. H12MW 0.31

3

4

3

4
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Napęd inwerterowy

Oszczędność energii

Napięcie

Zakres prądu
zmiennego

Straty 
energii

Straty 
energii

InwerterKonwerter

Zakres prądu
zmiennego

Zakres prądu
stałego
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Niski poziom hałasu 17dB

Komfort użytkowania

Dzięki unikalnej technologii ukośnych łopatek wentylatora LG oraz  

konstrukcji kompresora o niskim poziomie wibracji klimatyzatory LG 

generują najniŜszy na świecie poziom hałasu.

Biblioteka

Konwencjonalny 

On / Off

Las

Konwencjonalny 

inwerterowy

26dB

22dB

32dB

36dB

17dB
Klimatyzator LG Najniższy poziom hałasu gwarantuje 

wyjątkowy komfort użytkowania 

klimatyzatora.

1

32

Prestige
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Silnik BLDCUnikalna konstrukcja 

ukośnych łopatek 

wentylatora

SpręŜarka o niskim

stopniu wibracji

Unikalna konstrukcja spręŜarki 2-rotacyjnej zmniejsza 

poziom wibracji dzięki redukcji zmian momentu 

obrotowego o 40% w stosunku do standardowej 

spręŜarki rotacyjnej.

Silnik BLDC dzięki zastosowaniu potęŜnego magnesu 

neodymowego  i moŜliwości osiągnięcia wysokiego 

momentu obrotowego, zapewnia bardzo duŜy przepływ 

powietrza i wysoki spręŜ.

13 poziomów prędkości obrotów stwarza moŜliwość 

precyzyjnej kontroli pracy silnika. Chałas emitowany przez 

elementy mechaniczne i elektryczne jest duŜo niŜszy przy 

jednoczesnym zapewnieniu efektywnej pracy silnika na 

wysokich obrotach.

Stabilność pracy spręŜarki 2-rotacyjnej minimalizuje jej 

wibracje. 

Stały magnes

Transmiter 

1

3

2

SpręŜarka Rotacyjna a 2-rotacyjna

Konstrukcja ukośnych łopatek wentylatora minimalizuje 

zmiany ciśnienia powstającego przy kontakcie łopatek 

z powietrzem, dzięki czemu poziom hałasu emitowanego 

przez wentylator jest najniŜszy na świecie.

Konwencjonalne Ukośne

15°

rotacyjna 2-rotacyjna

Zmiany momentu 
obrotowego

40%

Redukcja o
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Filtr 

Zdrowe powietrze

Autooczyszczanie

Autooczyszczanie Jonizator Filtr 

Ponad 2 miliony jonów Plasmaster 

gwarantują pe∏ną sterylizację 

powietrza dla zdrowia i komfortu 

uŜytkownika.

Zaawansowana funkcja automatycznego 

oczyszczania zapobiega gromadzeniu 

się bakterii i pleśni w wymienniku ciep∏a  

i tym samym zapewnia uŜytkownikowi 

bardziej komfortowe warunki. 

¸atwy w utrzymaniu, niezwykle 

skuteczny system plazmowej 

fi ltracji LG chroni uŜytkownika 

przed szkodliwymi substancjami 

unoszącymi się w powietrzu oraz 

eliminuje przykre zapachy.

1 2 3

U
n

ik
a
ln

e
 c

e
c
h

y

Jonizator



Filtr antyalergiczny

Filtr antwirusowy Filtr usuwający

przykre zapachy

Filtr w kształcie plastra miodu

Filtry antywirusowy

i antyalergiczny

Filtr usuwający

przykre zapachy

Eliminuje z powietrza wirusy (poparte 

badaniami naukowymi), stanowiące 

zagroŜenie dla zdrowia cz∏owieka, 

w tym wirusy grypy A (H1N1).

Filtr usuwa przykre zapachy 

wywołujące migrenę 

i chroniczne zmęczenie.

4 5 6
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2 miliony
Jonów

Plasmaster 
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Prestige

Jonizator

Zdrowe powietrze

Ponad 2 miliony jonów Plasmaster nie tylko oczyszczają 

powietrze przechodzące przez klimatyzator ze szkodliwych 

substancji ale równieŜ usuwają przykre zapachy.

Jak to działa

Ocena skuteczności sterylizacji
Cząsteczki jonów Plasmaster 

usuwają z powietrza bakterie 

i inne szkodliwe substancje.

Obraz (z mikroskopu elektronowego) deaktywacji

spowodowanej metamorfozą protoplazmy na błonie

komórkowej (Seoul National University, 2010.10)

Wiązania 

polaryzacyjne 

cząsteczek H
2
O w 

powietrzu generują 

skupiska jonów (+)(-)

Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Krok 5

Jony otaczają liczne 

szkodliwe substancje, 

takie jak bakterie, 

zarazki i wirusy.

W wyniki reakcji 

chemicznej powstają 

rodniki OH.

Rodniki OH 

wchodzą w reakcję 

ze szkodliwymi 

substancjami.

Szkodliwe 

substancje są 

przekształcane 

w H
2
O a uwalniane 

powietrze jest 

czyste i zdrowe.

Jonizator 

Skuteczność oczyszczania jonami Plasmaster wynosi aŜ 99%, 

zapewniając w efekcie czyste i bezpieczne powietrze. 
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 (
%

)

Czas (min)

88

92

90

94

96

100

98

*

*

Uwalnianie 
jonów

Warunki testu

Kubatura pomieszczenia: 52 m3  /  Bakterie: Escherichia coli 

Prędkość wentylatora: wysoka  /  Temperatura i wilgotność 

powietrza

Deaktywacja bakterii

99%
Skuteczność
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Funkcja kompleksowego automatycznego 

oczyszczania zapobiega formowaniu się bakterii 

i pleśni na wymienniku ciepła, zapewniając 

uŜytkownikowi bardziej komfortowe warunki.

Autooczyszczanie

Autooczyszczanie 

Prestige

Bacterie

Colon Bacillus 100%

Korea Food & Drug

Administration (2010)

Staphylococcus 99,8%

Pseudomonas

Aeruginosa
99,9%

Pneumonia 98,7%

Salmonella 99,5%

MRSA 99%

Seoul National University, 

Korea (2011)

Encephalomeningitis 95%

H1N1 96%

Adenowirus 96%

Automatyczne osuszenie
klimatyzatora po wyłączeniu.

Funkcja sterylizacji jonami

usuwa bakterie i pleśń.

Wnętrze klimatyzatora jest utrzymywane w czystości 

dzięki osuszaniu wymiennika ciepła, a następnie 

sterylizacji jonami nano-plasma.
Konwencjonalne

Automatyczne oczyszczanie

Głównymi przyczynami nieprzyjemnego zapachu 

z klimatyzatorów są pleśń i bakterie powstające 

w mokrym wymienniku ciepła. 

Automatyczna funkcja oczyszczania osusza mokry 

wymiennik ciepła, zapobiegając powstawaniu 

pleśni i bakterii, usuwając przykre zapachy oraz 

eliminując konieczność częstego czyszczenia fi ltra.

Oczyszczanie konwencjonalne 

a automatyczne

*

*

*

*

*

Lista certyfi katów

Bakterie

Staphylococcus 99,8%

Korea Institute of

Construction Materials

Salmonella 97,97%

Auburn University, USA

Campylobacteria 81,2%

Alergeny     Alergeny 96,09%

Bezpieczeń-

stwo

Usuwanie dolegli-

wych toksycznych 

wyziewów

nietoksyczne
Korea Conformity La-

boratories (2010)

Innowacyjne rozwiązania LG Plasmaster zostały przetestowane i certyfi kowane przez róŜne renomowane światowe organizacje.
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Prestige Libero ArtCool ArtCool Galeria

Filtr Plasmaster usuwa z powietrza roztocza, kurz i sierść zwierząt domowych, chroniąc uŜytkowników podatnych 

na alergie i schorzenia astmatyczne.

Filtr 

Drobne cząsteczki kurzu są 

wychwytywane i eliminowane 

przez pole elektryczne 

wytwarzane w fi ltrze. 

Jak to działa

Przykry zapach

Cząsteczki 
kurzu

Jonizacja

Otoczenie cząsteczek kurzu 

ładunkami elektrycznymi (+).

Rozpad przykrych zapachów.

Zanieczyszczone 

powietrze

Proces fi ltracji

Filtracja kurzu przy wykorzy-

staniu prawa Coloumba.

Czyste powietrze

Skuteczny i łatwy w utrzymaniu system fi ltracji LG Plasmaster 

chroni uŜytkownika przed szkodliwymi substancjami 

unoszącymi się w powietrzu oraz eliminuje przykre zapachy.

Zdrowe powietrze

U
n

ik
a
ln

e
 c

e
c
h

y

Filtr
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Prestige Libero ArtCool Libero-E Econo Big CapacityLibero E

Filtr wstępny

Łatwe wyjmowanie Łatwe czyszczenie

Wyjmowanie fi ltra: po podniesieniu panela przedniego 

wystarczy unieść fi ltr do góry aby w całości go 

wysunąć.

Czyszczenie fi ltra: specjalnie zaprojektowany fi ltr jest 

łatwy do czyszczenia a czas jego uŜytkowania został 

znacznie wydłuŜony. 

Filtr wstępny ułatwia utrzymanie czystości klimatyzatora - 

wystarczy wyjąć i umyć pod bierzącą wodą.

Filtr wstępny

Filtr Plasmaster
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System fi ltracji powietrza klimatyzatorów LG to 

nie tylko unikalny design ale przede wszystkim 

funkcjonalność i skuteczność potwierdzona przez 

najbardziej uznane na świecie instytuty badawcze.

Filtr usuwający

przykre zapachy

Filtr usuwa z powietrza nieprzyjemne 

zapachy wywołujące migrenę 

i powodujący chroniczne zmęczenie.

System fi ltrów w kształcie plastra miodu

Filtr usuwający przykre zapachy

Filtry antywirusowy i antyalergiczny

Kształt fi ltrów zapewnia maksymalną efektywność oczyszczania powietrza. 

Ich konstrukcja jest niezwykle stabilna a maksymalna powierzchnia fi ltracji 

została uzyskana przy minimalnym użyciu materiałów.

Zdrowe powietrze

Test efektywności fi ltrów LG w usuwaniu wirusów 

grypy typu A (H1N1) przeprowadzony przez 

KITASATO Research Center of Environmental 

Science w Japonii.

0 h 24 h

0%
Sterylizacji

99.9%
Sterylizacji

Filtry antywirusowy 
i antyalergiczny

wirusówAH1N1wirusówAH1N1

3 5003 500 000
OkołoOkoło

Prestige
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System fi ltrów w kształcie 

plastra miodu
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Filtry anywirusowy i antyalergiczny

Filtry LG antywirusowy i antyalergiczny blokują neuramidase i hemagglutinin, które 

są aktywowane gdy wirus opuszcza komórkę macierzystą w celu rozmnaŜania się.

Filtr 

antywirusowy

Powłoka antywirusowa

Apatyt i organiczne/nieorganiczne związki chemiczne

Wirus

Alergen

Przechwytywanie 

wirusów przez fi ltr

Przechwytywanie 

alergenów przez 

fi ltr

Apatyt oraz organiczne/nieorganiczne 

związki chemiczne przechwytują 

alergeny.

Proces usuwania wirusów na 

powierzchni powłoki antywirusowej 

Oczyszczone 

powietrze

Oczyszczone 

powietrze

Filtry anywirusowy i antyalergiczny usuwają drobnoustroje stanowiące zagrożenie dla zdrowia 

użytkownika w tym wirusy grypy typu A (H1N1), co zostało naukowo udowodnione.

Filtr 

anyalergiczny

Proteinowa 

deaktywacja wirusów

Certyfi kat British 

Allergy Foundation

(2009.01)

Certyfi kat 

Kitasato Institute 

Filtr pokryty 

materiałem 

deaktywującym 

alergeny

Filtr w kształcie 

plastra miodu

Filtr sterylizujący 

z powłoką 

antywirusową

Krok 1

Krok 1

Krok 2

Krok 2

Krok 3

Krok 3

(tylko fi ltr antybakteryjny)

Prestige Libero ArtCool Libero-E
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Libero-E



5.6 min.

34

Jak uzyskaliśmy tak wysoką wydajność

Zawirowania powietrza powstające wewnątrz jednostki 

zmniejszają jego przepływ przez wylot. Ich redukcja 

zwiększa wydajność nawiewu klimatyzatora aŜ do 15,5 m3/h.

Zoptymalizowana konstrukcja wylotu powietrza zwiększa prędkość wymiany powietrza 

w pomieszczeniu o 20%.

3-krotnie szybsze osiąganie zadanej temperatury w porównaniu z klimatyzatorami 

konwencjonalnymi.

Tryb Jet Cool

W trybie Jet Cool chłodne powietrze jest rozprowadzane równomiernie z dużą 

prędkością, celem zapewnienia optymalnej temperatury w zaledwie 5,6 minuty.

Optymalizacja wylotu powietrza 

pozwala na schłodzenie pomieszczenia 

do temperatury 5°C w czasie zaledwie 

5,6 min.

Optymalizacja nawiewu

Tryb Jet Cool

Prestige

Szybsze chłodzenie

5.6

Model inwerterowy H09MW

Model konwencjonalny ON-OFF

Zadana 

Temp.

26°C

33°C

Czas

Temp.

3
x

szybciej

Warunki testu
Temperatura zewn: 35ºC

Temperatura wewn.: 26ºC

Zadana temperatura: 26ºC

Tryb nawiewu: Silny
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6 ustawień w pionie 5 ustawień w poziomie

Wertykalna regulacja kierunku wypływu powietrza posiada 6 poziomów ustawień, wszystkie z pełną 

obsługą funkcji auto-swing, gwarantującą skuteczniejsze schładzanie kaŜdego pomieszczenia.

Horyzontalna regulacja kierunku wypływu powietrza z 5 poziomami ustawień, kaŜdy z nich z pełną obsługą 

funkcji auto-swing, zapewnia osiągnięcie w krótkim czasie zadanej przez uŜytkownika temperatury.

Dzięki 4-kierunkowemu nawiewowi powietrze rozprowadzanie jest równomiernie niezaleŜnie od lokalizacji 

klimatyzatora w danym pomieszczeniu.

4-kierunkowy nawiew skutecznie rozprowadza powietrze na całej przestrzeni 

klimatyzowanego pomieszczenia, eliminując powstawanie tzw. martwych stref.

Optymalizacja nawiewu

Klimatyzator LG z funkcją 4-kierunkowego nawiewu 

powietrza pozwala szybko i skutecznie rozprowadzić 

powietrze w pomieszczeniu.

16°
kąt wypływu

powietrza
w poziomie

Optymalny przepływ powietrza

Optymalizacja nawiewu

4-kierunkowy nawiew

Prestige Libero ArtCool Libero-ELibero E
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Tryb grzania

Wysokowydajna pompa ciepła LG wykorzystująca technologię 

inwerterową zapewnia uŜytkownikowi komfortowe i energoosz-

czędne ogrzewanie.

Pompa ciepła o wysokiej wydajności

Pompa ciepła LG jest nawet o 80% oszczędniejsza 

w użytkowaniu w stosunku do grzejników elektrycznych.

Grzejniki elektryczne

Zużycie energii

Zużycie energii

Pompa ciepła LG

Wysoka wydajność

4,0 kW

0,8 kW

80%

Wydajność
większa o

Klimatyzator inwerterowy: H12MW

Warunki testu - Temperatura zewn.: 7ºC 

Pobór mocy grzejników elektrycznych - 1000 W x 4 szt.

Jeden klimatyzator inwerterowy LG dostarcza w trybie grzania 4,0 kW energii cieplnej, tyle co cztery grzejniki 

elektryczne, przy czym zuŜywa do tego tylko 0,8 kW energii elektrycznej.

Moc grzewcza: 4,0kW

Moc grzewcza: 4,0kW
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Produkty wyposaŜone w pompę ciepła wywoływały zainteresowanie swoimi parametrami 

oszczędności energii. Jednak dopiero inwerterowe pompy ciepła charakteryzują się znacznie 

wyŜszym stopniem wydajności energetycznej w stosunku do urządzeń konwencjonalnych ze 

spręŜarkami o stałej prędkości pracy. W rezultacie klimatyzatory inwerterowe LG pozwalają 

zaoszczędzić nawet o 66% energię elektryczną w trybie grzania. Ponadto energooszczędne 

urządzenia inwerterowe LG nie emitują do atmosfery szkodliwego CO
2
.

Technologia inwerterowa

Model inwerterowy: H12MW

Model konwencjonalny: LS-H1254DA0

Energia elektryczna zuŜyta do osiągnięcia zadanej temp.

Warunki testu - temp. zewn.: 7ºC

zadana temp.: 23ºC

Oszczędność energii w trybie grzania

100%

26%

InwerterowyKonwencjonalny

Energia

74%
Oszczędność

energii

LS-H1254DA0 H12MW
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Tryb grzania

Klimatyzatory LG ogrzewają większe pomieszczenia i w krótszym 

czasie, zapewniając komfortowe warunki uŜytkownikowi.

Szybkie ogrzewanie Power
Heating

Szybkie ogrzanie pomieszczenia jest możliwe poprzez osiągnięcie zadanej 

temperatury w krótszym czasie.

Natychmiastowy komfort

-15 -10 -5 24

Temperatura zewn. (C°)

Konwencjonalny

Nowy

Szeroki zakres grzania

Szerszy zakres pracy klimatyzatorów inwerterowych LG w trybie grzania

zapewnia skuteczne dostarczanie ciepła do ogrzewanych pomieszczeń

również w ekstremalnych warunkach temperaturowych.

Strefa 
zimna

Region niskich 
temperatur

Ogrzanie pomieszczenia do zadanej temperatury jest 6,3 razy szybsze niŜ w przypadku innych 

klimatyzatorów.

Szybkie ogrzanie

Zadana 

temp. 20°C

Czas

Temp.

12°C 6,3
x

szybciej

Model inwerterowy H09MW

Model konwencjonalny ON-OFF

Warunki testu

Temperatura zewn.: 7ºC

Temperatura wewn.: 12ºC

Zadana temperatura: 20ºC

Tryb nawiewu: Silny
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Optymalizacja przepływu powietrza

Łatwa kontrola nawiewu powietrza

6 ustawień w pionie i 5 w poziomie

12-metrowy zasięg nawiewu powietrza

70°
Kąt wypływu 

powietrza 
w pionie

W trybie grzania łopatki klimatyzatora

kierują strumień ciepłego powietrza 

w dół, celem utrzymania stałej i przyjem-

nej temperatury w całym pomieszczeniu.

Klimatyzatory LG mogą automatycznie 

rozprowadzać powietrze w 4 kierunkach.

6 ustawień w pionie / większy zasięg 

przepływu powietrza

5 ustawień w poziomie / zrównowaŜony 

rozkład powietrza do odległych zakąt-

ków pomieszczenia

Nowy większy wentylator LG zwiększa 

zasięg skutecznego nawiewu do 12

metrów. Przekłada się to bezpośrednio 

na szybkość i skuteczność ogrzewania 

pomieszczenia.

(Dotyczy modeli: CA18AW*/CA24AW* i E18SQ/E24SQ)

Kontrola kierunku nawiewu powietrza umoŜliwia dostosowanie kierunku nawiewa-

nego powietrza w zaleŜności od miejsca usytuowania klimatyzatora.

Tylko w lewoWe wszystkich kierunkachTylko w prawo

12 m
Zasięg

Nawiew powietrza w pionie



40

Dyskretnie wkomponowany w obudowę wyświetlacz LED, 

emitujący delikatne światło, jest widoczny tylko w trakcie pracy 

klimatyzatora.

Dystyngowany ruch łopatek i panela przedniego doskonale 

wpasowuje się w elegancki design obudowy klimatyzatora.

Unikalny kształt wlotu powietrza inspirowany strukturą plastra 

miodu.

Prestige

Struktura plastra miodu

Eleganckie ruchy Magiczny wyświetlacz

Stylowy 

Design

 

Stylowy deseń

Głęboko perforowana struktura przedniego panela tworząca 

stylowy design.

Prestige

Design klimatyzatorów LG jest nieporównywalny z Ŝadnymi innymi 

tego typu urządzeniami na rynku. Teraz klimatyzator staje się 

eleganckim elementem wystroju wnętrza.
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