
 

LG AC Tag On 

Functia LG AC Tag On este usor accesibila de pe smartphone cu ajutorul aplicatiei "LG AC Tag 
On". Permite verificarea de informatii importante cum ar fi statusul programului actual, coduri 

de eroare, diagnosticare si chiar manualul de utilizare. 

 

Energy Display 

Cu ajutorul telecomenzii poti verifica nivelul curent al consumului de energie. 

DESIGN ELEGANT | Deluxe 



 

Designul echipamentelor de climatizare LG este modern şi foarte plăcut, ceea ce îi conferă un stil 
incomparabil. Echipamentul de climtizare LG va fi mai mult decât un obiect electrocasnic 
devenind un element de decor care va înfrumuseţa fiecare locuinţă. 

PLASMASTER IONIZER | Deluxe 

 

Peste 3 milioane de Ioni Plasmaster sterilizează atât aerul care circulă prin echipamentele de 
climatizare dar şi substanţele dăunătoare şi mirosurile neplăcute din spaţiul respectiv. 

FILTRU DE PROTECŢIE MICRO 3M | Deluxe 



 

Filtrul de protecţie Micro 3M, cu flux înalt de aer dar silenţios, colectează datorită puterii 
electrostatice mari a suprafeţei filtrului, materiile microscopice dăunătoare cum sunt polenul şi 
firele de praf care pot cauza boli respiratorii. 

 

FILTRU DE PROTECŢIE DUBLU (PREFILTRU) | Deluxe 

Filtrul de protecţie dublu (prefiltrul) este uşor de schimbat făcând mai uşoară curăţarea atât a 
interiorului echipamentului de climatizare cât şi a filtrului propriu-zis. Acest lucru înseamnă 
uşurinţă în menţinerea curăţeniei. 

SILENŢIOZITATE ABSOLUTĂ | Deluxe 



 

Datorită ventilatorului oblic şi tehnologiei compresorului cu vibraţii minime, echipamentele de 
climatizare LG au un nivel foarte mic de zgomot. 

 

MOD SILENŢIOS | Deluxe 

Având un nivel foarte mic al sunetului, echipamentele de climatizare LG oferă linişte 

utilizatorului. 

Jet Cool Plus | Deluxe 



 

Răcire este îmbunătățită prin combinarea de control al unitatii exterioare și al unității interioare. 
Ca urmare, există o reducere de 15% din timpul necesar pentru a ajunge la temperatura dorită. 

 

4 WAY | Deluxe 

Echipamentele de climatizare LG propagă aer în fiecare colţ al camerei. Funcţia 4 way de 

balansare suflă aerul rapid şi eficient în toate direcţiile. 

CONTROL FLUX DE AER | Deluxe 



 

Pentru o eficienta a fluxului de aer, vana poate fi ajustată în pozitie verticala sau orizontala 
pentru a permite aerului să circule mai rapid pentru o temperatură plăcută şi echilibrată în 
cameră. 


