
UNIEKE KENMERKEN

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.

ENERGIE EFFICIËNT

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

GEZOND KLIMAAT

Dankzij LG’s Smart-technologie kunt u, waar u ook bent,  
uw airconditioner bedienen dankzij de ingebouwde wifi- 
functie. Met behulp van de LG Smart Thinq app bedient  
u bovendien niet alleen uw airco, maar ook uw ander smart-produc-
ten van LG. 

SMART

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.

COMFORT

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.

EXTREEM DUURZAAM 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.
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Buitendeel Afstandsbediening

Prestige

Standard PlusDeluxe

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 

de laatste Europese energienormen en is ideaal voor consumenten      

die zich bewust zijn van hun energieverbruik en dit willen verlagen.

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 verwijde-

ren. Naast de verbeterde luchtkwaliteit  

zijn de airconditioners van LG ook indrukwekkend stil.

Betere oplossingen voor uitstekende luchtkwaliteit

R32R32

LG biedt het hele jaar door optimaal comfort 
en uitstekende luchtkwaliteit

Standard Plus R32
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Dankzij een energie-efficiëntie van wereld-
klasse geniet u van een comfortabele leefom-
geving, terwijl u energie bespaart.

SUPERIEUR ENERGIE EFFICIËNT

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.

HIGH PERFORMANCE AIRFLOW

Dankzij LG’s Smart-technologie kunt u, waar u 
ook bent, uw airconditioner  
bedienen dankzij de ingebouwde wifi-
functie. Download de LG Smart Thinq app.

INGEBOUWDE WIFI

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

SUPERIEUR ENERGIE EFFICIËNT

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.

MEER COMFORT 

Dankzij LG’s Smart-technologie kunt u, waar u 
ook bent, uw airconditioner  
bedienen dankzij de ingebouwde wifi-
functie. Download de LG Smart Thinq app.

INGEBOUWDE WIFI

Dankzij de energie-efficiëntie (A+++/A+++) 
van wereldklasse geniet u van een
comfortabele leefomgeving terwijl u
energie bespaart.

SUPERIEUR ENERGIE EFFICIËNT

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.

COMPLEET STIL

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.

PLASMASTER IONIZER PLUS

De LG Standard Plus is een modern wandmodel met 
zeer hoge prestaties, laag energieverbruik en fluis-
terstil. Met functies zoals comfort air en fast cooling 
beschikt u uiterst snel over een prettig binnenklimaat. 
De ingebouwde wifi zorgt ervoor dat u met behulp van 
de LG Smart Thinq app  
overal toegang heeft tot u airco. Met deze app kunt u 
bovendien alle andere smart apparaten bedienen in één 
app.

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. Bovendien zorgt de Dual Inverter 
technologie voor nog meer stabiliteit en een lager geluidsniveau.

Dankzij LG’s Smart-technologie kunt u, waar u ook bent, uw airconditioner bedienen dankzij de 
ingebouwde wifi-functie. Met behulp van de LG Smart Thinq app bedient u bovendien niet alleen uw 
airco, maar ook uw ander smart-producten van LG.

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 en Deluxe.

Prestige

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.

MEER COMFORT 

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.

SNEL VERWARMEN

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

DUAL PROTECTION FILTER

Deluxe

Standard Plus 10 jaar garantie op de compressor

Ingebouwde Wi-Fi

*10 jaar garantie geldt alleen op de compressor en op aansluiten van 1 buitendeel met 1 binnendeel.

* Zit alleen op de Standard Plus, Artcool en Deluxe.
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Dankzij een energie-efficiëntie van wereld-
klasse geniet u van een comfortabele leefom-
geving, terwijl u energie bespaart.
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comfortabele leefomgeving, terwijl u
energie bespaart.

SUPERIEUR ENERGIE EFFICIËNT

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.
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van wereldklasse geniet u van een
comfortabele leefomgeving terwijl u
energie bespaart.

SUPERIEUR ENERGIE EFFICIËNT
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gaat, maar ook omringende schadelijke
deeltjes wat ideaal is voor mensen met 
hooikoorts.

PLASMASTER IONIZER PLUS

De LG Standard Plus is een modern wandmodel met 
zeer hoge prestaties, laag energieverbruik en fluis-
terstil. Met functies zoals comfort air en fast cooling 
beschikt u uiterst snel over een prettig binnenklimaat. 
De ingebouwde wifi zorgt ervoor dat u met behulp van 
de LG Smart Thinq app  
overal toegang heeft tot u airco. Met deze app kunt u 
bovendien alle andere smart apparaten bedienen in één 
app.

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. Bovendien zorgt de Dual Inverter 
technologie voor nog meer stabiliteit en een lager geluidsniveau.

Dankzij LG’s Smart-technologie kunt u, waar u ook bent, uw airconditioner bedienen dankzij de 
ingebouwde wifi-functie. Met behulp van de LG Smart Thinq app bedient u bovendien niet alleen uw 
airco, maar ook uw ander smart-producten van LG.

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 en Deluxe.

Prestige

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.

MEER COMFORT 

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.

SNEL VERWARMEN

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

DUAL PROTECTION FILTER

Deluxe

Standard Plus 10 jaar garantie op de compressor

Ingebouwde Wi-Fi

*10 jaar garantie geldt alleen op de compressor en op aansluiten van 1 buitendeel met 1 binnendeel.

* Zit alleen op de Standard Plus, Artcool en Deluxe.

R32

R32



UNIEKE KENMERKEN

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.

ENERGIE EFFICIËNT

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

GEZOND KLIMAAT

Dankzij LG’s Smart-technologie kunt u, waar u ook bent,  
uw airconditioner bedienen dankzij de ingebouwde wifi- 
functie. Met behulp van de LG Smart Thinq app bedient  
u bovendien niet alleen uw airco, maar ook uw ander smart-produc-
ten van LG. 

SMART

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.

COMFORT

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.

EXTREEM DUURZAAM 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.

RESIDENTIAL
AIR CONDITIONERS

RESIDENTIAL
AIR CONDITIONERS

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

Buitendeel Afstandsbediening

Prestige

Standard PlusDeluxe

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 

de laatste Europese energienormen en is ideaal voor consumenten      

die zich bewust zijn van hun energieverbruik en dit willen verlagen.

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 verwijde-

ren. Naast de verbeterde luchtkwaliteit  

zijn de airconditioners van LG ook indrukwekkend stil.

Betere oplossingen voor uitstekende luchtkwaliteit

R32R32

LG biedt het hele jaar door optimaal comfort 
en uitstekende luchtkwaliteit

Standard Plus R32


