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5 DŮVODŮ KE KOUPI 

 Direct DriveTM motor – 10 let záruka 

 AI DD – optimální volba pracích pohybů 

 Steam™ - parní praní - program Pro 
Alergiky a Parní dětská péče 

 TurboWash™ - praní za 59 minut 

 LG ThinQ + Wi-Fi – chytré funkce 

 
 
 

SPECIFIKACE 

Kapacita – praní / sušení 1 – 8,5 kg / 1 - 5 kg 

Rychlost odstředění 
1200/1000/800/600/400/0 

ot. 

Teploty studená/20/30/40/60/95 °C 

Displej LED – dotykový, velký 

Objem bubnu 58 litrů 

Energetická třída – praní / praní+sušení C / E 

Spotřeba energie - praní / praní+sušení 64 / 326 kWh 

Spotřeba vody – praní / praní+sušení 49 / 80 litrů 

Trvání programu (½ náplň) praní / praní+sušení 2:51 / 5:00 minut 

Hlučnost odstřeďování 72 dBA 

Rozměry (š x h x v) 600 x 475 x 850 mm 

Hmotnost (čistá/balení) 63 / 67 kg 

Barva 
bílá + černá dvířka z tvrzeného 

skla s chromovým lemem 

 
TECHNOLOGIE 

Inverter Direct Drive™ motor (10 let záruka) – invertorový, bezkartáčový 
motor s přímým napojením na buben pračky 
AI DD™ – inteligentní systém praní, automatické vážení, detekce jemnosti vláken 
a vyvážení, nová generace pracích pohybů, optimální volba pracích pohybů pro 
efektivní a šetrné praní 
Steam™ – parní praní – program Pro alergiky a Parní dětská péče – redukce 
alergenů, vysoká účinnost praní 
TurboWash™ - aktivní sprchování čistou vodou (jedna tryska), úspora času, vody a 
elektřiny (praní za 59 minut) 
LG ThinQ + Wi-Fi připojení – ovládání na dálku, načtení programu a inteligentní 
diagnostika (Smart Diagnosis™ 3.0) 
Přidat prádlo (Add Item) – možnost přidání prádla během praní 
Auto Restart – restart programu po výpadku proudu  
Ovládací panel v angličtině, Prémiový buben, Velká dvířka, Nulová spotřeba ve 
StandBy režimu 

 

14  PROGRAMŮ 
Cotton (Bavlna), ECO 40-60, Turbo Wash 59, Mixed Fabric (Smíšené prádlo), Easy Care 
(Syntetika), Delicates (Jemná péče), Hand/Wool (Ruční praní/Vlna), Speed14 (Rychlý 14), 
Tub Clean (Čištění bubnu) 
Download Cycle (Načíst program) (defaultně nastaveno Máchání s odstředěním) 
Parní programy: Allergy Care (Pro alergiky), Baby Steam Care (Parní dětská péče) 
Programy sušení: Dry Only (Jen sušení), Wash+Dry (Praní+sušení) (5+5kg) 
Další programy ke stažení přes Wi-Fi (smartphone, aplikace LG ThinQ) 

9  PŘÍDAVNÝCH MOŽNOSTÍ                                                            
Prewash (Předpírka), Delay End (Odložený start (3 – 19 hodin)), Child-Lock (Dětská 
pojistka), Beeper On/Off (Zvuková signalizace on/off), Spin Only (Pouze odstřeďování), 
Add Item (Přidat prádlo), Wi-Fi: Dálkový start, (stažení programu + Smart Diagnosis)   
Možnosti praní: Intensive (Intenzivní) 
Možnosti máchání: Rinse+ (Máchání+) 

4  PROGRAMY SUŠENÍ 
Normal Eco (Normální Eko), Low Temp. (Sušení nižší teplotou), Iron (Suché k žehlení), 
Cupboard (Do skříně) 

 


