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Nowoczesna stylistyka Barwy aranżacji Innowacyjny sterownik

Antybakteryjny filtr powietrza Automatyczne oczyszczanie

Łatwa instalacjaCicha praca agregatu

Automatyczne
oczyszczanie

Funkcja Jet Cool

Innowacyjny sterownik

3-stronny
nawiew powietrza

Filtr antybakteryjnyPodświetlenie LED

Zadaniem filtra antybakteryjnego jest filtracja cząsteczek kurzu o wielkości powyżej 10µm,
a następnie eliminacja przechwyconych w ten sposób bakterii. Specjalnie zaprojektowany, jest 
łatwy do czyszczenia, a czas jego użytkowania został znacznie wydłużony. Po podniesieniu 
przedniego panela wystarczy unieść do góry aby w całości go wysunąć.

Zaawansowana funkcja automatycznego oczyszczania zapobiega gromadzeniu się bakterii
i pleśni w wymienniku ciepła i tym samym zapewnia użytkownikowi bardziej komfortowe 
środowisko. Funkcja ta osusza mokry wymiennik ciepła, zapobiegając powstawaniu pleśni
i bakterii oraz usuwając przykre zapachy.

Design klimatyzatorów LG ArtCool Stylist jest nieporównywal-
ny z żadnymi innymi tego typu urządzeniami na rynku.

Możliwość dostosowania koloru podświetlenia do np. 
temperatury nawiewanego powietrza, wystroju wnętrza czy 
nawet nastroju użytkownika.

Intuicyjny w obsłudze, z czytelnym dotykowym ekranem
o oryginalnym kształcie. Przycisk „hot key” umożliwia szybki 
dostęp do najważniejszych funkcji pilota.

Łatwy
do wyjęcia

i umycia



Sprężarka o niskim
stopniu wibracji

Funkcja cichej pracy nocnej
dla jednostki zewnętrznej

Jedno-rotacyjna Dwu-rotacyjna

40 %

Redukcja drgań do

Stabilność pracy sprężarki dwu-rotayjnej minimalizuje jej wibracje.

Model
Cena jednostki wewnętrznej netto   NLP

Cena jednostki zewnętrznej netto   NLP

Cena kompletu netto   NLP
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3- stronny nawiew powietrza Funkcja Jet Cool
Konstrukcja wylotu powietrza umożliwia 
intensywne nawiewanie chłodnego 
powietrza, które pozwala na schłodzenie 
pomieszczenia o 5°C w zaledwie 5,6 
minuty. Uzyskanie zadanej temperatury 
zajmuje klimatyzatorom LG 3 razy mniej 
czasu w porównaniu z klimatyzatorami 
konwencjonalnymi. Zoptymalizowana 
konstrukcja wylotu powietrza skraca czas 
wymiany powietrza
w pomieszczeniu o 20%.

Unikalna konstrukcja sprężarki dwu-rotacyjnej zmniejsza poziom wibracji dzięki redukcji zmian 
momentu obrotowego o 10% w stosunku do standardowej sprężarki rotacyjnej.

Tryb pracy jednostki zewnętrznej obniża poziom emitowanego przez nią hałasu o 3dB oraz czyni 
pracę jednostki wewnętrznej jeszcze bardziej cichą.

Jak to działa?

3-stronny nawiew powietrza sprawnie i szybko chłodzi każdy zakątek pomieszczenia.

G09WL G12WL
2300 2700

2800 3400

5100 6100

G09WL / G12WL

Na sterowniku wybierz
„SILENT”, aby przejść
w tryb cichej pracy.

Kontrola obrotów sprężarki 
jednostki zewnętrznej.

Wydajność chłodnicza (min./śr./max) W
Wydajność grzewcza (min./śr./max) W
Wydajność grzewcza w niskich temp. (-7°C)            W
E.E.R. / C.O.P. W/W
S.E.E.R. / S.C.O.P.
Klasa wydajności energetycznej (chłodzenie/grzanie)
Roczne zużycie energii (chłodzenie/grzanie) kWh
Poziom 
hałasu

jedn. wewn., tryb snu/nis./śr./wys.      dB(A)
wys.                     dB(A) ,.nwez .ndej

Zakres pracy chłodzenie/grzanie (jedn. zewn.)        °C
Wymiary jedn. wewn. (szer.×wys.×gł.)                  mm

jedn. zewn. (szer.×wys.×gł.)                   mm
Waga gkwewn. .ndej

gk zewn. .ndej

Model G09WL G12WL
1300/2500/3500 1300/3500/4000
1300/3000/4200 1300/3500/5000

3200 3700
3,61/ 3,61 3,21/ 3,61
5,70/ 3,80 5,60/ 3,80

A+/A A+/A
170/1100 220/1224

19/29/34/39 19/29/34/39
45 45

-10~48/ -15~24 -10~48/ -15~24
645x645x121 645x645x121
770x545x288 770x545x288

18 18
34 34


