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Innovativ värmepump med wi-fi som kan fjärrstyras via smartphone  
 
LG Prestige Plus är det nya hypermoderna flaggskeppet av värmepumpar för privata hem, 
med inbyggd wi-fi. Denna innovativa och väggmonterade värmepump från LG kan 
fjärrstyras och diagnostiseras bekvämt via en Smartphone. 
 
 

 
 

Människor blir alltmer medvetna om faktorer som kostnader och oljud. Prestige Plus är utvecklad 

konsumenternas högre krav. Idag vill de ha integrerade enheter, för både värme och kyla, de vill 

kunna styra sin pump via internet var de än befinner sig, de vill ha högre effektivitet och dessutom till 

en mindre/lägre negativ miljöpåverkan. Så marknaden är viktig och kommer att växa med ökande 

konsumentkrav, säger Ed Wilkes, Försäljningschef för LG Electronics Nordic Region, Air Solution 

Department.   
 
Med appen LG Smart ThinQ och funktionen Smart Diagnosis, kan man enkelt kontrollera och spara 
alla inställningar, åtgärda eventuella fel som kan uppstå, spara energi och styra funktioner på 
luftvärmepumpen via en eller flera smarta telefoner var man än befinner sig.  

Prestige Plus har även en mängd andra tekniska funktioner som gör den extremt tyst, effektiv och 
ekonomisk, inbyggd wi-fi, 4-vägs automatisk svängning för luftriktning och multisskyddsfilter. 
Luftfiltret är enkelt att ta loss och rengöra, skyddar hemmet mot lukt och skadliga partiklar, och 
minskar de mikroskopiska partiklarna. Micro-dust-filtret använder en stark elektrostatisk 
laddning på ytan för att locka till sig och fånga skadliga mikroskopiska ämnen som pollen, fint 
damm och bakterier för att leverera frisk, ren luft till hemmet. 

Fördelar med Smart Diagnostics via smartphone för konsumenter: 
– Enkelt att kontrollera driftsstatus för en produkt utan display eller en som innehåller 

begränsad information. 
– Spara energi genom att övervaka nyckelfunktioner och strömförbrukning. 

– Lätt att förstå felmeddelanden viket gör att du kan finna en lösning snabbt och 
kommunicera med servicecentret enkelt och bekvämt. 

– Utnyttja Underhållsguiden underlättar förbättringar. 
 

För servicetekniker: 

– Förstå produkten bättre genom att enkelt bekräfta driftsstatus och information. 
– Intuitivt diagnostisera problem genom att jämföra nuvarande och tidigare 
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användningsdata. 
– Underhålla installationsmöjligheter och minska eventuella installationsfel genom att 

snabbt bekräfta driftsstatus för enheten. 

 

Prestige Plus är först på marknaden med att hjälpa både konsument och installatör att få ut det 

bästa ur värmepumpen. Den är utrustad med LG:s egentillverkade kompressor som har 10 års 
garanti, hög effekt, låg ljudnivå och mindre slitage. Fläktbladen i inomhusdelen har en ny vinkel 
som sänker ljudnivån till 19 dB, jämfört med konventionella värmepumpar på mellan 22 och 36 
dB, och ligger även i toppskiktet med en energiklass på A+++. Utomhusenheten har också en 
värmeväxlare med en praktisk beläggning, Gold Fin, för att skydda värmeväxlarna från korrosion 
eller erosion i den kärva nordiska miljön. 

 
Presskontakt: Lars-Ola Nordqvist, 070-689 11 20 

 
Om LG Electronics LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) är en av världens största leverantörer 
och en innovatör inom hemelektronik, vitvaror och mobil kommunikation med 83 000 anställda 
fördelat på 119 kontor runtom i världen. LG består av fyra affärsområden – Home Entertainment, 
Mobile Communications, Home Appliance & Air Solution och Vehicle Components – och är en av 
världens största tillverkare av platt-tv, mobiltelefoner, luftvärmepumpar, tvättmaskiner och 
kylskåp. Sedan oktober 1999 återfinns LG Electronics även i Norden. För mer information besök 
www.lg.com. 
 
 
Om LG Electronics Air Conditioning and Energy Solution  LG Electronics Air Conditioning and 

Energy Solution Company är ett globalt ledande företag på marknaden för uppvärmning, 
ventilation, luftkonditionering (HVAC) och energilösningar. Företaget erbjuder ett brett utbud, 
från konsumentprodukter till industri- och specialiserade luftkonditioneringssystem, samt LED-
belysning. LG AE har expanderat inom specialiserade B2B-lösningar med centralt fokus på 
miljövänlighet och energieffektivitet. Genom innovativ teknik, stora investeringar i forskning och 
utveckling samt effektiva marknadsföringsstrategier har LG AE slagit sitt eget försäljningsrekord 
årligen sedan år 2000. 
 

http://www.lg.com/

