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تلویزیون هوشمند سینما 3 بعدی
نســل جدید تلویزیون های ال جی،  پاسخ برجسته ترین 
طراحــان صنعتــی جهــان بــه نیازهــای زندگــی امروز 
اســت. هوشمندی در کاربرد، به کارگیری پیشرفته ترین 
تکنولــوژی هــای روز و طراحــی پیشــرو، از مهمترین 

ویژگی های این سری از محصوالت است.

سینما خانگی با قابلیت پخش تصاویر سه بعدی
پخــش کنندۀ بلوری با کیفیــت  1080P ارمغان ال جی، 
برای کســانی اســت که تلویزیون ســه بعدی ال جی را 
برای لذت بردن بیشــتر از سرگرمی های خانگی انتخاب 
کــرده اند. قابلیت زوم صدای ســه بعــدی حس واقعی 

سینما در منزل را برای شما به ارمغان می آورد.

سینما 3 بعدی
• عینک 3 بعدی راحت

• کنترل عمق تصویر 3 بعدی
• زوم صدای 3 بعدی

• 3D World App )فیلم و بازی های منتخب 3 بعدی(
• تبدیل تصاویر 2بعدی به 3 بعدی

• قابلیت پخش دو تصویـر متفـاوت در یک صفحـه  
   در2 زاویه هنگام بازی

،LED مهمترین مزایای تلویزیون های
سینما اسکرین جدید 3 بعدی ال جی

معرفی محصول
LM86000 / LM96000
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Models:
LM76100  /  LH-975XBH

Models:
LM96000  /  LH-W895XBH
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Floating 
Metal Stand

پایه ظریف، مستحکم
 و منحصر به فرد

Models:
LM62000  /  LH-W951HTS

Models: 
LM86000  /  LH-W951HTS

طراحی
ســینما با آن پردۀ بزرگ، بدون قاب و هیچ مانع دیگر. 
صدائــی فراگیــر و تصویــری ژرف. لذت دیــدن را از 
سینما به خانۀ شما آورده ایم. نسل جدید تلویزیون های 
ال جــی، فکری منحصــر بفرد را بــه محصولی متفاوت 
تبدیــل کرده اســت. تلویزیونــی با قابلیــت های یک 
سینمـای واقعـی. تجـربه ای از نمـایش بــاور نکـردنـی 

فیلم های 2بعدی و 3بعدی در نزدیکی شماست.

سبکی که تحسین همگان را بر می انگیزد
زیبائــی مضــاعف در یـک زنـدگــی مــدرن با طـراحـی 
چشــم نواز )Cinema Screen( ال جی به منزل شــما 

اضافه می  شود.

طراحی یکپارچه و لبه های باریک
از تماشــای تصاویر خیره کننده بر روی صفحه عریض 
و زیبــا با کیفیت پخش کامــاً نزدیک به واقعیت لذتی 

چند برابر ببرید.

پایه شیک و باثبات
ثبات و زیبائی مهمتـرین دیدگاهـی است کـه طـراحـان 
ال جی در معرفی پایۀ منحصر بفرد این محصول بر آن 

تمرکز داشتند.

مشخصات فنی تلویزیون 
LED / LCD ال جی
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LG Smart Is The Best Of 
3D TV And Smart TV 
On One Screen

هوشمند یعنی بهترین
 تصویر سه بعدی و قابلیت هوشمند
 در یک صفحه تلویزیون

سرگرمی های آناین و نرم افزارهای پر طرفدار، امروز 
در دســترس شماســت. نســل جدید تلویزیــون های 
هـوشــمنــد ال جـی، تجـربــه ای متفـــاوت است کــه

ویدیوهــای  خدمــات  و  کاربــردی،  افزارهــای  نــرم 
داد.  خواهــد  قــرار  اختیارتــان  در  را  درخواســتی 
ســـرگــرمی شــخصـی یـا تفــریح با خانــواده. همــگی 

لذت ببریم.

طرح ״ Cinema Screen ״
شاید بهتــرین شــیوه برای لذت بـردن از یک فیلـم 
3 بعــدی، رفتن به ســینما با آن پرده بــزرگ، جذاب، 

بدون قاب و مانع باشد. ال جی باورها را تغییر خواهد 
داد. نســل جدیــد تلویزیــون های ال جــی، طراحی بر 
اســاس ویژگی های منحصر بفرد ســینما است. ایده ای 
ناب که بــا نگاه بــه جدیدترین فناوری های ســاخـت، 
تجـربـه حضــــور در سینـــما را در خـــانـه امکان پذیر 

نموده است.

سینما 3 بعدی
با در هم شکستـن مـرزهای تکنولــوژی تجـربه سینـما
3 بعدی واقعی به عنوان نســل آتی این فناوری به شما 
معرفی می شود. فن آوری که تنها در کنار توجه همیشگی 

طراحان ال جی به کیفیت میسر گردیده است.

 
مهمترین مزایای سینما 3 بعدی ال جی

• گواهی رسمی 3 بعدی بدون پرش
• فناوری 3 بعدی بدون تاری

• عینک های 3 بعدی سبک تر و بدون نیاز به باتری
• عدم خستگی چشم در استفادۀ طوالنی

 BD670 پخش کننده بلوری
دســتگاهی که بــه عقیده بســیاری از صاحــب نظران 
بهترین پخش کننده بلوری در ســال  2012 بین تمامی 

برندها شناخته شده است.

تلویزیون هوشمند ال جی
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اتصال راحت و آسان

• WiFi داخلی 
• قابلیت ضبط بر روی هارد اکسترنال در صورت اتصال 

• گیرنده دیجیتال
HDMI •

• حسگر هوشمند
 Clear Voice II •

SIMPLINK  رابط •

Models:
LM95000  /  BD670
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Models: 
PA45000  /  LH-880XBH

ال جی به عنوان یکی از با سابقه ترین تولید کنندگان 
تلویزیـون پاســمـا توانســته اســت بـا نـــوآوری های 
 Smart Energy Saving و New Phosphorجدیدهمچون

همزمان با کاهش مصرف انرژی بهبود قابل ماحظه ای 
را در تصویر بدست آورد، شما با انتخاب این محصول 

این تقاوت را در کیفت تصویر احساس می نمایید.

TV & home theater   side by side    washing machine   dishwasher   microwave oven   vacuum cleaner   air purifier   air conditioner   mobile phone      

صرفه جوئی هوشمند انرژی
عملکـردهـای مختلفـی در نسل جدیـد تلویزیـون هـای 
ال جــی در جهت مصرف هوشــمندانۀ انــرژی طراحی 
شــده انــد. کنترل نور پــس زمینه، عملکــرد خاموش 
شــدن خــودکار آن هــم در حالی که صدا و موســیقی 
پخش می شــود، و عملکرد Zero قابلیت عدم استفاده 
از برق را در حالت Standby به کاربر می دهد از مهمترین 

امتیازات این گروه از محصوالت است.

دوستدار محیط زیست

حسگر هوشمند
با تغییر شــرایط نوری اتاق، حســگر هوشمند II میزان 
روشــنایی تصویر در حال نمایش را تنظیم می کند. از 

وضوح واقعی تصویر لذت ببرید.

Models:
PA65000  /  LH-W951HTS

سینما خانگی هوشمند
با انتخاب سینمــا خانگـی مـدل هــای هوشمند ال جی،
مــی توانید هر تلویزیونــی را به تلویزیون هوشــمند 

تبدیل کنید.
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جستجوگر شبکه
تنها کافی اســت کلید واژه آنچه را که در جستجوی آن 
هستید تایپ کنید و یا به گشت و گذار در ویدیوهای 
درخواســتی و فیلم های موجود در اینترنت بپردازید. 
این عملکرد جســتجو که در نوع خــود بـی نظیــر است 

وسیـله سـرگــرمـی شمـــا را پربارتر می کند.

عرضه کننده محتوای منتخب
در  موجــود  محتــوای  مفیدتریــن  و  پرطرفدارتریــن 
کشــورتان را انتخاب و دسته بندی کنید. با دسترسی 
آســان بـه هــر آنچـه کـه می خواهیـد. در هـر زمــان،

لذت ببرید.

صفحه اصلی دسترسی
صفحه اصلی جدید تلویزیون هوشــمند ال جی دارای 
طراحی و ظاهری بهینه شــده اســت. سادگی به منظور 
دســتیابی برای انجــام تنظیمات شــخصی از مهمترین 

مزایای توجه به نکته در طراحی این محصول است.

به اشتراک گذاری هوشمند پیشرفته
بـــا قابلیـت ارتبــــاط بی سیــــم، بــــر روی صفحــــه 
تـلویزیــون تـــان بـه جستجــــو و اشتـــراک گـــذاری 
فایل های موجود در حافظه ســایر دســتگاه های جانبی 
بپردازیــد. تلفــن همــراه خــود را از طریــق WiFi به 
تلویـزیــون وصــل کــرده و سپـس با بهــره گیــری از 
ویژگــی هــای اشــتراک گــذاری هوشــمند تلویزیون 
هوشمند ال جی، تصویر تلویزیون را بر روی نمایشگر 
تلفن هوشــمند خــود تماشــا کنید، همچنین از ســایر 
مزایای اتصال راحت یک تلویزیون هوشــمند واقعی با 

دستگاه های دیگر لذت ببرید.

مرکز اجتماعی
تلویزیــون هوشــمند ال جــی ماننــد تلفن هوشــمند 
قابلیت پشــتیبانی سایت های شــبکه های اجتماعی را 
دارد. کـافیست از نـرم افـزار کـاربـردی مـوســوم بـه

 Social Center استفاده کنید.

طراحی متفاوت
همگــی اذعان دارند که ســینما خانگــی ال جی از نظر 
طراحی بی رقیب است. این نکته را به عاوه هماهنگی 
با طراحی زیبای تلویزیــون های ال جی در نظر بگیرید 

تا انتخابی کامل داشته باشید.
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Models:
LM66900  /  LH-975XBH

Models:
LM96000  /  LH-W895XBH
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Slim Depth, 
Narrow Bezel

   صفحه ی کاما یکپارچه،
طراحی باریک

THX3D
تلویزیــون پاســمای 3 بعدی ال جی اولیــن تلویزیون 
دارای مــــدرک رسمــــی 3D THX در جهــــان اسـت. 
3D THX تنهـــا استانـدارد ارزیـابـی کیفیت تصـاویــر 
3 بعـــدی است. در منـزل تـان از کیفیـت سینمــایـی 

فیلم ها لذت ببرید.

3D world
فیلــم های 3 بعدی:  در یک چشــم به هم زدن و به 
آســانـی بـا استفــاده از  3D World App فیلــم هــای

3 بعدی دلخواه تان را بیابید و تماشا کنید. 

بازی هــای 3 بعدی: با بازی هــای 3 بعدی تلویزیون 
هوشــمند ســینما 3 بعدی ال جی به کشف هیجان های 

جدید بپردازید.

تبدیل 2 بعدی به 3 بعدی
فناوری بهینه شــده تبدیــل 2 بعدی به 3 بعدی ال جی 
کــه در نوع خود پیشــرفته ترین اســت، جلوه، عمق و 

روشنی بی نظیر تصویر را به همراه دارد.

کنترل عمق 3 بعدی
به لطف کنتــرل عمـق 3بعـدی قادریــد میــزان جلــوه
3 بعــدی را به دلخواه کنترل کنید. تصاویر 3 بعدی را 

راحت تر و پر هیجان تر تماشا کنید.

3D Wizard
کـاربـران می تواننـد بـه راحتـی تصـاویــر و محتـــوای
3 بعدی شان، نحوه تماشای محتوای 2 بعدی  و همچنین 
تصاویر 2 بعدی تبدیل شــده به 3 بعدی را به بصورت 

دلخواه تنظیم و از تماشای آن لذت ببرند.

زوم صدای 3 بعدی
تلویزیــون 3 بعدی با صدای 3 بعدی کامل می شــود. 
هماهنگی کامل صــدای 3 بعدی با تصاویر 3 بعدی در 
حال نمایش بر روی صفحه، یک تجربه  3 بعدی واقعی 

و متفاوت با گذشته را برایتان به همراه دارد.

Dual Play
قابلیــت پخــش دو تصویــر متفاوت در یــک صفحه به 

هنگام بازی دو نفره

تجربه تماشای راحت تر با نسل آتی تلویزیون 3 بعدی
تلویزیــون 3 بعــدی ال جــی، اینــک بــه بزرگــی یک 
سینمـــای واقعــی و در کنـــار شماسـت. عینـک هــای 
3 بعدی ســنگین، کم کیفیت و نامناســب را با تصاویر 
3 بعــدی عــادی و پر لــرزش فراموش کنید. شــما در 

سینمای ال جی حضور دارید. تلویزیونی با استاندارد های 
جدیــد بــرای تصاویــر 3 بعــدی بــا رعایــت باالترین 

استانداردها در دسترس شماست.

طراحی
• رکورد دار باریک ترین قاب جهان 

Cinema Screen با طراحی •

تلویزیون 3 بعدی
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Models: 
LM67100  /  DV9585PT 
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Minimized Frame, 
Maximized 3D

سه بعدی بدون مرز،
طراحی بدون قاب 

WiFi سازگاری با شبکه بی سیم
تلویزیون هوشــمند ال جی مانند تلفن های هوشــمند 
به چیپ WiFi تجهیز شده تا امکان اتصال و دسترسی 

بی نقص برای آن فراهم گردد.

 DVR سازگار با عملکرد
با قابلیت عملکرد ماشین زمان، مدیریت پخش برنامه هـای 

تلویزیـون توسط شمـا انجـام می شـود.

 USB امکان ضبط برنامه ها و ذخیره سازی روی حافظه
یا هارد اکســترنال،  به عقب برگرداندن آن و تماشای 

مجدد از مزایای این عملکرد است.

اتصال راحت و آسان

Clear Voice II ویژگی
تشــخیص صدای انســان و امکان تقویــت در صورت 
لزوم، قابلیتی اســت جدید که امکان وضوح و تفکیک 

از صداهای پس زمینه را به کاربر خواهد داد.

HDMI
نســخه های پیشــین HDMI فقط عمق رنگ 24 بیت را 
پشــتیبانی می کردنــد. HDMI 1.3 قابلیت پشــتیبانی 
عمــــق هـــــای رنـــگ 30 بیـت، 36 بیـت و 38 بیـت 

)RGB یا YCbcr( را به شما خواهد داد.

سینما خانگی با بلندگو های بی سیم
شــاید شما نیز دوســت نداشته باشــید که سیم های 
بلندگــو های ســینما خانگی تان همه جــای منزل دیده 
شــود، سیستم ســینمای خانگی با بلندگوهای بی سیم 

انتخابی مناسب برای منزل شماست.
 

Picture Wizard II
تنظیمــات اجــزا تصویــر مانند میــزان رنگ مشــکی، 
روشــنائی و نور پــس زمینه همگی تحت کنترل شــما 

هســتند. امتیازی که با ویژگــی Picture Wizard II در 
اختیار شماست.

Simplink رابط
دســتگاه پخش بلــوری، سیســتم ســینمای خانگی را 
فقط با یک دســتگاه کنتــرل از راه دور کنترل نمائید. 
این قابلیــت امکانی اســت جدید که بــا simplink در 

دسترس شما قرار داده شده است.

به اشتراک گذاری هوشمند پیشرفته

جستجو فایل در شبکه
امــکان جســتجوی پیشــرفته فایــل در دســتگاه های 
ســازگار بــا ارتبــاط DLNA، هاردهای جانبــی یا حافظه 
USB و دسترســی به اطاعــات جامع دربــارۀ محتوای 

فایل در دسترس شماست.

WiFi صفحه نمایش مشترک با
اتصــال راحــت و ســریع بیــن تلویزیون، تلفــن های 
هوشمند و ثابت، بدون نیاز به سیم یا شبکه اینترنت، 
امکانی دیگر در جهت ســهولت هرچه بیشتر در اختیار 

شماست.

WiDi نمایش بی سیم یا
فنــاوری WiDi اینتــل، اتصــال آســان و ســریع بیــن 
تلویزیــون و لپ تاپ را بدون نیاز به ســیم یا شــبکه 

فراهم می کند.
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Models: 
LM66100  /  LH-880XBH
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)MHL( موبایل HD رابط
 HDMI موبایــل و کابل مایکرو HD با اســتفاده از رابط
امــکان پخــش اطاعــات HD ذخیره شــده در گوشــی 
موبایل شــما بــر روی صفحۀ بــزرگ تلویزیــون وجود 
دارد. مدیریت فایل درحال پخش با استفاده از کنترل 
جادوئی و شــارژ موبایــل در هنگام اتصــال از مزایای 

دیگر این رابط است.

نمایشگر دوم
برنامه هــای تلویزیون با عناوین بلــوری را می توانید 
در محــدوده بــرد WiFi بر روی صفحه نمایشــگر تلفن 

هوشمند یا تبلت خود همزمان تماشا کنید.

Triple XD موتور
موتور جدید و پیشــرفته پردازشگر تصویر Triple XD با 
ارائــه حد اعا رنگ، کنتراســت و وضوح، بهترین کیفیت 

تصویر و عملکرد را به ارمغان می آورد.

LED Plus پانل
عاوه بــر مزایای معمول، تصاویر فوق شــفاف و زنده، 
رنــگ های با کیفیت LED، پانــل LED Plus با بهره گیری 
از فناوری Spot Control، رنگ ها و کنتراســت شــبیه به 

واقعیت را ارائه می دهد.

ارتقاء دهنده رزولوشن
حتماً تجربــۀ پخش با کیفیت پائین بعضــی از فایل ها 
تحت شــبکه یا ارســالی از دســتگاه پخش دیجیتال را 
داشــته اید. ال جــی به طور ســحرآمیزی بــا کمک از 
تکنولوژی ارتقاء رزولوشــن این مشکل را حل کرده و 
کیفیت پخش محتوای اصلی را بهبود بخشــیده است. 

از رزولوشن باالی تصویر لذت ببرید.

کنترل پیکسل نوری
ال جــی با بهره گیری از قابلیت کنترل پیکســل نوری، 
بـــاعث تقـــویت و بهبـــــود تـــاریکــــی مـــوضعـــــی 
)Local dimming( در تصـــاویــــر 2بعــدی و 3بعــدی 
می شــود. ایــن فناوری بــا ایجــاد تغییــر در صفحات 
نورهــای LED تصاویر واقعی با رنــگ های زنده، عمق 

بیشتر و وضوح باالتر را پدید می آورد.

IPS پانل
کیفیت دانه هــای قهوه، تعیین کننــدۀ میزان کیفیت 
قهــوه اســت. نکتــه ای الهــام بخــش بــرای طراحــان 
تکنولوژی ال جی که در ارائه نســل جدید تلویزیون ها و 
برای رســیدن به کیفیت متمایــز و منحصر بفرد پانلی 
شــفاف تر، یکدســت و بــا دوام مورد اســتفاده قرار 

گـرفت. زاویـه دید و کیفیت عـالــی تلویـزیــون هــای
ال جـی مرهـــــون توجــه بـه طراحــــی اختصــاصــــی 

پانل IPS است.

بهبود دهنده کنتراست
عاوه بر سیســتم نــور موضعی پس زمینــه که موجب 
بهبود کنتراست تصویر می شود، عملکرد بهبود دهنده 
نیز با تقویت کنتراســت و جزئیــات نواحی مختلف نور 
پس زمینه باعث افزایش روشنایی و شفافیت تصویر 

می گردد.

)MCI( شاخص وضوح تصویر دارای حرکت سریع
MCI کــه در واقــع تعــداد واکنش ســیگنال در ثانیه 
است، یک شاخص جامع مربوط به وضوح تصویر دارای 
حرکت ســریع می باشد. این شــاخص عاوه بر سرعت 
فریــم، به فاکتورهای مختلفی بســتگی دارد. مکانیزم 
اســکن دقیق نور پس زمینه، فناوری پانل پیشــرفته 
و موتــور پر قدرت پــردازش تصویر ال جی، همگی از 
عوامــل عملکرد عالی و بی نقص تلویزیون های ال جی 
هستند که با کـاهش تاری در هنـگام نمـایش تصاویـر 

پر تحرک، آنها را واضح و شفاف نمایش می دهند.

کیفیت تصویر

 21   20

Models:
 LM66100  /  LH-W951HTS
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کیفیت تصویر
Triple XD موتور پردازش تصویر •

)LM96000( مجهز به فناوری نانو FULL LED پانل •
• امکان کنترل نوردهی زمینه به صورت منطقه ای

 800HZ  MCI ← LM86000  قابلیت انطباق •
   1000HZ  MCI ← LM96000  قابلیت انطباق •

• ارتقاء دهنده رزولوشن پیشرفته 
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کمپرسور خطی
فیلتر بهداشتی
بزرگترین ظرفیت
10 سال ضمانت کمپرسور
A+ نمودار مصرف انرژی

Linear Compressor
Hygiene Fresh (filter)
Biggest Capacity
10 Year Warranty
A+

Side By Side
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)Hygiene Fresh(  فیلتر بهداشتی
فیلتر بهداشــتی یک فیلتر ســاده نیست. این 
فیلتر از 4 بخش عمده  شــامل یک کیت فیلتر 
4 الیه جهت از بین بــردن غبار، قارچ، باکتری 
و بوی بد، فن منحصر بفرد، کانال مکش هوای 
داخل یخچال به منظور تصفیه هوا  و یک فیلتر 
با پوشــش نانو می باشــد. این فیلتر تا 99/99 

باکتری را از بین می برد. 

Models:
GR-S933KWN  /  DW-TS605T

WM-128NT  /  SC-3245SCR

Models:
GR-S933KWN  /  DW-TS605T
 SD-3858SCR  /  WM-1412SS 

ساید بای ساید 
درســاید بای ســاید هــای معمولــی دریچــه ای به نام 
بارخانگی بر روی درب یخچال تعبیه شــده است که از 
طریق آن می توان به فضای محدودی ازداخل یخچــال 
دسترسی پیـدا نمود. در ایـن مـدل از ساید بای ساید 
فضــای اختصــاص داده شــــده بــه بارخانگی بســیار 
بزرگتــر )نصــف درب یخچــال( از مدل هــای معمولی 
اســت. کافــی اســت درب بیرونی یخچــال را باز کنید 
تــا ضمن دسترســی به محتویــات داخــل درب امکان 

دسترســی به مواد غذایی درون یخچال را نیز داشته 
باشید. از مـزایـای دیگر ایـن تکنـولـوژی جلوگیـری از

بازو بســته کردن مکرر درب یخچــال و مصرف انرژی 
بیشتر می باشد. 

هنــر ال جــی اســتفاده بهینــه از فضاهای غیــر قابل 
استفاده است. با قرار دادن یخساز داخل درب فضای 

بیشتری در فریزر ایجاد می شود.
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دو طبقه در فریزر
در یخچــال هــای 4 درب ال جی دو کشــو مجــزا برای 
قسمت فـریـزر طـراحــی شــده کـه ایـن امکـان را بـه
مصــرف کننده می دهد تا مواد غذایی روزانه را از آن 

یخچال های 4 درب

یخساز داخل درب
انتقــال یــخ ســاز بــه درب محصــول، ضمن ســهولت 
درکاربری امکان ایجاد ظرفیت بیشتر در فضای داخلی 

را ایجاد نموده اســت. ابتکاری منحصر بفرد که توسط 
ال جی به شکلی متفاوت به شما معرفی خواهد شد.

Models:
GR-M931SE  /  DW-EN500T

WM-128NT 

Models:
GR-M931SE  /  DW-EN500T

WM-128NT 
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دســته از مواد غذایی که مــدت طوالنی تری نگهداری 
خواهند شد جدا کنند.
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Models:
GR-S933TJN  /  DW-TS605T

WM-1412SS  /  VB-20777 HDP
LM67100  /  SD-3858SCR

فضایی در حد نیاز شما
شــرکت ال جی بـا بهــره گیــری از تکنـولـــوژی روز و 
عایق بندی مناسب به بیشترین فضای داخلی ممکن در 

ساید بای ساید دست یافته است.

ویژگی ارزشــمند این محصول داشــتن فضای بیشتر 
بدون تغییر در سایز و ابعاد خارجی است.

زیبایی لذت بخش
ال جــی بــا بکارگیری از نورهــای دکوراتیــو LED  در 
فضــای داخلــی یخچــال فریزرهای ســاید بای ســاید، 
احساسی لذت بخش در هنگام باز و بسته کردن درب 
را در اختیار کاربران می گذارد. المپ های LED عاوه 
بــر مصرف کمتر انرژی و تولید گرمای کمتر نســبت به 
المــپ های رشــته ای فضایی نورانی با دیــد کافی در 

داخل یخچال ایجاد می کند.

باز شدن آسان درب
طراحی خاقانه دستگیره، امکان باز شدن درب را حتی 

با اعمال نیروی کم فراهم آورده است.

Models:
GR-S933TJN  /  DW-TS605T
WM-128NT  
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مراقبت بیشتر از مواد غذایی
یکــی دیگــر از ویژگی هــای منحصر بفــرد در طراحی 
یخچال فریزرهای ســاید بای ساید ال جی، استفاده از 
محفظۀ Vacuum Fresh است. در این روش خاء ایجاد 

شــده در محفظــه بـاعث حفـظ تـازگــی طـوالنــی مـدت
مواد غذائی شده و به صرفه جوئی و استفاده بهینه از 

مواد غذائی کمک شایانی می کند.

 31   30

Live More Fresh
& Healthy!

سالم تر
زندگی کنید!

Models:
GR-S933TJN  /  DW-TS605T
WM-128NT 

Models:
GR-S933SJN  /  DW-EN500T

WM-128NT 

بار خانگی عریض 
ایــن محصــول دارای بار خانگــی فوق العــاده عریض 
برای دسترســی آســان تر و بهتر به بطری ها و ظروف 

بزرگ  در یخچال است. با تغییر شکل دستگیره  ها فضای 
اضافی به بار خانگی اختصاص داده شده است.
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طبقه بندی مناسب
در این مدل از یخچال و فریزر، با ایجاد دو طبقه و تعبیه 
شـدن یخساز دستی جـدا شـدنی مجزا، امکان استفاده 

بهینه برای مصرف کنندگان فراهم شده است.

آبریز باریک
با کوچکتر شــدن آبریــز، فضای درونی ایــن یخچال تا 
9/9 لیتر افزایش یافته است. با توجه به اینکه مخزن 
آب قابل جدا شدن می باشد، می توان در مواقع لزوم 

با جدا کردن مخزن آب از فضای بیشتری بهره برد.

Models:
GR-T290GLX  /  DW-TN600T
WM-128NT  /  SC-3245SCR

Models:
GR-T290GLX  /  DW-TN5000T
WM-128NT  
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فضای مناسب
ظرفیــت در یخچال و فریزر در درجه اول اهمیت قرار 
دارد. بســیاری از مصــرف کنندگان بــه دنبال فضای 
کافی بــرای نگهداری مــواد غذایی هســتند تا مجبور 
 LG به روی هم قـــرار دادن آنهــا نشــــوند. شــرکت

بـا اســتفــاده از عایق بندی جدید و پیشــرفته با حفظ 
اســتاندارد ابعاد خارجــی یخچال و فریــزر به بهترین 
ظرفیــت داخلی با طبقه بندی های مناســب این امکان 

را برای مصرف کننده فراهم آورده است. 
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دوقلوهای ال جی

Models:
GR-R444SRX  /  GR-F445SFX 
WM-1412SS  /  DW-TS605T
SD-3858SCR 

Models:
GR-R444SRX  /  GR-F445SFX 
WM-128NT  /  DW-TS605T
SC-3245SCR
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• کمپرسور خطی 
 )A( با اســتفاده از کمپرســور خطی بهترین رده مصرف

به این محصول اختصاص شده است.

)LED( نورهای دکوراتیو ال ای دی •
المپ های LED عاوه بر ایجاد فضایی نورانی و زیبا در 
محیط داخلی یخچال در مقایســه بــا المپ های معمولی 
مصــرف انرژی کمتــری دارند.این المپ ها نســبت به 
المپ های معمولی حرارت کمتری تولید می کند و طول 

عمرشان هفت برابر المپ های معمولی است.

مصرف بهینه انرژی

آبسردکن کوچک و مناسب
آبســردکن این مــدل از یخچال ها ضمــن حفظ زیبایی 
ظاهری فضای کمتری از محیط درونی یخچال را به خود 
اختصــاص داده است. بـا کـوچک شـدن آبســرد کــن

9/9 لیتر به حجم داخلی یخچال اضافه شده است.

دستگیره  متفاوت
طــراحی خاقـانه دســتگیــره هـــای یخچــال فریــــزر 
دو قلــوی ال جی امــکان باز کردن هــم زمان درب ها 

را بدون وارد آوردن فشار مضاعف فراهم می سازد.

Models:
GR-R444SRX  /  GR-F445SFX 
WM-128NT  /  DW-TN600T
SC-3245SCR 

Models:
GR-R444SRX  /  GR-F445SFX 

WM-128NT  /  DW-TN5000T
 SD-3858SCR
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Washing Machine

شستشوی 6 حرکته
 A +++ نمودار مصرف انرژی
بخارشوی
 بدون تسمه
10 سال ضمانت موتور

 LG Lifestyle Magazine

6 Motion
A+++
Steam
Direct Drive
10 Year Warranty
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معرفی محصول
ال جــی برای تطبیــق محصوالت خود با ســبک 
زندگــی مشــتریان در دنیای امروز دســت به 
نوآوری می زند تا بتواند به نیازهای روز افزون 

مخاطبان خود پاسخی شایسته دهد.
 

این بار ال جی لباسشویی به بازار فرستاده که 
در ابعادی کاما استاندارد می تواند بیشترین 

حجم شستشـــو را در اختیــــار مصرف کننـده 
قرار دهـد. 

بـــرای اولیــــن بار اســت کــه یک ماشــیــن 
لباسشـــویـی 12 کیلویی را می توان با ابعادی 
کاما استاندارد دید. این محصول که در ابعاد  
64 *60 سانتی متر و با ارتفاع 85 سانتی متر 
تولید شــده را مــی توان به راحتــی در محیط 

آشپزخانه نصب و راه اندازی کرد.
10 سال گارانتی، پشتوانه کیفیت موتور این 
محصول اســت. از دیگر مشــخصه هــای این 
محصول بدون تسمه بودن آن است که باعث 
حــذف لرزش و صــدا می شــود همچنین تراز 
مصرف انرژی این محصول حتی 20% پائین تر 

از باالترین استاندارد اروپایی است.

امتیازات ویژه
• مصرف انـــرژی 20درصد پائیـن تر از تراز مصرف
   انرژی +++A )پائین تـرین حـد اســتانـدارد مصـرف        

     انــرژی در اروپــا(
• صفحه نمایش بزرگ LCD مجهز به سیســتم لمسی
• سیستم تشخیص وزن و اعام هشدار در صورت نیاز

• موتور بدون تسمه  Direct Drive با10 سال  گارانتی 
Smart Diagnosis سیستـــم عیب یـاب هــوشمنــد •
• دارای روکــش پاتینیــوم بــرای جلوگیــری از لک و

  صدمه احتمالی به بدنه
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Models:
GR-R444SRX  /  GR-F445SFX 
WM-1412SS  /  DW-TS605T
SD-3858SCR

12 کیلویی با تکنولوژی متفاوت
در سایز استاندارد
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)Smart  Diagnosis( سیستم هوشمند عیب یاب
عیب یاب هوشمند، اطاع رسان پیشرفته ای است که 
در صورت بروز هرگونه نقص، مستقیماً از طریق خطوط 
تلفن، خطای دســتگاه را از منزل شما به مرکز خدمات 

گلدیران ارسال می کند.

14 برنامــۀ اختصاصی در کنار انتخاب 18 برنامۀ دیگر 
از مزایای دیگر این محصول است. برنامه هائی متنوع 
کـه تنهــا چنـد مــورد را بـرای آشنائـی بیشتــر شــرح 

داده ایم:

 )Silent Wash( شستشوی بی صدا
انتخـاب ایــن گــزینه مصـرف انـــرژی را بـه حـداقــل 
می رساند و به جهت بی صدا بودن امکان شستشو در 

ساعت پایانی شب را نیز فراهم می سازد.

)Intensive 60( شستشوی موثر در 60 دقیقه
ایــن گزینه زمــان شستشــو را از 30 بــه 60 دقیقه 
افزایش می دهد. این در حالیســت که مصرف انرژی 
در ایــن حالــت فوق العــاده پائین و کیفیت شستشــو 

بسیار باالست.

)Dark Wash( شستشوی لباس های مشکی
لباس های مشکی برای آسیب دیدن کمتر به شستشو 
با دقت بیشــتری نیاز دارند. این گزینه آسیب ناشی از 
شستشو  در لباس های مشکی را به حداقل می رساند.

 )Sports Wear( شستشوی لباس های ورزشی
بــه خاطر خاص بــودن بافت لباس های ورزشــی دقت 
شستشو بســیار حائز اهمیت اســت. این گزینه برای 
شستشـوی خـاص انـواع لباس هـای ورزشـی طـراحـی

شده است.

 43   42

Models:
GR-T290GLX  /  DW-TS605T
SC-3245SCR  /  WM-1412SS

6 حرکت... کیش و مات!

سنسور لرزش
اضافه شــدن یک سنسور دیگر عاوه بر نمونۀ موجود 
در موتورهــای بــدون تســمه، ضمــن کنتــرل مقــدار 
گردش، سرعت دور موتور و لرزش، قابلیت شناسائی 

لرزش را به حداکثر می رساند.

)6-MOTION( شستشو با حرکت شبیه دست
برای دســتیابی به باالترین کیفیت شستشــو، شــبیه 
سازی حرکات دست به عنوان مهمترین عامل در ارتقاء 
عملکــرد و تقلیل صدمه به لباس، بــا این محصول به 

شما معرفی می شود. فرآیند شستشو در این محصول 
با شش حرکت تقلید شــده از شستشوی دستی عمل 

می کند. این حرکت ها عبارتند از:

آبکشی: لبـاس ها دور دیگ چیـده شـده و می چـرخند
پیچانــدن: در ایــن حالت لباس ها به صورت گردشــی 

دور خود می چرخند.
پلــه ای: تمام لبــاس ها به طــرف بــاالی محفظه دیگ 

هدایت شده و از آنجا به پائین پرتاب می شوند.

تــاب دادن: در این مرحله لباس ها از دو طرف محفظۀ 
دیگ باال رفته و به سمت دیگر پرتاب می شوند.

ســائیدن: شــبیه به مرحلۀ قبل اما با ایــن تفاوت که 
لباس ها بعد از باال رفتن به صورت چرخشی به سمت 

دیگر هدایت می شوند.
غلتاندن: در این حرکت نیز لباس ها به صورت مستمر 

به دور خود می چرخند.

Models:
GR-S933TJN  /  DW-TS605T

WM-1412SS 
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)Skin Wash( برنامه ضد حساسیت
این برنامه مواد حساسیت زای موجود در برخی لباس ها 
را با به کارگیری آیتم هائی نظیر دما و نوع شستشو از 

لباس ها شسته و از بین می برد.

)Easy Care( برنامه ضد چروک
این برنامه مختص لباس هایی طراحی شــده اســت که 

بعد از شستشو نیاز به اتو کردن ندارند.

 )Wool Wash( شستشــوی لباس هــای پشــمی
شستشوی لباس های پشمی در زمستان اهمیت خاص 
پیــدا می کند. برای این نــوع از لباس ها، برنامه ای در 
جهت شستشــوی مؤثر و مطمئن در برابر آســیب وجود 
دارد برنامه ای که دما و نوع شستشو را کنترل می کند.

لباس های مخمل یا از جنس پر
برنامۀ اختصاصی طراحی شده در این لباسشوئی شیوه 

شستشو را مطابق با حساسیت لباس تغییر می دهد.

Models:
GR-M931SE  /  DW-TS605T

WM-128NT

Models:
GR-S933TJN  /  DW-TS610T
WM-128NT  /  SC-3245SCR 

شستشوی خودکار دیگ
امتیاز دیگر این محصول، امکان شستشــوی رســوب 
داخــل دیگ اســت. بــا این مزیــت هیتر لباسشــوئی 
همیشه تمیز بوده و عملکرد دستگاه مختل نمی شود.

برنامۀ دلخواه
امــکان به حافظه ســپردن برنامۀ اختصاصــی مطابق با 
لباس های شــما، امتیــاز حائز اهمیــت دیگری در بین 

برنامه های شستشوی این لباسشوئی است.

بزرگ ... اما استاندارد!!!
قدرت بیشتر در کنار ابعاد استاندارد این محصول را 
به تمایزی منحصر بفرد رســانده است. این تمایز تنها 
در ظاهر محصول اتفاق نیفتاده اســت. مشخصات فنی 
جدید ســاختار کلی محصول را ارتقاء داده و در نهایت 

کاربری را آسان و لذت بخش نموده است.

شستشوی بخار
امکــان شستشــــوی لبــاس هـا بـا بخــار را فراهــم 
می کند. در این حالت عاوه بر ارائه شستشــوی کـاماً 
بهـداشــتــی، چـــروک لبـاس هـا را نیــــز تـا حـد قابل 

توجهی از بین می برد.
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بخارشوی
A ++ نمودار مصرف انرژی
بدون تسمه

10 سال ضمانت موتور 
المپ فرابنفش

Steam 
A++
Direct Drive
10 Year Warranty
UV

Dishwasher
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همه از تمیزی بیشتر با
 ظرفشویی بخار شوی 
لذت می برند!

Enjoy Cleaner Dishes
With Steam Dishwasher!
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››کـــاروس‹‹  در ســــه مـــــدل مختلف وارد 
بــــــازار شــده اســت، کــه مدل هــای 1 و 2 
آن مجهز به سیســتم بخارشــوی می باشــند. 
همچنیــن » کاروس 1« مجهــز بــه نمایشــگر 
لمســی LCD است. » کاروس 1« در سه رنگ 
اســتیل، تیتانیم، ســفید و کاروس 2 و 3 در 
دو رنگ تیتانیم  و ســفید به بازار عرضه شده 
انــد. ظــرفیــت ایـــن  گــــروه از محصــوالت، 

14نفـــره  یــا 168 پارچه می باشد. 

Models:
GR-R444SRX  /  GR-F445SFX 
WM-128NT  /  DW-TN600T
SC-3245SCR

شستشــوی بهتـر با ظرفشویی بخار شوی ال جی
معرفی محصول

این محصول اولین ماشــین ظرفشــویی در دنیاســت 
کــه در فرآیند شستشــو از بخار اســتفاده می کند. تا 
به حــال الزم بود قبــل از وارد کردن ظــروف، آنها را 
با آب یا دســتمال تمیــز کنیم. امــا از آنجایی که بخار، 
تــوان باالیی در پــاک کردن چربــی و آلودگی ها دارد، 
در این محصول دیگر نیازی به انجام این کار نیســت و 
ظروف مستقیما در معرض بخار قرار گرفته و کاما پاک 
و تمیز می شــوند.  این ســهولت در فرآیند شستشو، 

باعث صرفه جویی در زمان شده و خیال مصرف کننده 
را از شستشــوی کامــل و بــدون نقص ظــروف کثیف 

آسوده می کند.

این محصول در هر ســیکل تنها بــه 9 لیتر آب احتیاج 
 A++دارد همچنیــن به خاطر برخورداری از تراز انرژی
این محصول را می توان برترین ماشین ظرفشویی در 

نوع خود دانست. 
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ویژگی های منحصر به فرد محصول 
بهــره مندی از المــپ فرابنفش UV که باعــث از بین 

رفتن میکروب ها و باکتری ها می شود. 

ایـن محصـول از نسـل جدید » جـا پـودری « نیز بهـره 
مــی برد، چــون در مدل هــای قدیمی تر، اگــر ارتفاع 
ظروف زیاد بود، احتمــال گیر کردن به » جاپودری « و 
ایجاد اختال در سیکل شستشو پیش می آمد که این 

نقص نیز برطرف شده است . 

تکنولوژی DIRECT DRIVE )موتور بدون تســمه( در 
این محصــول باعث افزایش ظرفیت از 12 به 14 نفر 
شــده و قدرت پاشــیدن آب و کیفیت شستشو را نیز 

ارتقاء داده است. 

این ماشــین ظرفشــویی 7 برنامه شستشو و 3 برنامه 
جداگانه مخصوص دارد.

Models:
GR-S933SJN  /  DW-TN600T
WM-128NT  /  SC-3245SCR

 51   50

شستشوی دستی را
فراموش کنید

Don´t Let Your Hands
Do The Washing
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از سبدهای هوشمند تا برنامه تنظیم بخار 
این مـدل دارای ســبـدهــای هوشمند است، از این رو 
می توانید ظروف مختلف را تا ارتفاع 35 سانتی متری با 
اســتفاده از سبدهای قابل تنظیم در فرآیند شستشو 

قرار دهید. 

استفــاده از سیستــم بخــار در ایــن محصــول، باعث 
صرفــه جویــی در مصــرف آب می شــود چراکــه تمام 
فــرآیند شستشــو الزامــا از طریـق سیکـل هــای آب

انجام نمی شود.

Models:
GR-M931SE  /  DW-TN5000T

WM-1412SS

حاالت مختلف شستشو با بخار
دســتور العمل بخار مایــم برای ظــروف ظریف، مانند 

چینی استفاده می شود. 
شستشــوی دوگانه حالتی است که دو نوع ظروف برای 
شستشــو وجود دارد. مثــا طبقه باال ظــروف ظریف و 

طبقه پایینی ظروف کثیف تر. 

در بخــار قدرتمنــد به علت فشــار قوی بخــار، امکان 
شستشــــوی ظــــروف خیـلی کثیف ماننـــد قابلمـه هـا 

فــراهم آورده می شـــود.
قدرت اسپری آب نیز در 3 وضعیت قابل تنظیم است: 

ضعیف – متوسط – قوی 

برنامــه P F: در صورت نوســان جریان برق و یا قطع 
آن، ایــن برنامه امــکان ادامه فرآیند شستشــو را از 
همان جایی که فرآیند متوقف شده، به وجود می آورد.
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Microwave Oven

پخت نوری
هیتر ذغالی
صرفه جویی در زمان
کم مصرف

Light Waves
Charcoal Heater
Time Saving
Energy Saving
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فر سوالردام پرشیا
فــر ســوالردام پرشــیا ال جــی محصولی اســت که با 
ویژگــی هــای منحصر بفــرد و مطابق با ســلیقه و ذوق 
اصیــل ایرانی طراحی شــده اســت. ایــن محصول که 
توانایــی پخــت اتوماتیک غذاهای اصیــل ایرانی نظیر 
قرمه ســبزی، تــه چین مرغ و انواع کبــاب ها را دارد، 
محققیــن ال جــی را بــه ایران کشــاند تا در مدرســه 

آشــپزی گلدیران کلیۀ منوهای اتوماتیک را بر اساس 
ذائقه ایرانی تنظیم کنند.

با این محصول می توانید در کمترین زمان و با بهترین 
کیفیت غذای باب طبع سلیقۀ میهمانان فراهم کنید.

ویژگی های پخت با هیتر ذغالی
)Charcoal Heater(

• پخت یکنواخت
• غذای مغز پخت

• پخت آبدارتر

Cook Iranian
Menu With
SolarDOM Persia

آشپزی ایرانی با
سوالردام پرشیا

Models:
GR-R444SRX  /  GR-F445SFX 
WM-128NT  /  DW-TS610T
SD-3858SCR

Models:
GR-S933SJN  /  DW-TS605T

WM-1412SS  /   SD-3858SCR



ویژگی ها 

1. فر سوالردام مجهز به پخت نوری
A. 50%  صرفه جویی در مصرف برق نسبت به فر برقی
B. ســـرعت آشپـــزی 3 بـرابــر سریعتــر نسبت بـه

     فر برقی
C. حفظ طعم اصلی و مواد مغذی غذا

D. مجهز به بخارپز )ظرف بخار پز( 
2. قابلیت پخت اتوماتیک ته چین مـرغ و چلـو خورش    

     قرمه سبزی و ...
)CHARCOAL HEATER( 3. مجهز به هیتر زغالی

4. سنسور مخصـوص گرم کـردن و پختـن غـذا بـدون  
     نیاز به تنظیم زمان

5. مجهز به بخارپز

6. مجهز به موتور جوجه گردان و کباب گردان
7. سیستم گرمایش از باال و پایین 

8. پخت با 5 روش مختلف )ماکروویو، گریل، کانوکشن،   
     پخت با بخار، پخت ترکیبی(

9. دارای 28 برنامه پخت اتوماتیک غذای های  ایرانی 
10.طبخ انواع شیرینی ها و کیک به همان کیفیت طبخ  

      در فر گازی
11. فضای داخلی مدور )DOM( تمام استیل ضد زنگ 

12. دارای برنامه  EZ )بو زدایی(
13. ظرف مخصوص برشته کردن و بریان کردن

15. 38 لیتر

Models:
GR-S933TJN  /  DW-TS605T

   SD-3858SCR  /  WM-1412SS 

Saving Time And Energy
With SolarDOM Persia!

صرفه جویی در زمان و انرژی  با 
سوالردام پرشیا!

Models:
GR-R444SRX  /  GR-F445SFX 

WM-128NT  /  DW-TN600T
SC-3245SCR

منــوی طبخ غذای ایرانــی Persian Cook بــا توجه به 
ســلیقه و ذائقه ایرانی تعبیه شــده اســت لذا امکان 
پخت آســان غذاهــای ایرانی با ســری ســوالر ال جی 

محقق شـده اسـت. این امکان در تمام مدل هـای این 
)SolarDOM, SolarCovection, SolarGrill( ،ســـری

قرار داده شده است.
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Vacuum Cleaner

تکنولوژی خاق  در خدمت
آسایش شما

Innovative Technology For
Your Comfort

 61   60



 LG Lifestyle Magazine  63   62

Model:
HOM-BOT
VX-9000MRF 

It´s Time For
You To Relax

نوبت شماست که 
استراحت کنید

جاروبرقی HOM-BOT ال جی
HOM-BOT بــا اســکن کــردن خانه نقشــه خانه را به 
حافظه ســپرده و خانه را به صــورت اتوماتیک نظافت  
می کند. دوربین ها و سنســورهای تعبیه شده به این 
جارو برقی کمک می کند تا با موانع برخورد نکرده و از 

پله نیز سقوط نکند.
چنانچــه شــارژر HOM-BOT تمــام شــود بــه صورت 

اتـوماتیـک به محــل اصلــی و پایــه شـــارژ خــود بــر 
می گردد و پس از شــارژ شدن به محل قبلی برگشته 

و کار ناتمام خود را تمام می کند.

بـرنامـــه تمیــز کــردن خـودکــار آن می تـوانــد بیــن
1 تا 12 ساعت تنظیم گردد.
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شــما              هوشــمند  کننــده  تعقیــب  جاروبرقــی 
KOMPRESSOR  FOLLOW ME

ال جی برای اولین بار در جهان، محصولی را ارائه داده 
کـه به علت مجهــز بـودن به تکنولــوژی منحصـر بفــرد
مکان یاب اتوماتیک و چرخ های هوشمند دنبال کننده، 
دیگـر نیــازی به جابجـایـی دستـی آن نیست. چـرا کـه 
به صورت هوشمندانه، کاربر خود را دنبـال می کند. 

قدرت فشــرده سازی گرد و غبار تا سه برابر بیشتر و 
مکش فــوق العاده و افزایش طول عمــر جاروبرقی از 
دیگـر ویژگـی هـــای ایــن محصـــول است. همچنیــن 

فیلتــر 4 الیـه HEPA نصب شــده روی دستگــاه، تــا
99/9 درصــد گرد و غبــار و آلودگی هوا را در هنگام 
جاروکردن کاهش داده و هــوای خروجی از جاروبرقی 

را تصفیه می نماید. 

موتـور ویـژه ایـن جـاروبرقی )ECO MOTOR( بسیـار
کم مصــرف اســت و صدای دســتگاه تا 73 دســیبل 

کاهش یافته است.
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Model:
VB-20777HDP

دنبالم بیا
Model:
VB-14450HRF

 VB – 14450HRF  جاروبرقی
نسلی منطبق با استانداردهای اروپا

ایـن جـاروبرقـــی جدیـد، بـدون کیســـه و از نســـــل   
Simple Dust Bean است، یعنــی همــان نسلـــی کــه 
می توان به راحتی  مخزن آن را خارج کرده و محتویات 

جمع شده را تخلیه کرد.
   

جاروبرقی 14450، 1400 وات توان مصرفی دارد، اما 
مکش آن همانند جاروهای 2400وات است، چرا که این 
جاروبرقی مطابق با جدیدترین استانداردهای الزام آور 
اروپا تولید شــده است. بر اســاس این استانداردها، 
عصر جاروبرقی های پرمصرف 2000 وات سپری شده 
و شــرکت ها مکلف شــده اند تا با ارائه فن آوری های 

جدیــد و ممتــاز، جاروهایی با توان مصرفــی پایین اما 
همــان قدرت مکش ارائه دهند. بــه این ترتیب، این 
جاروبرقــی با بهــره گیری از تکنولوژی ممتاز توانســته 
اســت قدرت مکشــی هماننــد جاروهــای 2400 وات 
عرضه کند و در عین حال، با کاهش حدود 1000 وات، 
مصرف انرژی را حدود بیش از یک سـوم کاهش دهـد. 

قــدرت مکــش بــاالی جاروبرقــی هماهنگ بــا مصرف 
انرژی پایین، ظاهر زیبا، ابعاد کوچک و وزن ســبک، این 
محصول را به یکی از محصـول های پیشتاز سال 2012 

تبدیل کرده است.
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Model:
VB-20721HBR

Model:
VB-20721HBR

Vacuum & Steam Cleaner
In One Machine

جاروبرقی و بخارشوی
در یک دستگاه
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جاروبرقی مخصوص رختخواب!
بــا 4000 ضربه پر قدرت )بــه همراه مکش قوی( در 
دقیقه به طور موثر باعث از بین بردن گردو غبار مخفی 

شده در رختخواب شما می شود.

• تمیز نمودن موی حیوانات
• ضد آلرژی

بــا وجـــود فـــــن آوری جـدیـــد المـپ UV در پایـــه
)محـل قــرارگیــــری نـــــازل( نـــازل بطــــور کامـــل 

دسته لمسی اتوماتیک
بــا گرفتن دســته  جارو و بلند کردن آن، دســتگاه به 

Make Your Home A
Better Place 

مکانی بهتر 
ازخانه تان بسازید

طور خودکار روشن شــده و به محض جدا شدن آن از 
دست شما خاموش می گردد.

Model:
Alice

VX-8000TS

استـریل می شـود.
• دارای فیلتر هپا دوالیه
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Air Purifier

تازه
سالم، طبیعی

Fresh
Healthy & Natural
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Natural
Humidifier

مرطوب کننده
طبیعی

Powerfull
Sterilization

ضد عفونی  کننده
قدرتمند

Model:
Air Bus

PS-P800WF

Model:
Air Washer

WBS040BP

فیلتراسیون پیشرفته
فناوری پیشــرفته، فیلتراســیون قدرتمندی را برای 

ذرات مضر هوای داخل ارائه می کند.

جریان هوای مناسب برای محیط های وسیع
سیســتم جریان هوای ارگونومیک، فنــاوری برگرفته 
از کولرهــای گازی ال جی که تصفیــه هوای محیط های 

وسیع را با حداقل صدا امکان پذیر می کند.

ضد عفونی کننده قوی
NPI )یــون نانو پاســما( ویروس هــا و میکروب های 

شناور در هوا را بطور موثری جذب می کند.



 LG Lifestyle Magazine

یون نانو پاسما
آیا می دانید احســاس نشاط و شادابی که در روستاها، 
جنگل و مناطق کوهستانی به شما دست می دهد ناشی 
از وجــود هزاران یــون منفی در هر ســانتیمتر مکعب 
است که این رقم در مناطق شهری مثل تهران به صدها 

یون منفی در هر سانتیمتر مکعب کاهش می یابد؟

دســتگاه های تصفیــه هــوای ال جی قادرنــد هوایی 
همچون هوای روســتا یا کوهســتان را به منزل شــما 

بیاورنــد. به عاوه ویروس ها و باکتری های موجود در 
هوا را تا 99% از بین می برند.

مرطوب کننده طبیعی
آیــا تا به حال دقت کرده ایــد لباس های مرطوب روی 
بنـد رخت، محیـط داخـل را به طـور دلپذیـری مـرطـوب 
مــی کنند؟ ال جی همــان میزان رطوبــت پذیری را از 

طریق ذرات آب ایجاد می کند.
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)AQuA( تصفیه هوا

Model:
AQuA
PH-U450WN
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Air Conditioner

نسلی نو از
تکنولوژی در صنعت تهویه مطبوع

New Generation
Of Air Conditioner Technology
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60% Energy Saving
With Inverter 
Technology
 60% صرفه جویی
در مصرف انرژی

تکنولوژی اینورتر، 
صرفه جویی در مصرف انرژی

ورود نســل جدید کولرهاي  ال جی همراه با تکنولوژي 
اینورتــر گامي مهم در راســتای کاهش مصــرف انرژی 
بوده، این نوع از کولرها قابلیت کاهش مصرف انرژي تا 
60% را دارا مي باشند و سطح انرژي آنها به درجه A و حتي 
باالتر+A مي رســد. این قابلیت بر اســاس استفاده از 
موتورهاي دور متغیر و گاز R410a به عنوان دوستدار 
محیط زیست و آیتم هاي ریز دیگري بنا شده که همگي 

در جهـت حفـظ منابــع طبیعــي مـوجـود کـه از جملـه آن 
مي توان به برق اشــاره کرد بکار گرفته شــده اند. در 
این نوع از کولرها به دلیل استفاده از سیستم اینورتر 
آمپر مصرفي دستگاه بسیار پایین آمده است همچنین 
اســتفاده از این تکنولوژی ضمــن تضمین رویت قبض 
بــرق درحد نرمال، متضمن ایجاد هوایی مطبوع و خنک، 

بدور از آالینده های موجود در هوا می باشد.
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Model:
Titan Inverter
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A Good Whether
Experience

تجربه یک
هوای خوب
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Model:
Titan Inverter  

Model:
Titan Inverter

قدرت پرتاب باد
توانایی پرتاب باد تا طول 12 متر و پراکندن  یکنواخت 
ســرما یا گرما )با حرکت پــره ها در جهات مختلف افقی 

و عمــودی( در تمــام نقاط اتــاق از دیگــر ویژگی های 
کولرهای ال جی می باشد.
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Vitalize With
Power Cooling

خنک 
بمانید

Artcool & Titan Inverter
آرت کــول و تایتان اینورتر دارای طراحی چشــمگیر و 
منحصر بفرد می باشند. این مدل ها به دلیل استفاده 
ازتکنولــوژی اینورترقابلیت صرفــه جویی در مصرف 
انــرژی تــا 60% را دارنــد. فیلترهــای تصفیه هوای 
چندگانه )پاســما، ضد آلرژی( از دیگر ویژگی های این 

دو محصول می باشند.

ایــن مدل هــا بــا اســتفاده از گاز R410a بــه عنوان 
تکنـــولـــــوژی دوستـــدار محیـــط زیسـت شنــاختــه
می شــوند. همچنین طراحی جدید در شکل فن یونیت 
داخلــی منجر به کاهش صدای کولــر به حداقل ممکن 

19 دسی بل )dB( شده است. 
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فیلترهای تصفیه هوا
ال جی با فیلترهای ضد آلرژی و پاســما دردستگاه های 
اینورتر خــود همواره در جهت ایجــاد هوای پاک قدم 

برداشته است. 

Models:
Artcool Inverter

Models:
Artcool Inverter
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Mobile phone

ترکیبی از
زیبایی و
هوشمندی

LG Mobile Phone
Stylish Design
& Technology Leader
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LTE It´s
Always LG

ال جی، رهبر نسل چهارم
تلفن های همراه

Model:
 Optimus LTE
P936

Model:
 Optimus LTE
P936

 Optimus LTE  از مهمتـــرین ویــژگـی هـــای گوشــــی
ال جی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

   )Gingerbread( 2.3 سیستم عامـل: نسخه آندرویـد •
• حافظه: 16 گیگا بایت

• صفحه نمایش: 4.3 اینچ با وضوح تصویر)رزولوشن(
  480×800 پیکسل 

 ،LED دوربیــن: 5 مگـا پیکسـل بـه همــراه فـــاش •
   دوربین جلو 1.3 مگاپیکسل

• پردازنده: دو هسته ای 1.2 گیگا هرتزی
1700mAh :باتری •

   دیگر امکانات:
MHL (Mobile High Definition Link),LG Tag + 
DLNA )Digital Living Network Alliance(

Optimus LTE
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Optimus 4X HD بــا بهــره گیــري از ســریع تریــن 
پردازنده NVIDIA Tegra 3، از آخرین نســخه سیستم 
عامل آندروید 4.0،  باتري 2.150mAh و صفحه نمایش 
4.7 اینچــي True HD IPS در میان دیگر گوشــي هاي 
هوشمند چهار هسته اي برخوردار مي باشد. بهره مندي 
Optimus 4X HD از تکنولوژي جــدیـد +Sio در باتـري، 
بـرنامـــــه Quick Memo و Media Plex ارتقــا یافته از 

مزایای این گوشی هوشمند است.

 NVIDIA با برخورداري از پردازنده Optimus 4X HD
چهــار هستـه اي خـود بـا نـام Tegra 3، در حقیقـت از 
5 مرکز پردازشــگر بهره برده و داراي بهترین قدرت 

در عملکرد و اجرا مي باشد.

پردازنــده Tegra 3 درحقیقت داراي یک هســته پنجم 
کم مصـرف در حالت آمـاده به کار است کـه آن را قـادر 
مي ســازد تا کارهایي را که به پردازش سنگین و ویژه 
نیاز ندارند، بدین وسیله اجرا کرده و طول عمر باتري را 

به میزان قابل توجه اي افزایش مي دهد.

ال جــي قصــد دارد که در ســري جدید این گوشــي، 
برنامــه Eco-Mode را معرفــي نماید کــه در اصل به 

کاربران ایــن امکان را مي دهد، بــه دلخواه هر کدام 
از هســته هاي  Tegra 3 را جهت کنترل میزان مصرف 

باتري و عملکرد آن خاموش نمایند.

ال جـي در طـراحـي باتـري 2150mAh ایـن گوشــي بـا 
بهره گیري از فناوري پیشــرفته +Sio توانســته اســت 
دوام و قــدرت آن را به میزان قابــل توجه اي افزایش 
داده و در طراحي و ظاهر گوشي هیچ تغییری ایجاد نکند.

Optimus 4X HD اولین گوشــي هوشمندي است که از 
رابط کاربري UX برخوردار مي باشد. از ویژگي هاي ایـن 
رابــط کـاربـــردي جـدیـــد بهـره منـــدی از بــرنامــــه
Quick Memo بــوده کـه بــراي اولیـن بــار در گوشـــي

 Optimus Vu به کار رفته بود. این نرم افزار با سیستم 
عامل گوشي در ارتباط بوده و قابلیت اجرا، حتي در حین 
اســتفاده از دیگر برنامه هاي گوشــي ماننــد بازي ها یا 
پخش ویدئو ها را دارا مي باشــد. این ویژگي به شــما 
این امکان را مي دهد که یادداشــت هاي خود را بر روي 
تصویر صفحه نمایش ثبت و نگهداري نموده و یا حتي به 

اشتراگ بگذارید.
دیگــر نــرم افــزار قابل توجــه در این گوشــي برنامه 
ویدئویــي Media Plex بوده که به تازگي به آن اضافه 

شــده است که تا به امروز فقط در رایانه های شخصی 
و یا لپ تاپ ها موجود بوده است.

از ویژگــی های مهــم Media Plex مــی توان به 
موارد ذیل اشاره کرد:

• با انگشت خود مـی توانید پیش نمایـش فریـم هـای  
   ویدئویی خود را جستجو نمایید.

• کوچک نمایی و بزرگ نمایی ویدئو ها
• کنترل سرعت بازپخش ویدئوها

• تمـاشای لیست thumbnail ویدئو ها در حـال پخـش  
   ویدئوی اصلی 

از دیگر ویـژگي هــاي ایـن گوشـي مي تـوان به دوربیــن
8 مگاپیکسلي پیشرفته به همراه قابلیت هاي جدید آن 
براي ثبت تصاویر لحظات شیرین زندگي شما، اشاره کرد.
پشــتیباني از MHL و DLNA نیــز از دیگر نکات قابل 
ذکر در این گوشــي جهت اتصــال به تلویزیون یا دیگر 

وسایل می باشد.

Optimus 4X HD

Model:
Optimus 4X HD

P880

Model:
Optimus 4X HD
P880
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Flat To Fascinating
Moments

لحظات سه بعدی
به یاد ماندنی

پردازنده دو هســته ای و قدرتمند  1/2 گیگاهرتزی، 
سبب خـواهـــد شــد تـا عملکــرد گـوشـــی در حــالت  
 HD بسیار روان و سریع باشد و تصاویر Multitasking

نیز به خوبی قابلیت پخش داشته باشند.

به لطــف حضور الیــه نامرئــی Parallex وضوح تصویر 
480×800 پیکســل و نمایشگر درخشان 3D Max، از 
تماشــای تصاویر سه بعدی بدون نیاز به عینک بر روی 

گوشی لذت خواهید برد.

Model:
Optimus 3D Max
P725

Optimus 3D Max

به کمک دو لنز 5 مگاپیکســلی با کیفیت، HD شما قادر 
هســتید تا هم به صورت دو بعدی و هم ســه بعدی به 
ضبط تصاویــر بپردازیــد. همچنین به وســیله برنامه 
ویرایشــگر نصب شــده بر روی گوشــی، می توانید تا 
تصاویــر را به شــکل دلخــواه خود تبدیل کــرده و به 

اشتراک بگذارید.

با استفاده از موتور تبدیل تصاویر دو بعدی به سه بعدی 
که بر روی 3D Max به صورت پیش فرض وجود دارد، 

مــی توانید تا عکس ها، بازی ها و ویدئوهای موجود را 
از زاویـه ای جـدیـد و بــه صـــورت ســه بعـــدی بــه

 تماشا بنشینید.

از طریــق سایت LG Smartworld قـــادر هستیـد تـــا
بــازی های ســه بعدی و فــوق العاده ای را بــه راحتی 
دانلــود و نصــب کنیــد. عناوینی که ســاخت شــرکت 
معتبری همچون  Gameloft اســت و از انجام آن ها به 

طور حتم لذت خواهید برد.

Model:
Optimus 3D Max
P725
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Model:
Optimus  L7

P705

Model:
Optimus  L7
P705

ویژگی های کلیدی:

1GHZ Cortex A5  :پردازنده
حافظــه:  2.7 گیگا بایت )حافظه داخلی(، پشــتیبانی تا 

Micro SD 32 گیگابایت با کارت
WVGA نمایشگر: 4.3 اینچی

LED دوربین:5.0  مگاپیکسل به همراه فاش
سیستم عامل: نسخه آندروید 4.0 

)Ice Cream Sandwich(
 1.700mAh :باتری

ابعاد: 8.7 × 67 × 125.5 میلی متر

Optimus L7
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ســومیـــن    PRADA Phone by LG 3.0 گـوشـــی  
همکاری مشــترک شرکت ال جی الکترونیکس و پرادا 
می باشد که محصول این همکاری یک گوشی هوشمند 
به همـراه طراحـی و زیبایـی منحصـر به فـرد است کـه
می تواند نظر هر کاربر حرفه ای را به خود جلب نماید. 
باریکـــی 8.5 میـلی متــری به همــــراه طـراحـی بدنـه 
Saffiano در ابتـدا چشــم هــر بیننـده ای را به خــود

جلب می نماید.

از مشــخصات این گوشــی می توان بــه صفحه نمایش 
4.3 اینــچ بــه همراه فــن آوری NOVA با رزولوشــن 

 ،1GHz بـاال، پـــردازنـده دو هســتــه ای بـا ســــرعت
نســخه 2.3 اندرویــد )Gingerbread(، دوربین اصلی 
8 مگاپیکســل با فوکـوس خـودکــــار و فـاش LED و 
دوربیـن ثانویـه 1.3 مگاپیکسل جهت تماس تصویری 

نـام بـرد.

امــکان انتقــال اطاعــات در ایــن گوشــی از راه های 
 Wi-Fi ،DLNA مختلفی میســر اســت که می توان بــه
USB 2.0 ،Wi-Fi Direct، و بلوتوث نســخه 3.0  اشاره 
کرد. باتـری این گـوشی 1540 میلـی آمپـر بـر سـاعت 
می باشــد و تمامی فرمت های عمده صوتی و تصویری 

PRADA

Model:
PRADA
P940

Bring Style
To Life

به زندگی تان
سبک ببخشید

را پشتیبانی می نماید.
از دیگـر مشخصـات ایـن محصــول زیبـا می توان بــه:

Web Kit Browser, FM Radio,3.5 mm handset 
Jack, Proximity Sensor, Gyroscope, Digital
Compass, Digital Theather Sound)DTS(,Ambient 
Light, Dolby Digital Plus

اشاره کرد.  

Model:
PRADA

P940
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Side by Side
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GR-M931SE

GR-T290GBX

GR-S933KWN

LM95000

PA45000

GR-T260YLSGR-T180SLP
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Optimus 3D Max
LGP725

Optimus LTE
LGP936

Optimus 4XHD
LGP880

PRADA
LGP940
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