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Nowoczesne pralki LG DD

Pralka WD-12220FD zosta³a wyposa-
¿ona w system bezpoœredniego napê-
du Direct Drive (DD), dziêki czemu
bardzo cicho pracuje. Innowacyjne
prze³o¿enie napêdu bezpoœrednio
z silnika do bêbna pralki, z pominiê-
ciem niestabilnego i awaryjnego uk³a-
du silnik-pasek klinowy-ko³o zamacho-
we-bêben, gwarantuje zminimalizowa-
nie ha³asu oraz wibracji. Pralki LG DD
pracuj¹ i wiruj¹ wyj¹tkowo cicho
nawet przy prêdkoœci 1200 obrotów na
minutê. Jednoczeœnie brak szczotek
w silniku, ko³a pasowego oraz paska
klinowego eliminuje Ÿród³o najbardziej
powszechnych usterek.

WD-12220FD charak-
teryzuje siê najwiêk-
sz¹ ³adownoœci¹
bêbna – 7,5 kg, przy
zachowaniu standardo-
wych wymiarów obudowy:
85 cm wysokoœci, 60 cm g³ê-
bokoœci i 60 cm szerokoœci.
Dodatkowe miejsce w bêbnie zyskano
poprzez nowy kszta³t zagarniaczy.

Du¿y
bêben
oznacza

nie tylko
zmniejsze-

nie czêstotli-
woœci prania,

ale tak¿e mo¿liwoœæ
prania koców czy zas³on

w warunkach domowych.

L G  E L E C T R O N I C S P O L S K A

LG Electronics – prezentuje nowo-
czesn¹, cich¹ i oszczêdn¹ pralkê
WD-12220FD. Inteligentna pralka
sama decyduje o doborze niezbêdnej
iloœci wody, detergentu i czasu prania
w zale¿noœci od ciê¿aru wsadu, osi¹-
gaj¹c tym samym oszczêdnoœæ
i doskona³e rezultaty prania. Mimo
standardowych rozmiarów jest w sta-
nie pomieœciæ a¿ 7,5 kg prania.

W szerokiej gamie urz¹dzeñ AGD,
LG oferuje pralki, ch³odziarko-zamra-
¿arki, kuchenki mikrofalowe oraz
odkurzacze. Wszystkie produkty
objête s¹ 24-miesiêczn¹ gwarancj¹.

LG Electronics Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41
(budynek Neptun)
02-672 Warszawa
tel. (22) 606 14 50
faks (22) 606 14 58
www.lge.pl
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System Direct Drive (DD)
Moc przekazywana jest bez-
poœrednio do bêbn¹, co gwa-
rantuje:

• zminimalizowany poziom ha³asu i wibracji,
• optymalne zu¿ycie energii,
• niezawodn¹ pracê pralki.

System konwencjonalny
Moc przekazywana jest do
bêbna poprzez pasek
klinowy i ko³o pasowe
w efekcie:

• tarcie wytwarza ha³as i wibracje,
• wirnik potrzebuje dodatkowej energii

elektrycznej,
• szczotki œcieraj¹ siê i wymagaj¹ wymiany.
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