
 

 

Luxe airconditioner voor schone lucht en hoge energieprestaties. 
Belangrijkste Kenmerken 

 4-way Multi Airflow Systeem 

 Geruisloos 

 Kostenbesparend 

https://www.lg.com/nl/airconditioning/lg-DC09RQ


 

 
Controle over uw 
airconditioner via 

Wi-Fi 



 

Inverter 
Compressor met 10 
jaar garantie 
De Inverter Compressor van LG lost de 

onjuiste en ineffectieve werking en 

geluidsproblemen op. Dat levert een 

airconditioner op die sneller koelt, duurzamer 

is en stiller werkt. Met 10 jaar garantie op de 

compressor kunnen gebruikers langer 

genieten van de voordelen van de LG-

airconditioner. 



 

Energy Saving 
De inverter compressor in de airconditioner is 

zo ingesteld dat deze de draaisnelheid 

aanpast aan de temperatuur. Dit zorgt ervoor 

dat er geen energie wordt verspilt. 



 

Fast Cooling 
LG air conditioner koelt de lucht extra snel 

zodat de ruimte sneller op temperatuur 

komt. 



 

Simpel en Strak 
design met 

verborgen display 
LG airconditioners zijn strak en modern 

vormgegeven. Het design is makkelijk schoon 

te maken en het grote verborgen display 

zorgt ervoor dat het energy display goed 

zichtbaar is. 



 

Laag Geluidsniveau 
19dB 
LG airconditioners opereren dankzij LG's 

BLDC motor technologie op uiterst laag 

geluidsniveau. Onnodige geluiden worden 

geëlimineerd waardoor de airconditioner 

nauwelijks te horen is. 



 

Active Energy 
Control 
Met de Active Energy Control functie kunt u 

het niveau van het energieverbruik 

afhankelijk van de situatie te selecteren. 

Geniet van een koele en comfortabele sfeer 

zonder dat u veel energie verbruikt. 



 

Comfort Air 
Comfort Air zet de lamel op een gunstige 

stand in een vooraf ingestelde positie. Dit 

zorgt ervoor dat de uitgeblazen lucht niet 

direct op de inzittende in de kamer wordt 

geblazen wat bijdraagt aan de comfort. 

 

 

 

 

 

 



 Filter met dubbele bescherming 

 

Het filter met DUBBELE bescherming vangt stofdeeltjes van meer dan 10 ㎛ én 

bacteriën. 

 Jet Cool 

 

Het geoptimaliseerde design van de luchtuitlaat biedt een krachtigere luchtstroom 
die de kamer snel afkoelt. 

 Automatisch reinigen 

 

De uitgebreide automatische reinigingsfunctie verhindert de vorming van bacteriën 
en schimmel op de warmtewisselaar en biedt zo een aangenamere omgeving met 
meer comfort voor de gebruiker. 

 Blaasrichting in 6 standen 



 

Gebruikers kunnen de richting van de schoepen kiezen uit zes vooraf ingestelde 
posities om te voldoen aan de exacte blaasrichting die u wenst. 

 Draaifunctie in vier richtingen 

 

LG-airconditioners leveren koele lucht in elke hoek van de kamer. De zwenkfunctie in 
4 richtingen blaast de lucht snel en efficiënt in meerdere richtingen. 

 Gold Fin™ 

 

De Gold Fin™ zorgt dat het oppervlak beter bestand is tegen corrosie en verbetert de 
duurzaamheid van de warmtewisselaar aanzienlijk. 

 


