
3CARATERÍSTICAS DO PRODUTO
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MOTOR INVERTER DIRECT-DRIVE
O motor inverter direct-drive, que está diretamente ligado ao cesto, minimiza a perda de energia e produz pouco 
ruído e vibração.

SMART DIAGNOSIS™
Caso tenha alguma dificuldade técnica, com sua lavadora de roupa, ela tem a capacidade de transmissão de dados 
por telefone para o SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor. O agente do SAC registra os dados transmitidos 
a partir de sua máquina e usa esses mesmos dados para analisar a questão, fornecendo um diagnóstico rápido e 
eficaz (Consulte a página 38).

LIMPEZA DO CESTO
A limpeza regular do cesto mensalmente usando LIMPEZA DO CESTO, pode ajudar a manter o cesto limpo e 
fresco.

DISPOSITIVO MAGNÉTICO DA PORTA
É seguro e conveniente manter a porta entreaberta. Isto vai promover a circulação do ar e permitir que o interior da 
máquina seque. Para usar este recurso, após a carga ter sido removida, não feche completamente a porta.
Quando o dispositivo magnético da porta entra em contato com a arruela metálica da caixa, irá manter a porta 
aberta ligeiramente permitindo que o interior da lavadora seque.

GRANDE CAPACIDADE DO CESTO DE AÇO INOXIDÁVEL 
A grande capacidade do cesto de aço inoxidável oferece extrema durabilidade e é inclinado para melhorar a 
eficiência e permitir o acesso mais fácil para os artigos grandes.

BLOQUEIO PARA CRIANÇAS
Use esta opção para desativar os botões do painel  durante o ciclo de lavagem. Esta opção pode evitar que as 
crianças mudem os ciclos ou operem a máquina.

GAVETA DE SABÃO
A gaveta de quatro compartimentos torna mais fácil separar o sabão de pré-lavagem, o sabão principal, alvejante 
líquido e o amaciante de tecidos em compartimentos diferentes.

CICLOS DE VAPOR DE ALTA EFICIÊNCIA
Durante os ciclos de vapor de alta eficiência exclusivos da LG, o vapor quente remove suavemente as manchas 
mais difíceis.

* SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor 


