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LG LANSERAR TOPPMODERN DISKMASKIN FULLMATAD MED
SMARTA FUNKTIONER FÖR ETT PERFEKT DISKRESULTAT
– TrueSteam och MultiMotion ger effektiv diskning med färre vattenfläckar.
Stockholm, 5 januari, 2016 — Under CES 2016
kommer LG Electronics att visa upp företagets mest
avancerade diskmaskin hittills. Diskmaskinen, med
modellbetckningen LDT8786ST, kommer med
TrueSteam- och MultiMotion-teknik som gör disken
renare än någonsin samtidigt som irriterande
vattenfläckar i stort sett elimineras helt.

LG:s egenutvecklade TrueSteam-teknik utnyttjar ånga
som med - hög temperatur behandlar disken för att ge
ett perfekt diskresultat, samtidigt som den hjälper till
att ta bort vattenfläckar som ofta uppstår. TrueSteam är
utvecklat för att bokstavligen smälta bort även de tuffaste matresterna från disken. Läppstift
på glas, envisa fingeravtryck, torkade matrester och mycket annat är ingen match för ångan
i LG LDT8786ST.
– Vi har lagt ner mycket tid på att utveckla en diskmaskin som ger våra kunder smarta
funktioner och ett diskresultat de förväntar sig av en produkt i absolut toppklass från LG
Electronics, säger Daniel Lamborn, nordisk marknadschef för Home Appliances på LG
Electronics. Med den här maskinen vågar användare maskindiska sitt finaste porslin, och
även rymma de största grytorna, med samma program och få ett skinande resultat utan att
skada porslinet.

Effektivt diskprogram på under timmen
En annan ny funktion som återfinns i LDT8786ST är MultiMotion. Den bygger på en
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innovativ diskarm som ger en mer kraftfull och effektiv diskcykel. Robotarmen rör sig i ett
mönster som gör att vatten sprutar i alla riktningar med disk som blir skinande ren i alla
hörn och kantersom resultat. MultiMotion hjälper också till att spara tid så att ett
diskprogram endast tar 59 minuter.

LG LDT8786ST är utrustad med LG:s kraftfulla Inverter Direct Drive-motor som kommer
med tio års garanti. Motorn säkerställer att du alltid får perfekta diskresultat genom en
smart Dual Zone-funktion, som anpassar vattenstrålarna för varje diskkorg så att du kan låta
ömtåliga föremål diskas varsamt i den övre korgen medan hårt smutsad disk får en tuffare
behandling i den nedre korgen.

Den nya diskmaskinen kommer dessutom utrustad med LG EasyRack Plus, som kan
konfigureras på en mängd olika sätt. Easy Rack Plus maximerar utrymmet du kan utnyttja
och kan hantera stora eller ovanligt utformade skålar, kastruller eller andra saker. Samtliga
tre hyllor är designade för specifik disk; den nedre hyllan används för tallrikar, skålar och
kastruller, den övre hyllan är anpassad för koppar och glas och den tredje hyllan är
utformad för bestick och köksredskap.

Som användare kan du hämta hem anpassade diskprogram till din LDT8786ST från LG:s
webbplats samt få meddelanden om din diskmaskin behöver rengöras. LDT8786ST
kommer givetvis med LG:s Smart Diagnosis-system så att du enkelt kan få hjälp av LG:s
kundsupport, som kan felsöka diskmaskinen på distans.

LG LDT8786ST kommer i rostfritt stål samt i en elegant svart finish som ger alla kök en
stilren och modern look. Micro-LED-skärmen syns inte alls när diskmaskinen inte är igång
vilket ytterligare bidrar till enhetens minimalistiska design.
Högupplösta bilder och mer information
LG LDT8786ST kommer att lanseras under 2016. Exakt lanseringsdatum, pris samt vilka
återförsäljare som kommer att sälja produkten meddelas närmare lanseringen. Den kommer
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att visas upp i företagets monter på CES i Las Vegas Convention Center, Central Hall
#8204 den 6-9 januari.
För högupplösta bilder, gå till LG:s bildarkiv och skriv ”LDT8786ST” i sökrutan till
vänster. För mer information om LG:s nyheter på CES, besök vårt globala nyhetsrum
www.lgnewsroom.com/ces2016 samt det svenska pressrummet på
www.mynewsdesk.com/se/lgnordic.
###
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 uppnådde en global
omsättning av 55,91 miljarder USD under 2014. 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. Den nordiska omsättningen uppgick 2014 till cirka 2.2 miljarder SEK. För mer information besök www.lg.com.
Om LG Electronics Home Appliance
LG Electronics Home Appliance Company är en innovatör inom vitvaruindustrin. Företagets ambition är att erbjuda
hälsosammare och grönare produkter med en perfekt balans mellan smart teknik och trendsättande design. Syftet är att
skapa helhetslösningar som förbättrar och förenklar vardagen. LG:s vitvaror är designade för att passa människor världen
över och omfattar kylskåp, tvättmaskiner, diskmaskiner, köksprodukter, dammsugare och inbyggnadsprodukter. LG:s
innovativa tekniker och lättillgängliga funktioner finns exempelvis i världens första smarta kylskåp, tvättmaskin med
ångfunktion och kombinerade ugn och mikrovågsugn. LG:s tekniker skapar nya trender och etablerar LG som ett ledande
företag på vitvarumarknaden.

För mer information, vänligen kontakta:
LG-One Hill+Knowlton (LG:s PR-byrå)
Tel: +46 8 402 89 00
E-post: lg-onesweden@lg-one.com

Daniel Lamborn
Nordisk Marknadschef HA
LG Electronics Nordic AB
Box 83, 164 94 Kista
Mobil: +46 73 512 53 83
E-post: daniel.lamborn@lge.com
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