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CES 2020: LG presenterer smarte
produkter for fremtidens husholdninger
Fra sin stand under CES presenterer LG en rekke smarte løsninger for fremtidens
husholdning. Et innendørs hageskap, smarte støvsugere, robot-gulvmopp, AIbasert vaskemaskin og et kjøleskap som har oversikt over matvarene dine er bare
noen av nyhetene.
OSLO, 9. januar 2020 – Når LG åpner dørene til standen sin under CES 2020 i
Las Vegas, vil besøkende få tilgang til en rekke innovative produkter som vil
endre hvordan vi lever livene våre. Ved hjelp av kunstig intelligens (AI) vil
husholdningsapparater og annen husholdningsteknologi være mer

skånsomme mot miljøet og gjøre livene våre enklere, smartere og fremfor alt
mer komfortable.
Enklere enn noensinne å dyrke urter og grønnsaker
Med LGs nye Indoor Garden kan du ha friske urter og grønnsaker lett
tilgjengelig til enhver tid. Indoor Garden er et smart skap som håndterer
dyrkingen fra frø til ferske grønnsaker eller urter. Skapet er enkelt og greit en
innendørs hage som installeres i kjøkkenet ditt, og som takket være smart
teknologi sørger for at plantene dine har et ideelt miljø å vokse til i. Indoor
Garden holder rede på temperatur, vanning og sirkulerer luften for best
mulige resultater.
Indoor Garden har et modulbasert system som rommer opptil 24 planter.
Disse er plantet ved hjelp av ferdige frøpakker som inneholder alt som trengs
for å gro og vokse. Brukere kan overvåke dyrkningsprosessen via den
tilhørende appen. Indoor Garden er nok et eksempel på LGs visjon om å
utvikle bærekraftige produkter, et mål som gjennomsyrer hele selskapets
produktutvikling.
LG AI DD-vaskemaskin
For de som virkelig bryr seg om klærne sine, er LGs nye ThinQ-vaskemaskin
med Artificial Intelligent Direct Drivemotor (AI DD) det åpenbare valget.
Vaskemaskinen registrerer ikke bare volumet og vekten på tøyet, men
avanserte innebygde sensorer fanger også opp hvilken type stoff du legger
inn og tilpasser vaskeprogrammet for den mest skånsomme vaskingen med
best mulig resultat. På samme måte sørger LGs nye ezDispense-funksjon for å
dosere både vaske- og skyllemiddel, slik at klærne dine får best mulig pleie.
Hvis du også har en kompatibel tørketrommel, kan vaskemaskinen sende
informasjon direkte til den slik at tørkeprogrammet blir optimalisert i
henhold til innholdet i klesvasken din. Enklere blir det ikke.
Nye modeller av LGs InstaView-kjøleskap
LGs InstaView-kjøleskap har vært en suksess verden over. Under CES 2020
presenteres helt nye modeller med større andvendelighet og flere smarte
funksjoner, som blant annet Craft Ice. Den lager små runde isbiter som
smelter saktere, slik at drikken holder seg kald lengre.

En annen ny funksjon er andregenerasjons ThinQ-teknologi. Modellene som
kommer med denne oppdaterte teknologien vil ved hjelp av AI og kameraer
kunne følge med på hva du har i kjøleskapet. Slik kan det fortelle deg hva du
bør handle, og i tillegg komme med forslag til matretter du kan lage basert
på maten du allerede har i kjøleskapet. Det gjennomsiktige frontpanelet
fungerer også som en skjerm du kan surfe på nettet med og se
matlagingsvideoer på via WiFi.
Trådløse rengjøringsprodukter
Mange synes rengjøring er kjedelig, selv om det er nødvendig nå og da. Med
LGs nye CordZero-produkter er det kanskje ikke morsommere, men det vil
være betydelig enklere. LG Cord Zero ThinQ A9 og CordZero ThinQ Robotic
Mob er de perfekte verktøyene for å holde gulvene skinnende rene. LG
CordZero ThinQ A9 kan transformeres fra en trådløs støvsuger til gulvmopp
med noen få enkle grep. LGs kraftige Smart Inverter Motor sørger for at de
minste støvpartiklene suges opp, og driver også moppfunksjonen når den er
aktivert.
LG CordZero Robotic Mop har doble roterende mopper og et frontmontert
Dual Eye-kamera slik at den kan følge med hvor den er og unngå kollisjoner
med omgivelsene. ThinQ-appen lar deg også bestemme hvilke rom du vil
rengjøre via mobilen. I kombinasjon med robotstøvsugeren CordZero ThinQ
R9, utgjør de det perfekte radarparet. Når robotstøvsugeren er ferdig,
formidler den informasjon til robotmoppen om hvor den skal vaske.
Rengjøring har aldri vært så lettvint.
Alle produktene vil være utstilt under CES 2020 på LGs stand # 11100,
Central Hall, Las Vegas Convention Center. Følg # LGCES2020 på sosiale
medier for å få med deg LGs nyheter og aktiviteter i løpet av CES 2020.
Produktene ovenfor vil først bli lansert i USA og Sør-Korea, etterfulgt av
andre markeder. Mer informasjon om mulig lansering i Norden vil bli
kunngjort senere.

Om LG Electronics Home Appliance
LG Electronics Home Appliance Company er en innovatør i hvitevarebransjen.

Selskapets ambisjon er å tilby sunnere og grønnere produkter med perfekt
balanse mellom smart teknologi og trendsettende design. Formålet er å
skape helhetsløsninger som forbedrer og forenkler hverdagen. LGs produkter
er designet for å passe til mennesker verden over og omfatter kjøleskap,
vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, kjøkkenprodukter, støvsugere og
innbyggingsprodukter. LGs innovative teknologier og praktiske finesser finnes
f.eks. i verdens første smarte kjøleskap, dampvaskemaskin og en kombinert
stekeovn og mikrobølgeovn. LGs teknologi skaper nye trender i
hvitevarebransjen og plasserer LG som en ledende aktør i hvitevarebransjen.
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