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Tvätta smartare och spara tid med LG!
Stockholm, 9 augusti, 2018
Hur många är vi inte som har slängt in ljusa plagg i en mörktvätt enbart på grund
av tidsbristen och det omöjliga i att hinna tvätta två maskiner? Eller låtit en
ensam gul tröja ligga kvar i botten på tvättkorgen i väntan på fler liknande plagg
för att åtminstone fylla en halv maskin? Eller tveksamt hållit i den där ömtåliga
koftan som bara bör tvättas separat och på låg temperatur? LG:s smarta
TWINWash är här för att hjälpa just dig!

LG TWINWash består av två separata tvättmaskiner; en huvudmaskin och en

minitvättmaskin – LG MiniWash – som är placerad undertill.
Huvudtvättmaskinen är dessutom en kombinerad tvätt/tork, så med LG
TWINWash får du egentligen tre maskiner i en!
Minimera tvättiden och vardagsstressen – perfekt för småbarnsfamiljen
Denna återkommande känslan av att inte hinna med. Man ska inte enbart
hinna med sådant som hör barnen till, som hämtning, aktiviteter och
läxläsning utan även vardagsbestyren. Kläder ska tvättas, torkas och strykas.
Vardagssysslorna tar aldrig slut, men tiden man lägger på dem går att
optimera och väljer du rätt vitvaror sparar du både tid och energi som istället
kan läggas på andra, roligare saker.
Är det just tidsbesparingen du är ute efter kommer LG TWINWash och
minitvättmaskinen väl till pass, eftersom du kan köra två separata tvättar
samtidigt. Och tack vare att huvudmaskinen är en kombinerad tvätt/tork
slipper du, om du så önskar, att hänga upp tvätten efter avslutat
tvättprogram.
Huvudtvättmaskinen används för större mängder tvätt och klarar tvätt som
kräver djupare rengöring medan minitvättmaskinen är perfekt för mindre
mängder och tvätt som behöver särskild behandling. Separata färger,
separata material, separata temperaturer på samma gång.
Tvätta mindre, ånga mer!
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Med ångfunktionen TrueSteam som finns i huvudmaskinen kan du snabbt
och enkelt fräscha upp plagg som inte är direkt smutsiga, vilket till exempel
skjortor, blusar och jeans sällan är efter bara en dags användande. Ångan
slätar ut skrynklor och tar bort dålig lukt så att du kan slippa bestyr som
vädring och strykning. Detta sparar inte bara tid och sliter mindre på
kläderna, det är också avsevärt bättre för miljön; dels för den mindre mängd
vatten som går åt jämfört med ett vanligt tvättprogram men också eftersom
du inte behöver använda tvätt- & sköljmedel. Ångan består av 100 procent
vatten och är därför också skonsammare mot känslig hud.
Allergener av alla dess slag
I de flesta hem finns mängder av kvalster och damm och med våren och

sommaren kommer dessutom pollen, för att inte tala om eventuella husdjur
som hårar av sig – den härliga perioden när vi går mot värme och ljus är med
andra ord den värsta för många allergiker.
TM

Ytterligare en fin egenskap med LG:s ångteknologi TrueSteam är att den tar
bort ända upp till 99,9 procent av alla allergener, som till exempel pollen,
kvalster och djurhår. Perfekt för både allergiker samt vid hantering av
babysaker, som filtar och mjukisdjur.
Oavsett om du befinner dig mitt i småbarnsåren, älskar mode och klädvård,
eller om du har allergiska besvär, så kan du vara säker på att LG TWINWash
kommer att förändra din vardag och minska tiden du spenderar på att tvätta,
hänga och stryka tvätt.
Dessutom kan du via din smartphonesnabbt och enkelt ladda ner fler
specialprogram beroende på vad du vill tvätta, torka eller bara fräscha upp.
Var noga med att alltid följa klädernas tvättråd för bästa resultat!
Pris och tillgänglighet
LG TwinWash finns att köpa hos flera av de större kedjorna, kontakta din
lokala återförsäljare för aktuellt pris.
För högupplösta bilder, besök LG:s bildbank här eller ladda ner alla bilderna
direkt härifrån: https://we.tl/K78pTLe4n7

Om LG Electronics Home Appliances

LG Electronics Home Appliances 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.
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