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الفائقة  LG SIGNATUREألجهزة المنزلية ا تجسيد الكمال:
 جودةللم معنى جديد دتق زمتيااال

 
 رفيةبراعة الحالو أفضل التقنيات والمواد تفوق بت LG SIGNATURE هزةأج

 
 

 LGز من تشكيلة جهاكل قدم : ي2019، سبتمبر 11، دبي، اإلمارات العربية المتحدة

SIGNATURE  بوقةغير المستقديم أفضل مستوى من الرعاية بإل جي  هتمامحًيا النموذًجا 

الجودة والتقنيات المتطورة ي نواحمن خرى أ تضاهى المستويات لمرادًفا ًما فأصبح اسائن، بالزب

لوصول إلى والمصممين الذين كرسوا أنفسهم ل المهندسين هودجمهارة و ضل بفتحقق ذلك . و ةواألناق

لألناقة  ختلف بقاع العالمفي م رمًزا LG SIGNATURE، لتصبح عالمة مالما يقرب من الك

 .ة واالعتمادية الفائقةنالمتامع  كرةمبتالالفاخرة 

 

 اقتصميم ر مستوى ى مع تتالقالتطور واصل تتقنية 

ذلك في ، ويتجلى هعمل التجارية جوهر LG SIGNATUREكل منتج من عالمة رز تصميم يب

في  تقنيات العرض المتطورةراقية تغلف  أناقةالتي تقدم  العالمة التجاريةأجهزة التلفاز من تشكيلة 

، الهواءفي النحيفة التي تبدو وكأنها تطفو الزجاجية  بألواحها جي سلسلةفيها ا نجد هكذو . هاقلب

 فللقابل  تلفازأول ، و مم 3.85د عن سماكة ال تزيبورق الجدران مصممة بنحافة الدبليو  سلسلةو 

 عن نماذج التلفاز. قعةمتو األفكار الغير تو  قةبو سغير م ابتكاراتجميًعا تقدم وهي  ، العالمفي 
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 ة، والتيالجديد LG SIGNATUREثالجة هر في أبدع صوره في ويظهر فن الحفاظ على الجو 

تقلبات درجات الحرارة ض خف المفيدتان فيتافيو سنإالباب في الباب و  تيميز ر فيتو على  تحافظ

ثالجة في الول ترة أطفطازجة لطعمة المحافظة على األ ؤدي إلى، ما يإلى الحد األدنىثالجة في ال

سلوك المستهلك  نعوفًقا لألبحاث التي أجرتها إل جي ف. ئيسها الر بابفتح ت خفض عدد مراب

-مرة يومًيا  66 نحو همفي مطبخ ، تفتح أسرة مكونة من أربعة أفراد باب الثالجةمثاًل األمريكي 

ولهذا فإن  هواء البارد.بيرة من الات كان كميدي إلى فقديؤ هذا و  -ون سبب محددد مرة 32 منها

الجزء على تصبح اللوحة الزجاجية  حين المبتكرة تقلل من الحاجة إلى فتح البابإنستافيو ميزة 

 .الثالجةتتضمنه ما ليرى المستخدم  عليهايفتين خفنقرتين بعد فافة من الثالجة ش األمامي

 

مع  بسيطال تصميمل الطابع ذاته للتحمفهي أيًضا ، LG SIGNATURE ةمن عالمما الغسالة أ

ون دلتحقيق أفضل أداء حثيثة ا جهودً في تصميمها جي سو إل مهند ، إذ بذلفضل أداءبأ التمتع

راحة الدرجة لتوفير  17ية بزاو مائل باب زجاجي أسود مقّسى لغسالة ، فلميلجال هاشكلالتخلي عن 

الشكل الدائري المريح للباب م لب تصميطوت. لبرامج التشغي قراءةسهولة مع للمستخدم ى القصو 

امل الكالجمال  نوع منالنتيجة النهائية ، لتكون المتعددةونصف من العمل الشاق والتجارب عاًما 

 .بلي احتياجات المستخدمينت تيال ةوالتقني

 

  اثيل لهلمظهر راق ومتانة ال م عالية التحمل مواد
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يتزم مهندسو تصميم LG SIGNATURE باستخدام امواد امميزة غض انظر عن اتكفة، 

وهذا تغطى غساة LG SIGNATURE بطبقة من اميناء ابورساني تجع اجهاز مقاوًما تآك  

خدش. وتحقيق هذه امتانة، يستخدم طاء امينا اخزفي تحت حرارة تبغ نحو 825 درجة  وا

مئوية، أي ما يقرب من أربعة أضعاف درجة احرارة اتي تستخدم في طاء طبقة امينا اخزفية 

اتقيدية. 

من النوع  غير قابل للصدأمن هيكل فوالذي فهي مصنوعة  LG SIGNATUREثالجة ما أ

إضافية  توفر طبقةو . ر طوياًل تعمّ كي لمتطورة ستخدم غالًبا في أدوات المطبخ املا وهو النوع ،304

 بصمات األصابع. خاتالمقاوم للصدأ حماية من لطالفوالذ مضافة فوق 

 دقيقة  عنايةحرفية عالية و ت بمنتجات صنع

 LGنتج أجهزة ت، ضخم في خط إنتاج آلي المصنعة بوتيرة سريعةعظم المنتجات خالًفا لم

SIGNATURE لتحقيق فيها إل جي سعى ت، ةصناعية خاصخالل عمليات  ت محدودةيابكم

، غسالة في اليومألف  عادة أكثر من رنة، نذكر أن إل جي تنتجوللمقا. ا أطولوقتً ستغرق تالكمال و 

ًضا . وينتج على خط آخر أيوحدة يومًيا 25يبلغ ف LG SIGNATURE ةلغسا ا إنتاجها منمأ

العالمة  هر بهاشتا لضمان الجودة العالية التي تيوميً  LG SIGNATUREثالجة  25 نحو

 عمالئها األوفياء.بين التجارية 
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التصميم من مرحلة  LG SIGNATUREكل منتج من منتجات في العالية والدقة  ةجودالبدأ ت

مجموعة واسعة من تتضمن معايير تقييم صارمة يعه عند تصن بق عليهوتط ،بدقة فائقةه ب تنىالمع

أكثر  اربمعيار اخت 61عبر  أعمقص حفل LG SIGNATUREسالة غخضع ثاًل تم. فاالختبارات

 .يديةالتقل تغساالالمن معايير اختبار 

 

 LG اختبارات الجودة الشاملة على جميع منتجاتتجرى ، بعد الفحص الدقيق لكل مكون و 

SIGNATURE .كل أن يجتاز ب تطل، والتي تةا جوهرًيا في ضمان الجودصرً نثل ذلك ع، ويم

ممتدة وتشغيلها وإيقافها مراًرا وتكراًرا لفترات شغيل الشاشة ، تشمل تاتجهاز سلسلة من االختبار 

ة مرحلإضافية في اختبارات على أجهزة التلفاز يجرى و األداء والمتانة. للتأكد من  تواالقن غييرتو 

ضمان نوع من الكالمنزلية المشاهدة محاكاة تحت ظروف جهاز تلفاز كل ع يوض، إذ قةالح

معايير حدات التي تلبي إال الو للبيع والتوزيع  قسوااألفي تطرح إل جي وال ضافي للجودة. اإل

 .LG SIGNATUREلعالمة الصارمة جودة ال

 

أعلى التي تتمتع برية منتجات حصتقدم مجموعة من ال LG SIGNATUREتشكيلة الصة أن والخ

فائقة الحلول الفضل يريدون أالذين  ون ستهلكالمطلع إليه توفير ما يت، وهي تواصل مستويات الجودة

 الجودة لنمط الحياة الفاخرة.
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يث ال مل الفن وحن والتقنية التي تكفالتقنية المستلهمة من التعني  LG SIGNATURE عالمة

 .ةلجودامر بق األيتعلنما يللتسويات ح ودوج

# # # 

 
 شركة إل جي إلكترونيكس نبذة عن 

حول ومنشأة  مكتًبا 140موظفًا في  70000يها ويعمل لدقنية وصناعتها، االبتكارات التمجال إحدى الشركات العالمية الرائدة في  إنكإل جي الكترونيكس 
وتتألف الشركة من أربع وحدات عمل هي "الترفيه المنزلي"،  ،أمريكي دوالرمليار  54.4على مستوى العالم  2018عام إل جي في الالعالم. بلغت مبيعات 

"مكونات السيارات". شركة "إل جي" هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال إنتاج شاشات  ،"االتصاالت المتنقلة"، "األجهزة المنزلية وحلول الهواء"
 LG، ويشمل ذلك العالمة التجارية الراقية والغساالت والثالجات دزة التكييف والتبريوأجه النقالةالعرض التلفزيونية المسطحة وأجهزة الهواتف 

SIGNATURE ومنتجات المزودة بتقنية الذكاء االصطناعي LG ThinQيرجى زيارة  أخبار إل جيمزيد من . لwww.LGnewsroom.com. 

 
 الخليجإلكترونيكس شركة إل جي 

 كريمة كرموزي 
 (Ext. 507) 9507-279-4-971الهاتف: +

  : karima.karmouzi@lge.com البريد اإللكتروني
 

 LG-Oneشركة 
      تسنيم التميمي   

 + 3895 420 52 971الهاتف: 
 Tasneem.Al-Tamimi@LG-One.com: البريد اإللكتروني
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