
Perfektion i praktiken: Ultraexklusiv hemelektronik från LG SIGNATURE ger en helt ny 
innebörd åt ordet kvalitet 

Förfinad teknik, kvalitetsmaterial och fokus på hantverksskicklighet får LG SIGNATURE-produkterna 
att sticka ut från mängden 

SEOUL, Sydkorea, 11 september, 2019 /PRNewswire/ – Varje LG SIGNATURE-produkt sätter fokus 
på att leverera det allra bästa med en noggrannhet som är oöverträffad i branschen. LG SIGNATURE 
står för högsta kvalitet, toppmodern teknik och genomtänkt stil och hela produktutbudet bygger på 
skicklighet och outtröttligt arbete från våra tekniker och designer som har lagt ned hela sin själ i att 
uppnå perfektion. Kvalitetsmedvetna kunder över hela världen lovordar LG SIGNATURE:s innovativa 
lyxprodukter för sin elegans, exklusivitet och oöverträffade tillförlitlighet. 

Kontinuerligt utvecklad teknik i kombination med design av högsta standard 
LG SIGNATURE kompromissar inte med produktdesignen och fokuserar alltid på det väsentligaste i 
varje produkt som skapas. Detta fokus är extra uppenbart när det kommer till varumärkets TV-
apparater med sin supertunna utformning och den allra senaste skärmtekniken. Från G-serien med 
sina tunna paneler i tempererat glas som ser ut att sväva i luften och W-serien med sin omöjligt tunna 
Wallpaper-design (3,85 mm djup), till världens första rullbara TV och 88-tums 8K OLED TV – LG 
SIGNATURE banar vägen och omdefinierar hela TV-branschen. 

Ett exempel på varumärkets ledande position i TV-branschen är LG SIGNATURE OLED 8K med en 
skärm på hela 88 tum bestående av 33 miljoner självemitterande pixlar och exklusiva nya tekniker 
som säkerställer fantastiskt verklighetstrogna bilder. Med hjälp av en djupinlärningsalgoritm och 
företagets intelligenta α9-processor av andra generationen ger den här TV:n enastående skärpa och 
levande bildåtergivning.  

Art of Essence och minimalismen i LG SIGNATURE:s vision märks också tydligt på det senaste 
kylskåpet. Det är utformat för att leverera otrolig kapacitet med minimala temperaturväxlingar och 
funktionen InstaView Door-in-Door™ gör att maten håller sig färsk ännu längre eftersom antalet 
dörröppningar minskas. Enligt forskning som genomförts av LG om konsumentbeteende i USA 
öppnar en genomsnittlig familj med fyra personer kylskåpsdörren 66 gånger om dagen – 32 av dem 
utan någon särskild anledning – vilket medför betydande förluster av kyld luft. Den här innovativa 
funktionen hjälper till att hålla den kalla luften på plats genom att minska behovet av att öppna 
kylskåpsdörren. Med två knackningar blir den eleganta glaspanelen på framsidan av kylskåpet 
genomskinlig så att konsumenterna kan se vad som finns där inne. 

Med sin minimalistiska design och topprestanda är LG SIGNATURE:s tvättmaskin resultatet av våra 
teknikers hårda arbete för att lyckas ge maskinen de allra bästa tekniska funktionerna utan att göra 
avkall på designvisionen. Tvättmaskinen har en svart lucka i tempererat glas som placerats i 17 
graders vinkel för att ge maximal användarkomfort och göra den lätt att läsa av. Den ergonomiska 
luckans perfekta cirkelform är resultatet av ett och ett halvt års hårt arbete och utförliga tester. 
Slutresultatet är lika delar estetisk perfektion och användarcentrerad teknisk triumf. 

Tidlösa material för en exklusiv finish och oöverträffad tålighet  
Oavsett kostnaden kompromissar LG SIGNATURE aldrig med materialvalen och bara det bästa är 
gott nog. LG SIGNATURE:s tvättmaskin har en yta av porslinsemalj med färgpartiklar som gör 
maskinen motståndskraftig mot korrosion och märken. För att ytterligare öka tåligheten appliceras 
porslinemaljen vid en temperatur om cirka 825 °C, vilket är fyra gånger högre än 
bränningstemperaturen för konventionell porslinsemalj. 

LG SIGNATURE:s kylskåp har en konstruktion av rostfritt stål av typ 304, som ofta används för 
exklusiva köksredskap på grund av sin extrema tålighet. Korrosionsbeständigt rostfritt stål av typ 304 
ger en stilren och snygg look och ytan skyddas med en särskild beläggning som motverkar 
fingeravtryck. 



För att åstadkomma den enastående kvaliteten hos LG SIGNATURE OLED 8K har endast de allra 
bästa materialen använts genomgående. Foten i aluminium har en diskret metallyta och skärmens 
baksida har en solid look med elegant högblank pianolackfinish i svart.  

Produkter tillverkade med noggrannhet och precision i sann hantverksanda  
Till skillnad från de flesta produkter som snabbt pumpas ut genom till stora delar automatiserade 
tillverkningsprocesser framställs LG SIGNATURE-produkterna i begränsade mängder per 
tillverkningsbatch för att åstadkomma perfektion och låta tillverkningen ta den tid som behövs. Många 
företag tillverkar över 1 000 tvättmaskiner per dag, men LG SIGNATURE nöjer sig med en kvantitet 
på 25 maskiner om dagen. LG SIGNATURE:s kylskåp tillverkas också i en separat produktionslinje i 
en takt om 25 enheter om dagen för att säkerställa den överlägset höga kvalitet som varumärket 
kräver och kunderna förväntar sig. 

Varje enskild produkt från LG SIGNATURE är precisionstillverkad och måste uppfylla våra allra 
högsta interna standarder. Produkterna genomgår rigorösa utvärderingsprocesser och omfattande 
testning. Till skillnad från andra tvättmaskiner förväntas LG SIGNATURE:s tvättmaskin också uppfylla 
ytterligare 61 testkriterier och varje exemplar inspekteras minutiöst. 

Efter noggrann inspektion av varje komponent genomförs en mängd kvalitetstester på alla LG 
SIGNATURE-produkter. Det tar 168 timmar för en LG SIGNATURE-TV att genomgå varumärkets 
omfattande ålderstest, en mycket viktig del av kvalitetssäkringsprocessen (QA) där varje exemplar 
måste godkännas i en lång rad utvärderingar, inklusive lång skärmvisningstid, upprepade på- och 
avstängningar och kanalbyten, för att säkerställa prestanda och tålighet. I ett senare steg genomförs 
ytterligare tester där varje ny TV placeras i en simulerad visningsmiljö som en extra 
kvalitetssäkringsåtgärd. Endast de produkter som uppfyller samtliga av LG SIGNATURE:s oerhört 
högt ställda kvalitetskrav godkänns för distribution och försäljning.  

Med exklusiva produkter av högsta kvalitet fortsätter LG SIGNATURE att leverera ultraexklusiva 
lyxlösningar till konsumenter som inte nöjer sig med någonting annat än det allra bästa. LG 
SIGNATURE är ett varumärke som genomsyras av orden Art Inspires Technology, Technology 
Completes Art – ett varumärke som aldrig någonsin accepterar en kompromisslösning. 

Om LG SIGNATURE 
LG SIGNATURE är det första ultraexklusiva varumärket med produkter ur flera kategorier från det 
globala innovationsföretaget LG Electronics. LG SIGNATURE vänder sig till de mest 
kvalitetsmedvetna kunderna och designar produkter som ger en modern hemupplevelse som känns 
ren, elegant och exklusiv. Genom att kombinera det allra bästa som LG har att erbjuda har LG 
SIGNATURE:s produkter designats med en känsla för det allra mest väsentliga – produkterna är 
strömlinjeformade och minimalistiska och sätter fokus på respektive produkts huvudsakliga och 
väsentliga funktion i kombination med LG SIGNATURE:s moderna, 
signaturdesign. www.LGSIGNATURE.com. 
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