LG Styler Dukung Layanan Kesehatan
di Brawijaya Hospital Antasari
JAKARTA, 6 Apr. 2021 – PT LG Electronics Indonesia (LG) kembali menunjukkan inisiatif kepeduliannya terhadap dampak pandemi Covid-19 di Indonesia. Terbaru, hal ini dilakukan dengan
memberikan LG Styler yang dikenal sebagai lemari pakaian dengan fungsi sanitasi pakaian
kepada Rumah Sakit Brawijaya Hospital Antasari, Jakarta Selatan. Sebagai bagian dari komunitas Indonesia selama puluhan tahun, adalah merupakan kehormatan bagi LG untuk dapat juga
e ga bil la gkah dala geraka solusi pada asa pa de i i i, ujar TJ Lee, President of Sales
and Marketing LG Electronics Indonesia.

Kepedulian LG terhadap pandemi Covid-19 di Indonesia khususnya, bukanlah yang pertama kali.
Pada awal-awal merebaknya pandemi Covid-19, LG telah terlibat dalam pemberian dukungan
50,000 perangkat uji PCR untuk Covid-19, berbagai kampanye yang dihelat untuk peningkatan
kesadaran masyarakat hingga program asuransi Covid-19 bagi pembeli produk LG pun dilakukan.
Hal ini belum termasuk dengan berbagai inisiatif yang dilakukan oleh masing-masing perwakilan
LG yang tersebar pada berbagai kota di Indonesia.
Ki i ka i sebagai pe yedia tek ologi mengarahkan inisiatif ini pada bagaimana teknologi
mampu berperan lebih, dala

e duku g adaptasi kebiasaa baru di te gah pa de i i i, ujar

TJ Lee. Hal inilah yang menurutnya menjadi salah satu pendorong bagi LG untuk memberikan
pengalaman menggunakan LG Styler kepada Brawijaya Hospital Antasari, Jakarta Selatan.

Hadir dalam bentuk ringkas dengan tubuh menjulang, LG Styler sebelumnya telah diperkenalkan
LG di Indonesia sebagai lemari pakaian yang pintar menjaga kesegaran dan higienitas pakaian.
Kemampuannya ini terkait erat dengan terapan teknologi inovatif LG bernama TrueSteam™.
Tersirat kuat pada namanya, teknologi ini merujuk pada uap air yang dihasilkan hanya dari
proses pemanasan air pada kompartemen khusus di bagian paling bawah.
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Suhu panas inilah yang kemudian mengalir melalui beberapa titik dalam kabin LG Styler. Perawatan dengan benar-benar 100% menggunakan uap air, tanpa tambahan bahan kimia apapun
inilah yang membuatnya lebih aman bagi segala kemungkinan reaksi tertentu yang mungkin timbul bagi pengguna maupun kualitas pakaian.

Bersandar pada teknologi ini pula, LG Styler mampu menghasilkan sekaligus mempertahankan
uap bersuhu panas dalam derajat tertentu yang membuatnya optimal untuk mengeliminasi 99.9%
berbagai virus, bakteri dan tungau debu penyebab alergi yang melekat pada pakaian. Tak
sekedar klaim, meneguhkan kemampuannya ini, LG Styler telah mengantongi sertifikat hasil
pengujian lembaga uji internasional British Allergy Foundation (BAF).

Dengan kemampuannya menjaga hiegienitas pakaian, maka oleh Rumah Sakit Brawijaya Hospital Antasari, Jakarta Selatan, LG Styler akan ditempatkan pada ruangan persiapan operasi. LG
Styler akan menjalankan fungsinya untuk menjaga dan memastikan hiegienitas berbagai pakaian khusus yang akan digunakan para tenaga medis sebelum melakukan operasi, sehingga pakaian yang dipergunakan menjadi steril dari partikel-partikel yang tidak diinginkan. Ka i berharap
keberadaan LG Styler di rumah sakit ini dapat menjadi kontribusi lebih nyata mendukung tenaga
kesehata dala

e berika pelaya a terbaik bagi

asyarakat ya g

e butuhka , ujar

Kris Lee, Home Appliances Business Leader PT LG Electronics Indonesia.

Terkait dengan inisiatif LG dalam memberikan kontribusi bagi tenaga kesehatan dan masyarakat,
khususnya sepanjang pandemi ini, tidak akan berhenti sampai disini. Ke depan, menurutnya, LG
akan terus berupaya mencari berbagai peluang untuk dapat terus berkontribusi dalam menduku g la gkah asyarakat e uju adaptasi kebiasaa baru. Melalui berbagai pengembangan
teknologi dalam produk dan layanan kami, LG akan terus berupaya untuk bersama masyarakat
I do esia

e ge ba gka kebiasaa baru ya g lebih sehat, pungkas Kris Lee.
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About LG Electronics, Inc.
LG Electronics is a global innovator in technology and manufacturing with operations in 140 locations and a workforce
of over 70,000 around the world. With 2020 global sales of more than USD 56 billion, LG is composed of five companies – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Mobile Communications, Vehicle Component Solutions
and Business Solutions. LG is a world-leading producer of TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines and
mobile devices, including premium LG SIGNATURE and LG ThinQ products featuring artificial intelligence. For the
latest LG news, go to www.LGnewsroom.com.
Media Contact
LG Electronics Indonesia
Dhita Ayuningtyas
+62 817 0708 599
dhita.ayuningtyas@lge.com
www.LGnewsroom.com

3

