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TISKOVÁ ZPRÁVA       

 

Novou éru chytré domácnosti představilo LG na veletrhu CES 2013  

Systém Smart Home Service umožňuje spotřebiteli úplnou kontrolu široké škály technologií a 

domácích spotřebičů. Už nejde jen o fikci, ale o realitu. 

 

LAS VEGAS, PRAHA, 12. ledna 2013 – Nové prvky systému Smart Home Service, zajišťující ještě 

větší pohodlí uživatele, představila na veletrhu CES 2013 společnost LG Electronics. Pokročilý systém 

kombinuje sofistikované sdílení médií pomocí technologie SmartShare se SmartControl, funkcí 

integrovanou v domácích spotřebičích, která umožňuje uživateli ovládat všechny připojené spotřebiče 

či elektroniku. 

 

Díky SmartControl může spotřebitel zapnout praní, zkontrolovat, co je v ledničce nebo vysát 

podlahu, aniž by byl doma. Navíc je možné ovládat třeba troubu nebo myčku z pohodlí křesla 

v obývacím pokoji pomocí Smart TV a ovladače Magic Remote. Díky aplikaci SmartControl vám 

už nikdy nebudou stát domácí práce v cestě při sledování oblíbeného filmu či seriálu. 

 

„Smart Home Service je dokonalým příkladem toho, jak LG technologicky propojuje celou 

domácnost,“ říká Martin Malý, tiskový mluvčí LG Electronics. „Pomocí SmartShare můžete 

jednoduše sdílet digitální obsah mezi zařízeními, SmartControl zase umožňuje ovládat domácí 

spotřebiče a elektroniku z jediného místa pomocí Smart TV a aplikace SmartControl pro 

smartphony.“ 

 

SmartShare zahrnuje i NFC (Near Field Communication), což je bezdrátová forma komunikace, 

která umožňuje téměř okamžitě převést multimediální obsah z jednoho zařízení do druhého pomocí 

Wi-Fi nebo 3G/4G. Uživatel tak může snadno sdílet fotografie, videa a další obsah ze smartphonu 

nebo notebooku s LG Smart TV. Aplikace SmartShare nabízí seznam všeho dostupného obsahu, 

který je umístěn na obou propojených zařízeních. Hledání a přístup k obsahu nebyl nikdy snazší. 
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SmartControl přidává na hodnotě chytrých domácích spotřebičů. Díky NFC je možné skrze rozhraní 

efektivně ovládat všechny produkty LG jako je myčka, lednička, trouba nebo vysavač HOM-BOT. 

Jednoduchá aplikace tak dovoluje uživateli ovládat svou domácnost bez fyzické přítomnosti. 

Pomocí SmartControl můžete také bezdrátově sledovat stav jednotlivých zařízení či spotřebičů a 

dávat jim jednoduché hlasové příkazy pomocí telefonu. 

 

Systém Smart Home Service obdržel cenu CES 2013 Innovations Award za intuitivní rozhraní a 

vynikající sadu funkcí.  

 

 

O LG Electronics CZ  

Firma LG je silnou korejskou společností, která se svojí více než 50letou tradicí patří mezi světové lídry a technologické inovátory ve 

spotřební elektronice, domácích spotřebičích a mobilních komunikacích. Regionální pobočka LG Electronics CZ patří na českém a 

slovenském trhu mezi přední hráče v prodeji spotřební elektroniky. Nabízené portfolio LG na českém trhu je rozděleno do pěti 

kategorií: Spotřební elektronika, Domácí spotřebiče, Klimatizační jednotky, Mobilní telefony a Informační technologie. Česká 

pobočka LG Electronics byla založena v roce 2003, o dva roky později přibyla kancelář v Bratislavě. Zaměstnává více než 120 

zaměstnanců, přičemž roční obrat se pohybuje v řádu miliard korun. V celé skupině LG pracuje více než 84 tisíc lidí, ve 112 

provozech, v 81 dceřiných společnostech na celém světě. Produkty společnosti LG zaručují vysokou kvalitu, inovativnost a osobitost. 

V roce 2012 získala společnost LG ocenění asociace EISA ve dvou kategoriích – Evropský SMART televizor LG 55LM960V a 

Nejúspěšnější evropský displej LG 55EM970V. LG se pravidelně účastní soutěží Red Dot Design Award (LG CINEMA 3D televizor 

LG LM9600, LG magický ovladač Magic Remote, LG Styler, lednice s mrazákem LG GB5240AVAZ), iF Design Award a Industrial 

Design Excellence Award (IDEA). Navíc byla společnost LG v roce 2012 oceněna řadou ocenění od nezávislého časopisu dTest (LG 

BH7420P a BH6320C, Smart TV LG 42LS570S, blu-ray přehrávač LG BP620). 

 

V případě zájmu o technické specifikace nebo zájmu o výpůjčky produktů kontaktujte, prosím, naši PR agenturu LG-One:  

Pavel Jína, T: (+420) 724 666 602,  pavel.jina@lg-one.com 

 

Tiskový mluvčí LG Electronics CZ: 
 
Martin Malý, T.: +420 234 094 663, M.: +420 731 471 724, E.: martin.maly@lge.com, www.lg.cz/www.lge.sk 
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