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TISKOVÁ ZPRÁVA  
 

NOVINKA LG G2 PŘINÁŠÍ REVOLUČNÍ POJETÍ DESIGNU A 

ŠPIČKOVÝ VÝKON 

 

 
Praha, 8. srpna 2013 — Společnost LG Electronics (LG) včera na tiskové 

konferenci v New Yorku představila svou vlajkovou loď mezi chytrými telefony, 

model LG G2. Jedná se o první smartphone uvedený v rámci nové prémiové řady 

„G“. Novinka uživatelům nabídne celou škálu vylepšení, jako jsou ergonomický 

design, praktické funkce a intuitivní uživatelské prostředí, které vycházejí ze 

životního stylu a chování spotřebitelů. Model LG G2 tak ilustruje cíl společnosti 

LG, přinášet inovace orientované na zákazníka.  

 

„Inovaci v našem pojetí chápeme jako technologii, která skutečně souzní se spotřebiteli. 

V naší inovační činnosti to byli vždy právě zákazníci, komu jsme naslouchali a od koho 

jsme se učili. S vývojem modelu LG G2, nejvíce vzrušujícího a nejambicióznějšího 

telefonu v historii naší společnosti, jsme laťku tohoto zkoumání posunuli na novou, vyšší 

úroveň,“ uvedla Andrea de Sousa, marketingová manažerka LG Electronics CZ.  

 

Revoluce v designu 

Model LG G2 přináší inovativní funkce v zařízení s pohodlným, praktickým a zároveň 

opravdu vytříbeným designem. Novinka zároveň bourá zažité představy o provedení 

chytrého telefonu tím, že má všechna tlačítka umístěna vzadu. Stává se tak prvním 

smartphonem, který nemá vůbec žádná tlačítka na boku. „Koncepce tlačítek na zadní 

straně vzešla ze studia chování uživatelů, které nám ukázalo, že čím je telefon větší, tím 

hůře uživatel dosáhne na boční tlačítka. Přesun hlavních tlačítek na zadní stranu 

telefonu spotřebitelům zároveň umožnil větší kontrolu, neboť právě o toto místo si lidé 

běžně opírají ukazováček. Výzkumní pracovníci zároveň zjistili, že díky přesunu tlačítek 

uživatelé neupustí mobil tak často při úpravě hlasitosti během hovoru,“ doplnila 

Andrea De Sousa.  
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Podržením zadních tlačítek hlasitosti mohou uživatelé zároveň aktivovat funkce 

QuickMemo
TM

 a fotoaparát, díky kterým jsou zápis poznámek a zachycení fotografií 

ještě snadnějšími než doposud. Ani když je telefon LG G2 položený přední stranou 

nahoru, nemusíte jej zvedat, chcete-li stisknout zapínací tlačítko umístěné vzadu. Díky 

funkci KnockON stačí telefon LG G2 jednoduše zapnout dvojitým poklepáním na 

displej. 

 

Displej po celé šířce přístroje a nejlepší kapacita baterie ve své třídě 

Skutečnost, že se jedná o vlajkovou loď společnosti, dokazuje i špičkový displej s Full 

HD rozlišením o velikosti 5,2 palců. Jedná se o největší displej určený k ovládání 

jednou rukou v  kategorii chytrých telefonů o šířce 2,7 palců.  LG se navíc podařilo 

zmenšit rám na boku displeje na pouhých 2,65 mm. Díky osvědčené technologii IPS 

nabízí model LG G2 zároveň špičkovou grafiku, přesné podání barev a čistý obraz bez 

jakéhokoli zkreslení. 

 

Pro efektivnější využití energie je navíc telefon LG G2 osazen i grafickou pamětí 

(GRAM). Ta snižuje spotřebu energie displeje u nepohyblivého obrazu až o 26 procent 

a zároveň zvyšuje celkovou dobu aktivního používání zařízení zhruba o 10 procent. 

Díky vysoké kapacitě baterie 3,000 mAh, která je promyšleně navržena, aby maximálně 

využila vnitřního prostoru telefonu, je pak model LG G2 optimálně připraven 

k celodenní práci. 

 

Stabilizace a vysoké rozlišení pro skvělý obraz 

Telefon LG G2 je vybaven optickou stabilizací obrazu (OIS), která zabraňuje 

rozmazávání a umožňuje dosáhnout čistšího, jasnějšího a ostřejšího obrazu, a to i za 

pohybu nebo při fotografování za zhoršených světelných podmínek. Model G2 je 

zároveň jedinečný v tom, že přináší rozlišení 13 megapixelů a technologii stabilizace 

obrazu ve štíhlém provedení bez vyčnívajícího objektivu. Funkce jako Super Resolution 

(Super rozlišení) a Multi-point AF (Vícebodové automatické ostření) pak pomáhají 

udržet vše zaostřeno, tak jako u samostatného kompaktního digitálního fotoaparátu. 
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Hi-Fi zvuk ve studiové kvalitě 

S tím, jak se kvalitní multimediální obsah stává stále větší samozřejmostí, roste 

v posledních letech i spotřebitelská poptávka po špičkovém zvuku i u chytrých telefonů. 

Chytré telefony se staly centrem zábavy všeho druhu — od televizních pořadů, přes 

filmy, až po hry — a spotřebitelé očekávají stejně kvalitní zvuk jako obraz. Model LG 

G2 je v současnosti prvním smartphonem na trhu, který dokáže přehrát zvuk v Hi-Fi 

kvalitě 24 bitů/192kHz, což je zvuk jako ve studiu, výrazně převyšující zvukovou 

kvalitu CD. Díky tomu nyní spotřebitelé uslyší tak realistický zvuk, jaký dříve 

v chytrém telefonu nebyl možný. 

 

Praktické rozhraní vás propojí s každodenním životem 

Výzkumy ukázaly, že nejčastěji používanými funkcemi chytrého telefonu jsou ty 

nejzákladnější, které uživatelé často považují za samozřejmé, například SMS, sociální 

sítě, navigace a samozřejmě volání. Model LG G2 přináší řadu uživatelských (UX) 

funkcí, které se zaměřují na nejoblíbenější úlohy využívané v chytrém telefonu: 

 

 Answer Me (Zvedni mi to) — Při zdvihnutí telefonu k uchu dojde k 

automatickému přijetí hovoru.  

 Plug & Pop (Připoj a nabídni možnosti) — Při připojení sluchátek nebo USB 

kabelu telefon doporučí možnosti či související funkce, z nichž můžete vybírat. 

 Text Link (Odkaz na text) — Informace obsažené v textových zprávách lze 

snadno ukládat do poznámek nebo kalendáře a vyhledávat na mapě nebo na 

internetu. 

 QuickRemote (Rychlé dálkové ovládání) — Nejenže lze telefon LG G2 

používat jako dálkové ovládání populárních zařízení domácí zábavy, ale dokáže 

se naučit i povely od tradičních dálkových ovladačů. Zároveň jej lze uzpůsobit i 

k obsluze více zařízení.  

 Slide Aside (Odsuň na stranu) — Tato funkce umožňuje snadnější provádění 

více úloh najednou prostým „odsunutím“ otevřených aplikací na stranu přejetím 

obrazovky třemi prsty.  

 Guest Mode (Režim hosta) — Přistupují-li k telefonu hosté přes doplňkový 
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režim odemykání, chrání telefon soukromí vlastníka tím, že zobrazí pouze 

předem vybrané aplikace 

 

Bezkonkurenční výkon v sítích LTE nové generace 

Telefon LG G2 běží na nejvyspělejším chipsetu v odvětví, s procesorem Qualcomm
®
 

Snapdragon™ 800, a nově definuje praxi používání smartphonu prostřednictvím 

ohromujícího výkonu, bohaté grafiky a vynikající efektivity využití baterie. Společnost 

LG mohla díky dlouhodobému partnerství s Qualcommem nasadit chipset dokonale 

propojený s hardwarem, aby nabídla silný a zároveň stabilní výkon. 

 

V návaznosti na uvedení modelu LG G2 v New Yorku bude telefon celosvětově uveden 

v příštích osmi týdnech u více než 130 operátorů, počínaje Jižní Koreou, přes Severní 

Ameriku, Evropu až po hlavní trhy. Konkrétní termíny dostupnosti na trhu se budou lišit 

podle oblasti a operátora. 

 

Nejdůležitější technická data: 

 Procesor: čtyřjádrový Quad-Core Qualcomm
®
 Snapdragon™ 800 s frekvencí 

2,26GHz 

 Displej: Full HD IPS (1080 x 1920 pixelů / 423 ppi) o velikosti 5,2 palců 

 Úložná paměť: 32 GB / 16 GB 

 Operační paměť: 2 GB LPDDR3 800 MHz 

 Fotoaparát: zadní 13,0 MP se stabilizátorem obrazu / přední 2,1 MP 

 Baterie: 3000 mAh 

 Operační systém: Android Jelly Bean 4.2.2 

 Rozměry: 138,5 x 70,9 x 8,9 mm 

 Barevné provedení: černé / bílé 

 

# # # 

 
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. 
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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 Native PR: Tereza Ďoubalová, T: (+420) 773 557 227,  tereza.doubalova@nativepr.cz 

 

Chcete-li znát trendy v oblasti spotřební elektroniky, analýzy a komentáře, neváhejte kontaktovat, prosím, 

marketingovou manažerku LG Electronics CZ: Andrea De Sousa, Velebilová T.: +420 234 094 618, M.: +420 

603 454 859, E.: andrea.velebilova@lge.com 

 


