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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 

CHYTRÉ SPOTŘEBIČE LG – NEJLEPŠÍ  
VOLBA PRO PŘÍŠTÍCH 10 LET 

 

Chytré chladničky, pračky, vysavače a trouby LG přinášejí úspory, pohodlí, výkon a 
zdraví 

 
Berlín, 10. 4. 2013 - LG Electronics (LG) nabízí kompletní řadu chytrých 

spotřebičů, které přináší zákazníkům úsporu, pohodlí a výjimečný výkon. Navíc 

jsou šetrné k lidskému zdraví i životnímu prostředí. Mezi vysoce efektivní 

pomocníky v domácnosti patří chladnička Door-in-Door, 6 Motion pračka s 

pohonem Direct Drive, trouba Charcoal Lighting Heater, vysavače HOM-BOT 

SQUARE a KOMPRESSOR a myčka na nádobí TrueSteam™. Chytré spotřebiče 

LG nabízí zákazníkům maximální pohodlí, takže se mohou soustředit na věci, 

které jsou v životě skutečně důležité. 

 

„Široká paleta chytrých spotřebičů LG výrazně vylepšuje a usnadňuje každodenní život 

zákazníků," řekl Martin Malý, tiskový mluvčí LG Electronics CZ. „Naše progresivní 

produkty pomáhají udržet váš domov v čistotě a dodávají mu řád. Byly speciálně 

navrženy tak, aby přinášely zákazníkům úspory, pohodlí a výjimečný výkon a přitom 

dbaly na jejich zdraví. Díky špičkovým technologiím se LG daří usnadňovat zákazníkům 

život. Jsme přesvědčeni, že naše produkty jsou tou nejlepší volbou pro příštích deset a 

více let." 

 

Nejen že chytré spotřebiče LG pomáhají šetřit elektřinu, vodu a čas, ale navíc jsou 

dokonalým propojením úspor a pohodlí. Například chladnička LG Door-in-Door 

umožňuje díky inovativnímu dvouvrstvému systému dveří snadný přístup k nejčastěji 

využívaným potravinám a nápojům. Kromě této funkce má chladnička dokonale 

izolovaný úložný prostor, takže chladný vzduch neuniká z hlavní části chladničky a 

spotřeba energie je tak podstatně nižší. Door-in-Door také udržuje potraviny ještě 
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čerstvější a díky přidanému prostoru ve dveřích pomáhá šetřit místo v jiných částech 

chladničky. 

 

LG se neustále snaží produkovat chytré spotřebiče, které přinášejí stále více pohodlí. 

Příkladem této snahy je vysavač HOM-BOT SQUARE. Kromě možnosti 

automatického provozu je robotický vysavač vybaven inovativním systémem Corner 

Master – díky čtvercovému designu, delším kartáčům a vylepšeným senzorům se před 

ním prach jen tak někde neschová. HOM-BOT SQUARE dělá svou práci, aniž by 

uživatele rušil nebo od něj potřeboval pomoc. Díky inovativnímu motorizovanému 

systému komprese prachu KOMPRESSOR™ je vyprazdňování nádoby na prach 

mnohem jednodušší a obejde se bez nepříjemných oblaků prachu. 

 

LG také neúnavně pracuje na tom, aby všechny jeho chytré spotřebiče nabízely 

zákazníkům nejvyšší možný výkon. Systém 6 Motion Direct Drive umožňuje, aby se 

buben pračky otáčel různou rychlostí a prováděl při tom několik různých pohybů. 

Dynamické pračky tak přinášejí výjimečné výsledky, kterých je jinak možné dosáhnout 

pouze při ručním praní. Progresivní technologie je aplikovatelná na širokou škálu tkanin 

a její trvanlivost je garantována desetiletou zárukou. 

 

Myčka TrueSteam™ je mimo jiné vybavena promyšleně umístěnými tlakovými 

tryskami, které při vysoké teplotě uvolňují částečky páry. Tento systém umožňuje 

efektivněji odstraňovat těžko odstranitelné zbytky jídla a pití a nádobí tak není nutné 

předmývat.  

 

Chytré spotřebiče LG jsou navrženy tak, aby byly šetrné ke zdraví zákazníků. Trouba 

Charcoal Lighting Heater™ je vybavena uhelným vláknem, které zajišťuje přirozený 

tok tepla. Unikátní topné těleso LG vysílá teplo hluboko do vašich kulinářských kreací, 

které díky němu budou na povrchu příjemně křupavé a vevnitř neodolatelně šťavnaté. 

Topné těleso také snižuje nadbytečný obsah soli a tuku v jídle, zatímco zachovává 

zdravé vitamíny a živiny.  
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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 LG CZ se pohybuje v řádu miliard korun. Ve 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 2011 získala společnost LG ocenění asociace EISA za „Nejlepší řešení 3D domácího kina“ a „Nejlepší 
přehrávač kombinovaný se systémem prostorového zvuku“. LG se pravidelně účastní soutěží Red Dot Design Award, 
iF Design Award a Industrial Design Excellence Award (IDEA). V letošním roce se společnost LG Electronics CZ 
stala v České republice generálním partnerem Digital 3D filmu Avengers. 
 
V případě zájmu o technické specifikace nebo zájmu o výpůjčky produktů kontaktujte, prosím, naši novou 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, 
tiskového mluvčího LG Electronics CZ: Martin Malý, T.: +420 234 094 663, M.: +420 731 471 724, E.: 
martin.maly@lge.com 
 
 
 
 


