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LG ODHALUJE BUDOUCNOST DOMÁCÍ ZÁBAVY S NOVÝMI 

ULTRA HD TELEVIZEMI S ÚHLOPŘÍČKOU 55 A 65 PALCŮ 
 

 

 

Praha, 14. srpna 2013 – Společnost LG Electronics uvádí na trh nové Ultra HD 

televize s úhlopříčkou 55 a 65 palců. Novinky s označením LA970V a LA 965V 

upoutají diváky ostrým obrazem v rozlišení Ultra HD a řadou inteligentních 

funkcí. Jejich jedinečné zpracování navíc ocenily i přední testovací laboratoře 

Intertek a Underwriters Laboratories. Televize budou v České republice dostupné 

od konce září 2013.   

 

„Rozšířením nabídky Ultra HD televizí o modely s úhlopříčkou 55 a 65 palců 

potvrzujeme naši pozici lídra v oblasti zobrazovacích technologií. Spotřebitelům nyní 

nabízíme dva skvělé modely, které jim zprostředkují skutečný zážitek ze sledování 

obrazu v kvalitě Ultra HD,“ uvedla Andrea De Sousa, marketingová manažerka LG 

Electronics CZ. 

 

Bezkonkurenční obrazová kvalita v Ultra HD 

Nové 55palcové a 65palcové ULTRA HD televize LG disponují rozlišením 8,3 milionu 

pixelů a jsou vybaveny technologií LG Tru-ULTRA HD Engine. Ta propůjčuje obrazu 

maximální jas, zvyšuje jeho ostrost a odstraňuje jakékoli rozmazání. Osvětlení pozadí 

Nano FULL LED u modelu LA970V navíc zajišťuje vysoký kontrast a stabilní jas  

po celé šířce obrazovky. Do televizí byl rovněž integrován displej s technologií IPS, 

která se vyznačuje přesnou interpretací barev a širokým pozorovacím úhlem až 178 

stupňů. Uživatelé tak mohou sledovat svou Ultra HD televizi z téměř jakékoli pozice 

v místnosti, aniž by se museli obávat barevného zkreslení nebo ztráty vizuálních detailů. 

Díky rozlišení Ultra HD přinášejí 55palcové a 65palcové televize LG také velmi 

kvalitní obraz ve 3D. Nové modely byly otestovány renomovanými laboratořemi 

Intertek a Underwriters Laboratories, které potvrdily jejich výjimečné zobrazovací 

schopnosti.
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Inovativní audio systém Sliding Speaker (LA970V) 

Kromě jedinečného obrazu je nový model Ultra HD televize LA970V od LG vybaven 

4.1kanálovým zvukovým systémem o výkonu 50 W, který se může pochlubit čtyřmi 

výsuvnými reproduktory Sliding Speaker. Ty se při zapnutí televizoru samy tiše 

vysunou a po jeho vypnutí zase zasunou zpět. 

 

Zajímavý design a chytré funkce 

Nové Ultra HD televize od LG jsou ztělesněním stylového a současně funkčního 

designu, který podtrhuje tenký rám LG CINEMA SCREEN (LA970V). Samozřejmostí 

u obou modelů jsou funkce LG Smart TV, bezdrátové připojení WiDi a Miracast pro 

pohodlné přehrávání obsahu z připojených zařízení a funkce LG Tag On na bázi 

technologie NFC pro snadné párování zařízení. Snadné ovládání celého zařízení pak 

zajistí ovladač Magic Remote. 

 

Ceny produktů:  

55LA970V – 137 500 Kč  

65LA970V – 199 980 Kč  

 

55LA965V – 112 500 Kč  

65LA965V – 175 000 Kč  

 

   

 

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 
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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 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, 

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

+420 603 454 859, E.: andrea.velebilova@lge.com 
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