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TISKOVÁ ZPRÁVA       
 

 

Největší spotřebitelská Ultra HD televize na světě je nyní k dostání v ČR! 
 

 

 

Praha, 19. března 2013 – Světová novinka od společnosti LG se nyní představuje v České republice! 

Největší televize na světě LG Ultra HD TV s unikátní 84palcovou obrazovkou a rozlišením 8 milionů 

pixelů nabízí neuvěřitelně živý obraz v dosud nevídaných detailech. Kvalitu zpracování modelu 

84LM960V ocenila i mezinárodní porota na veletrhu elektroniky v Las Vegas, kde televize získala 

ocenění „Best Innnovations“ v kategorii Video Display. Získané ocenění je potvrzením unikátnosti 

produktu, který díky skvělému technologickému zpracování oslnil mezinárodní porotu a zařadil se 

mezi špičku na trhu.    

 

„Inovace jsou jedním z klíčových segmentů, do nichž společnost LG investuje. Chceme našim zákazníkům 

nabídnout nejen nejlepší kvalitu a design, ale také jistý pocit výjimečnosti. Mezinárodní ocenění LG Ultra 

HD televize je pro nás důkazem, že jdeme správným směrem,“ říká Martin Malý, tiskový mluvčí LG 

Electronics CZ.  

 

Mimořádný vizuální zážitek, jako v případě klasického kina, přináší 84palcová LG Ultra HD TV také díky 

pasivní 3D technologií LG CINEMA 3D. To znamená, že na rozdíl od klasických 3D televizí nevyžaduje 

technologie LG CINEMA 3D těžké a objemné brýle, což významně zvyšuje divácký komfort. Co nejreálnější 

3D obraz zajišťuje funkce 3D Depth Control, která dotváří virtuální vzdálenost mezi zobrazovanými objekty. 

O plnost a dokonalou plasticitu zvuku se pak dokonale postará funkce 3D Sound Zooming. Ta nejprve 

analyzuje pohyb a vzdálenost objektů na obrazovce, a poté přizpůsobí intenzitu jimi tvořeného zvuku. 

Zvukový zážitek dotváří 2.2 zvukový systém, který se skládá ze dvou 10W reproduktorů a dvou 15W 

basových reproduktorů.  

 

České a slovenské spotřebitele potěší i speciální funkce Resolution Upscaler Plus, díky které si mohou užívat 

i méně kvalitní obsah ve velkých detailech. Pro skutečné fanoušky her je pak určena funkce Dual Play, 

posouvající co-op herní režim na zcela novou úroveň. Díky ní mohou hráči sedět vedle sebe a sledovat 

stejnou obrazovku, ale díky speciálním brýlím přitom pozorovat jiný obraz. 
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Doporučená maloobchodní cena je 499.999 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 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 

mailto:martin.maly@lge.com

