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TISKOVÁ ZPRÁVA 

  

 
 LG UVÁDÍ NA TRH MIKRO AUDIO SYSTÉM S ELEGANTNÍM 

DESIGNEM A VÝJIMEČNÝM BEZDRÁTOVÝM PŘIPOJENÍM 
 

CM3330 s inteligentním designem podporuje nejrůznější možnosti připojení a díky 

třípásmovému reproduktoru a kompaktnímu systému nabízí masivní zvuk  

 
Praha, 20. března, 2013 – Společnost LG Electronics (LG) představila nový LG 

CM3330 mikro audio systém, který je díky kompatibilitě s AirPlay* a Bluetooth a 

nejrůznějšími možnostmi audio vstupů dokonalým doplňkem jakéhokoliv chytrého 

zařízení. Elegantní a rafinovaný design LG CM3330 doplňuje pohodlí 

bezdrátového připojení a masivní zvuk. 

 

“Dá se říci, že LG systém CM3330 je díky kompatibilitě s téměř jakýmkoliv mobilním 

zařízením audio systémem budoucnosti,” prohlásil Martin Malý, tiskový mluvčí LG 

Electronics CZ. “Díky jedinečnému třípásmovému 2,1kanálovému audio systému si 

můžete pustit hudbu téměř na jakémkoliv chytrém zařízení a vychutnat si plný, čistý 

zvuk,” doplnil.  

 

Hudbu si můžete pustit na smartphonech, ultraboocích, tabletech a jiných 

kompatibilních zařízeních a díky reproduktorům audio systému dosáhnout 

mimořádného zvuku v jakékoliv místnosti. LG CM3330 podporuje bezdrátový 

streaming s využitím Bluetooth i AirPlay, které podporuje i zařízení Apple. A navíc, 

technologie Air Direct nabízí jak výjimečnou kvalitu zvuku, tak pohodlné bezdrátové 

připojení, které pro streaming přes AirPlay nevyžaduje Wi-Fi. Aplikace LG Bluetooth 

Remote pak promění jakýkoliv smartphone v dálkový ovladač a rychle se napojí i na 

internetový streaming. CM3330 podporuje také USB Smart, díky kterému můžete 

snadno streamovat hudbu i z iOS nebo Androidů při nabíjení. Pro tradičněji založené 

milovníky hudby má systém vestavěný CD přehrávač a najdete v něm i FM rádio. 

 



 

 
Globální stránky www.lg.com 

 
 

 2 

Systém LG CM3330 sice možná vypadá malý, ale dokáže velké věci na to, že měří 

jenom 520 x 87 x 180 mm. Může se pochlubit stylovou přední částí a díky 

minimalistickému stříbrnému stojánku vypadá, jako by se vznášel. Systém má 

kompaktní design a bez problémů se vejde do obýváku, ložnice nebo jakékoliv jiné 

místnosti. CM3330 se vyrábí ve třech stylových barvách – černé, bílé a zelené – které 

zapadnou do jakéhokoliv interiéru. Propracované hladké rozhraní pak dotváří jeho 

moderní vzhled. 

 

Kompaktní, ale masivní audio 

LG CM3330 obsahuje třípásmový 2,1kanálový systém reproduktorů s výkonem 40 W 

pro svěží a plný zvuk. Tato důmyslná konfigurace v sobě zahrnuje i vestavěný 

subwoofer, který u audio přístrojů této velikosti jen tak nenajdete. Systém také 

podporuje Dynamic Loudness Algorithm LG, který optimalizuje zvuk napříč celým 

rozhraním a kompenzuje ztrátu citlivosti u nízkých frekvencí. CM3330 také podporuje 

kodek Free Lossless Audio Codec (FLAC), který zaručuje vysokou kvalitu zvuku bez 

jakýchkoliv ztrát. 

 

CM3330 mikro audio systém bude v Evropě v prodeji od dubna 2013, do Česka dorazí 

v květnu 2013 za přibližnou cenu 5.975 Kč vč. DPH. 

 

# # # 

 
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 novou PR 

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