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TISKOVÁ ZPRÁVA       
 

 

LG ULTRA HD TELEVIZE SKLÍZÍ OCENĚNÍ Z CELÉHO SVĚTA 
 

 

 

 

Praha, 21. března 2013 – Společnost LG Electronics (LG) opanovala segment ULTRA HD televizorů, 

když loni uvedla na světový trh model 84LM9600 s úhlopříčkou  

84 palců (213 cm). Od té doby tento mimořádný přístroj sklízí nadšenou kritiku od nejuznávanějších 

autorit z oblasti domácí zábavy, včetně německého časopisu Heimkino, švédského Hemmabio a 

britského T3. V neposlední řadě si televizor vysloužil také uznání za neuvěřitelnou kvalitu obrazu od 

dvou celosvětově uznávaných testovacích a certifikačních společností – TÜV Rheinland a Underwriters 

Laboratories (UL). 

 

„Pozitivní zpětná vazba od odborníků je uznáním kvalitní práce a zkušeností, díky nimž LG jako první 

společnost uvedla na trh LG Ultra HD televizor s velkou obrazovkou“ řekl Martin Malý, tiskový mluvčí LG 

Electronics CZ. „Model LG 84LM9600 je z hlediska technologie a designu špičkový televizor, který 

spotřebitelům nabízí bezkonkurenční požitek ze sledování. Myslím, že pozitivní recenze mluví samy za sebe,“ 

doplnil.   

 

Jako první komerčně prodávaný ULTRA HD televizor na světě si model LG s úhlopříčkou 84 palců vysloužil 

řadu významných ocenění, mezi něž patří cena za inovaci CES 2013 Innovations Award, ocenění 

„Televizor roku“ od časopisu T3, „doporučení“ od serveru AVForums.com, cena Reference Status od 

magazínu Home Cinema Choice a cena „Inovace“ od serveru Hi Tech.Mail.ru.  

 

TÜV Rheinland, nejuznávanější testovací a certifikační autorita v Evropě, pak potvrdila, že 84palcový model 

LG je první televizor svého druhu, který úspěšně splnil všechna kritéria pro novou kategorii Ultra HD 

TV. Společnost TÜV důkladně výrobek LG prověřila a otestovala řadu atributů, které mají vliv na kvalitu 

obrazu, včetně odchylky jasu, teploty barev, barevného rozsahu, doby odezvy a blikání obrazovky.   

 

Model 84LM9600 pak získal také osvědčení od UL, mezinárodně uznávané americké organizace, která 

stanovuje normy a provádí testování. UL oznámila, že Ultra HD televizor LG prošel jejím přísným 
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hodnocením kvality obrazu a získal vysoké známky ve specifických kategoriích souvisejících s 

obrazovou kvalitou Ultra HD přístrojů. Tímto vysoce žádaným osvědčením potvrdil 84palcový model LG 

svoji pozici nejlepšího Ultra HD televizoru na světě.   

 

„Na hodnocení českých novinářů a testerů jsme velmi zvědavi, ale věříme, že v testech uspěje“ doplnil 

tiskový mluvčí LG. Doporučená maloobchodní cena v ČR 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

