
Oficiální stránky: www.lg.cz/www.lge.sk 

                                                          

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 

LG JE PŘIPRAVENO STÁT SE EVROPSKOU  

JEDNIČKOU V TELEVIZORECH 

 
 

PRAHA, 23. 5. 2012 – Společnost LG Electronics (LG), která je světovým lídrem a 

technologickým inovátorem v televizorech, představila na Salle des Etoiles v Monaku nové 

řady prémiových televizorů. Od CINEMA 3D Smart TV až po UD (Ultra Definition) 3D 

televizory. Modely pro letošní rok se vyznačují progresivní technologií a moderním designem. 

LG pokračuje v loni započaté strategii „Když 3D TV, tak LG“ a přináší tak nový 3D obsah a 

vyspělejší funkce. 

 

I přes loňský úspěch LG neusíná na vavřínech. Nová řada televizorů LG CINEMA 3D nabízí 

aktualizované 3D technologie, které poskytnou hladší a dokonalejší 3D zážitek, intuitivnější Smart 

TV a propracovaný ekosystém. Díky němu má majitel 3D televizoru k dispozici více kvalitního 3D 

obsahu, prostřednictvím aplikací, které si do televizoru nainstaluje. 

 

Úžasný zážitek z 3D získává divák i díky designu LG CINEMA SCREEN. Rámeček obrazovky je 

redukován až na šířku 1 mm, takže divák není rušen rámečkem, má tak pocit, jako by byl ve 

skutečném 3D kině. Navíc nejnovější televizory CINEMA 3D Smart TV umožňuji nastavovat 

úroveň 3D hloubky, každý si tak může nastavit takovou úroveň 3D, která mu vyhovuje. Ovládání 

televizoru je nyní ještě jednodušší, díky revolučnímu dálkovému ovládání Magic Remote. To nabízí 

režim ukazování, ovládání gesty, ovládací kolečko a rozpoznávání hlasu. Ovládání televizoru je tak 

skutečně jednoduché. Divák má přístup k množství 3D obsahu a díky více než 1200 aplikacím může 

neomezeně rozšiřovat možnosti svého televizoru. 

 

LG 3D World je místo, ze kterého divák může přistupovat k neomezenému množství 3D obsahu. 

Kdo se nemůže nabažit 3D obrazu, pro toho je určena funkce, která z běžného 2D obrazu dokáže 

pomocí inteligentních algoritmů vytvořit 3D obraz. LG Smart Share Plus pak přehrává 

multimediální obsah z různých zdrojů, jako jsou USB disk, mobilní telefony nebo tablety. 
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Televizory LG posouvají možnosti domácích televizorů zase o úroveň vpřed. Nové televizory 

kombinují důležité technologie LG, jako je CINEMA 3D, Smart TV a rozlišení Ultra Definition, tím 

přináší nejlepší 3D domácí zábavu. UD panely s rozlišením 8 Mpx (3840 × 2160) poskytují 4× vyšší 

rozlišení, než běžné Full HD televizory. Netřeba dodávat, že kvalita takového obrazu je vynikající. I 

3D UD TV jsou vybaveny designem CINEMA SCREEN, nabízí nejpřesvědčivější 3D zážitek, na 

který jsme dříve byli zvyklí jen z kina. Kromě toho televizory přináší CINEMA 3D Smart TV, takže 

nabízí uživatelské nastavení úrovně 3D hloubky, přístup k aplikacím v ekosystému Smart TV a 

dálkové ovládání Magic Remote. 

 

LG Cinema 3D Smart TV jsou k dispozici u většiny retailových prodejců elektroniky, televizory 

s technologií UD 3D budou dostupné na vybraných evropských trzích během 4. čtvrtletí letošního 

roku. 

  

V případě zájmu o bližší informace, technické specifikace, komentáře k výrobkům nebo zájmu o výpůjčky produktů 

kontaktujte prosím naši PR agenturu LG-One:  

Jan Řezáč        Senior Consultant   +420 724 666 604  jan.rezac@lg-one.com 

 

O LG Electronics CZ  

Společnost 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 celosvětové 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 reddot 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. 

 

O LG Electronics Home Entertainment  

LG Electronics Home Entertainment je globálním hráčem v oblasti výroby televizorů, monitorů, komerčních displejů, audio video 

systémů, osobních počítačů a bezpečnostních systémů. Společnost neustále posouvá technologické hranice a vytváří na funkce bohaté 

zařízení se stylovým designem, které splňují potřeb spotřebitelů na celém světě. Mezi LG produkty patří CINEMA 3D Smart TV, 

OLED, UD 3D televizory a IPS monitory, rovněž i systémy domácího kina a přehrávače Blu-ray Disc ™. Mezi LG komerční a B2B 

výrobky patří Digital Signage, systémy videokonferencí, IP bezpečnostní kamery a chemické elektronické materiály, včetně USB 

pamětí a skenovacích myší. 

 
Tiskový mluvčí LG Electronics CZ: 
 
Martin Malý 
T.: +420 234 094 663 
M.: +420 731 471 724 
E.: martin.maly@lge.com 
www.lg.cz/www.lge.sk 


