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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

 

DOKOVACÍ REPRODUKTORY LG PŘINÁŠEJÍ RYCHLÉ 

PŘIPOJENÍ, ATRAKTIVNÍ DESIGN A DOKONALÝ ZVUK 
 

 

Praha, 18. června 2013 – Společnost LG Electronics oznámila uvedení nové 

modelové řady dokovacích reproduktorů pro rok 2013. Reproduktory se pyšní 

vysokou kvalitou zvukové reprodukce a inteligentními funkcemi, které uspokojí i 

ty nejnáročnější posluchače. Atraktivní zpracování reproduktorů navíc zaujme i 

milovníky moderního designu. Na český a slovenský trh budou produkty uvedeny 

během následujících několika měsíců. 

 

„Stále více zákazníků dnes využívá své chytré telefony a tablety k poslechu hudby.  

Díky tomu se zvyšuje i poptávka po dokovacích reproduktorech, které nabízejí vynikající 

kvalitu zvuku a flexibilní možnosti připojení,“ uvedl Martin Malý, tiskový mluvčí LG 

Electronics CZ. „Modelová řada reproduktorů LG pro rok 2013 byla navržena tak, aby 

bez problémů fungovala ve spojení s co největším počtem inteligentních zařízení. Jsme 

přesvědčeni, že naše reproduktory poskytují uživatelům dokonalou rovnováhou mezi 

praktičností, funkčností a stylem.“ 

 

Duální dokovací reproduktor LG ND8630 přináší uživatelům dosud nejširší možnosti 

připojení. Reproduktor podporuje prostřednictvím nového konektoru Lightning přímé 

dokování zařízení Apple i zařízení s operačním systémem Android. Díky USB 

konektorům mohou uživatelé na svém chytrém telefonu či tabletu hrát hry, psát zprávy 

či emaily a současně přehrávat hudbu a dobíjet telefon pomocí dokovacího reproduktoru. 

 

Model LG ND8630 poskytuje široké možnosti připojení pro bezdrátové streamování 

obsahu. Uživatelé zařízení Android se mohou těšit z uživatelsky snadného a příjemného 

používání Bluetooth díky přidání funkce Tag On. K rychlému a snadnému spárování 

NFC zařízení s reproduktorem ND8630 stačí pouze jednoduché poklepání. Uživatelé 

zařízení iOS mohou díky funkci AirPlay snadno streamovat hudbu do dokovacího 
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reproduktoru až na vzdálenost 100 metrů, to vše s téměř nulovými ztrátami na kvalitě 

zvuku. Díky technologii LG AirDirect lze spustit funkci AirPlay i bez nutnosti mít 

připojení do Wi-Fi sítě.  

 

Špičkový dokovací reproduktor LG má zvukový výkon 80 W, což je vzhledem k malým 

rozměrům zařízení impozantní hodnota. Algoritmus Dynamic Loudness pak udržuje 

správnou úroveň basových a vysokých tónů, i při nastavení extrémně nízké hlasitosti. 

Díky audio-kodeku apt-X dokáže model ND8630 reprodukovat při streamování hudby 

přes Bluetooth ostrý a čistý zvuk, který si zachovává vysokou věrnost. 

 

Každý z nové modelové řady dokovacích reproduktorů pro rok 2013 má elegantní 

válcový tvar ve špičkovém designu LG. Reproduktor ND8630 je k dostání v bílé barvě 

s metalickou úpravou, která se hodí do každého moderního interiéru. Mood Lamp navíc 

vytváří příjemnou atmosféru prostřednictvím decentních světelných efektů, které 

uživatel může snadno upravit podle své potřeby. 

 

Kromě modelu ND8630 uvádí společnost LG na trh také dual docking reproduktory 

ND8530, ND5630 a ND5530. Součástí modelové řady 2013 jsou rovněž moderní a 

kompaktní zařízení ND2530, ND2531, ND1530 a ND1531, z nichž všechna nabízí 

bezdrátové streamování přes Bluetooth a dobíjení chytrých telefonů přes USB konektor. 

 

Specifikace modelů ND8630 a ND8530: 

 2 kanály, výstupní výkon 80W  

 Válcový design s bílým metalickým povrchem (450 x 228 x 227 mm) 

 Dual Docking pro zařízení iOS s konektorem Lightning a zařízení Android  

 Direct Dock a Playback pro zařízení iOS s konektorem Lighting a zařízení Android 

(pouze OS Jelly Bean) 

 AirDirect pro AirPlay (snadné nastavení bez potřeby Wi-Fi AP [pouze model 

ND8630]) 

 Bluetooth (verze 3.0), NFC (Tag On) pro snadné spárování zařízení 

 USB nabíjení a přehrávání pro zařízení iOS a Android 
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- Přehrávání: zařízení iOS s 30pinovým a 8pinovým konektorem (iPod / 

iPhone / iPad) 

- Nabíjení: zařízení Android a iOS (iPhone / iPod) 

 apt-X, Dynamic Loudness Algorithm 

 Mood Lamp 

 Portable-in 

 

# # # 
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 

 

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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