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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 

LG představuje 3D televizory nové generace  

s technologií LG CINEMA 3D Smart TV 

 
 

PRAHA, 2. 5. 2012 – Společnost LG Electronics (LG), která je světovým lídrem a 

technologickým inovátorem v 3D televizorech, dnes představila na českém trhu novou 

generaci 3D televizorů s technologií LG CINEMA 3D Smart TV. 

 

Ultratenký rám, skvělý 3D obraz, bezrámová technologie, lehké a pohodlné brýle, intuitivní dálkové 

ovládání, to je jen malý výčet toho, co nové televizory nabízejí.   

 

„Pro všechny spotřebitele a zájemce o 3D technologie přinášíme letošní novou řadou televizorů 

jedinečný zážitek ze sledování obrazu. Budete si připadat jako ve 3D kině,“ říká Martin Malý, 

tiskový mluvčí společnosti LG Electronics CZ. 

 

Nové televizory LG CINEMA 3D Smart TV nabízejí špičkový 3D obraz, který je ostrý, nebliká a 

není škodlivý pro oči. Tím je sledování 3D obrazu maximálně komfortní a příjemné. Nezávadnost 

potvrdila i Evropská oční klinika LEXUM, kdy konstatovala, že sledování LG CINEMA 3D 

technologie neškodí lidskému zraku.  

 

Televizory rovněž fungují jako domácí centra zábavy: přehrají filmy z USB disků, videa z internetu 

– například z YouTube a mnoho dalšího. Ovládání televizorů je navíc velmi jednoduché, a to díky 

novému magickému ovladači. Od běžných dálkových ovladačů se liší filozofií ovládání. Zatímco 

konvenční ovladače používají velké množství tlačítek, Magic Remote sází na jednoduchou logiku – 

menu zobrazuje televizor, uživatel jen vybírá, co potřebuje. 

 

QR kód pro CINEMA 3D
TM

 TV: 
47LM960V 
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Televizory se vyznačují výjimečným designem. Základem je štíhlý profil a téměř neznatelný rám 

okolo obrazovky. To má hned dvě výhody – televizor je designově čistý a při sledování 3D obrazu 

vás nebude okolní rám rušit, takže si budete připadat jako v 3D kině. 

 

Aby měl divák plnohodnotný 3D zážitek, přichází LG také se zcela novým 3D Blu-ray systémem 

LG BB5520A. Ten je vybaven Blu-ray přehrávačem s podporou 3D a 2.1 kanálovým zvukem. 

Přehrávač je vybaven funkcemi Smart TV, takže si poradí i s přehráváním filmů z internetu nebo 

z domácí sítě. Kdo má relativně nový televizor, ale nemám jej ještě vybaven funkcemi Smart TV, 

ten hned nemusí kupovat nový. Stačí pořídit multimediální centrum LG SP820 Video. To rozšíří 

funkce každého televizoru. Přístup na internet, přehrávání multimédií z USB disku, kompatibilita se 

smartphony, YouTube, to vše bude s touto krabičkou umět i váš televizor.  

 

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 2010 získala společnost LG ocenění asociace EISA za Nejlepší produkt v poměru cena/výkon, za Nejlepší evropský 

kompaktní systém domácího kina a za Evropský ekologický mobilní telefon roku. LG se pravidelně účastní soutěží reddot Design 

Award, iF Design Award a Industrial Design Excellence Award (IDEA). LG Electronics CZ je generálním partnerem klubu  

HC Sparta Praha. V minulém roce byla společnost LG Electronics CZ v České republice generálním partnerem Digital 3D filmu 

Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna, který byl do kin uveden celosvětově 19. května 2011. 

 
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 


