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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 

Nové monitory LG kombinující UPOE a IPS  

jsou ideálním business řešením 

 
 

PRAHA, 14. 5. 2012 – Společnost LG Electronics (LG) představila novou řadu monitorů série 

P. Jedná se o cloudově orientované monitory, díky kterým se mohou pracoviště zbavit 

desktopů i laptopů.  

 

Nové monitory v sobě integrují VMware Zero Client, takže je stačí připojit do sítě a vytvoří 

plnohodnotný počítač. Díky napájení UPoE (Universal Power over Ethernet) stačí pro napájení 

všech monitorů jeden centrální zdroj, což přináší vyšší zabezpečení a nižší náklady.  

 

„Tyto monitory jsou zajímavým řešením pro novou generaci pracovního prostoru. Řada P 

kombinuje dvě důležité technologie – cloudově orientovaný monitor a IPS panel. Monitory LG se tak 

stanou důležitou součástí nastávající virtualizace IT“, říká Martin Malý, tiskový mluvčí 

společnosti LG Electronics CZ. 

 

Řada P nabízí celou řadu jedinečných výhod. Softwarové vybavení je řízeno z centrálního místa, 

takže počítač je mnohem lépe chráněn před hackery, viry, spywarem, či datovými útoky. V případě 

potíží je možné spojení okamžitě zablokovat. 

 

Díky technologii Zero Client Cloud Computing je zapotřebí mnohem méně hardwaru. K monitoru 

stačí připojit LAN kabel, klávesnici a myš a počítač je hotový. Není třeba procesor, ani RAM, ani 

žádné pevné disky, nemusí se instalovat operační systém nebo programy. To všechno šetří čas a 

peníze. Bootování je mnohem rychlejší, než u tradičních desktopů, celý systém je velmi ekologický.  

 

Monitory P řady používají platformu VMware, která zajišťuje automatickou virtualizaci 

infrastruktury. To snižuje náklady na správu a maximalizuje účinnost systému. Platforma je 

automatizována, každá stanice dostává potřebné IT služby rychle a podle předem daných specifikací. 

Software je automaticky zálohován i aktualizován bez nutnosti přerušovat práci na stanicích.  
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Technologie UPoE, za kterou stojí společnost Cisco, šetří energetické požadavky. Přes stejný LAN 

kabel, kterým se monitor připojuje do sítě, proudí také elektrická energie a monitor napájí. Monitory 

tak mají jedno centrální a maximálně efektivní napájení. Je možné v reálném čase monitorovat 

spotřebu jednotlivých monitorů a díky absenci napájecích kabelů a transformátorů se šetří místo na 

pracovním stole. 

 

IPS panely zobrazují realističtější barvy, než obyčejné TN (twisted nematic) panely, navíc je obraz 

viditelný z širších úhlů. Úhlopříčka 23“ je komfortní pro jakoukoliv kancelářskou práci. LG 

N2311AZ snižuje únavu očí, je to ideální monitor pro lidi, kteří dlouho pracují s počítačem a díky 

IPS panelu je vhodný i pro náročné grafiky. „V současné chvíli ještě nevíme, kdy dorazí na český a 

slovenský trh,“ dodal M. Malý. 

  

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. 

 

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 


