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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 

LG Optimus L3: Na trh vstupuje první telefon z řady „L“ 

 
 

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

technologickým inovátorem v mobilních telefonech, představuje stylový smartphone LG 

Optimus L3. Ten sází především na nedávno představený „L“ styl a cenovou dostupnost. 

 

„L“ styl je nový designový směr společnosti LG, který balancuje mezi nadčasovostí, modernou a 

klasickým vzhledem, mezi krásou a jednoduchostí, mezi výkonem a cenou. Toto všechno splňuje 

nový LG Optimus L3 (E400), nejmenší chytrý telefon z jarní kolekce značky LG.  

 

LG Optimus L3 nezapře, že patří do rodiny designových telefonů. Je tenký – pouze 11,85 mm, díky 

čemuž působí kompaktně a stylově. Přední straně dominuje displej, po bocích má černé orámování. 

Uživatel najde na telefonu i prvky, které jsou shodné s designovým telefonem Prada Phone by LG 

3.0. 

 

Výbava telefonu potěší méně náročné zákazníky, pro které je vzhled a cena důležitější, než 

technologické inovace. LG Optimus L3 je vybaven 800MHz procesorem a 3,2“ TFT displejem 

s rozlišením 240 × 320 bodů, s kapacitní technologií. Smartphone sází na operační systém Android 

2.3, přináší s sebou tedy veškerou funkční výbavu, jaká se od smartphonu očekává – GPS navigace, 

e-mailový klient či webový prohlížeč. 

 

Smartphone LG Optimus L3 bude na českém trhu dostupný od 1. 5. 2012 za doporučenou 

maloobchodní cenu 3 290 Kč vč. DPH.  

 

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 
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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 
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