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TISKOVÁ ZPRÁVA       
 

 

Optimus G zatím ve světě sklízí ovace 

Skvělého přijetí mezi novináři se dočkává nová vlajková loď společnosti LG Optimus G 

 

PRAHA, 27. září, 2012 – Už před odhalením telefonu Optimus G od LG se o něm mluvilo jako o 

„kladivu na Galaxy S III“ nebo „nejlepším výrobku od LG v tomto roce.“ Tato tvrzení nebyla 

přehnaná. Dokazují to první ohlasy novinářů po celém světě. 

 

Zhruba v půlce září, přesněji 18., se po světě rozletěla zpráva, že LG oficiálně vydalo smartphone LG 

Optimus G. V předprodukčním testování v zahraničí sklízel nový model od LG úspěch za úspěchem. 

Největším tahákem bude nejspíš procesor Snapdragon S4 Pro, který dává telefonu neuvěřitelný výkon. „A jak 

si vede proti konkurenci? Zatraceně dobře. V podstatě nic s ním nemůže soupeřit vyjma Samsungu Galaxy 

S III a možná, hodně možná, HTC One X,“ napsal server Slashgear.com. 

 

Velkým plusem pro Optimus G bude brzká aktualizace na nejnovější Android s názvem Jellybean 4.1. 

Upgradu by se měl telefon dočkat během prvního kvartálu příštího roku. Přesnější data budou oznámena 

později, na jednotlivých trzích se budou lišit.  

 

Co se týče barev, k dispozici by měly být tři verze, black (černá), indigo (temně modrá) a cordovan (odstín 

hnědé). U barev však bude záležet na konkrétním trhu, na některých trzích budou uvedeny pouze některé 

barevné varianty. 

 

Do vývoje modelu Optimus G zapojilo LG to nejlepší, co má k dispozici. Dvě sesterské společnosti LG 

Display a LG Innotek osadily smartphone 4,7 palcovým WXGA True HD IPS+ displejem s vysokou hustotou 

pixelů. „I když má být Optimus G velkým telefonem, stále krásně padne do ruky a až uvidíte, jak ostrý obraz 

displeje je, nebudete myslet na nic jiného. True HD IPS+ displej je jedním z nejostřejších vůbec,“ napsal 

server Intomobile.com. 
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Z hlediska porovnání baterií se staršími modely Optimusu G taktéž vede. LG Chem vyvinulo baterii 

s vysokou kapacitou 2,100mAh a s prodlouženou životností. Vydrží až 800 cyklů, u běžných telefonů je to 

číslo pohybující se kolem 500 nabíjecích cyklů. 

 

I Optimus G se dočká nejnovějších vychytávek a utilit, které do svých telefonů poslední dobou přidává: 

dočkáte se funkce Live Zooming, která umožňuje přibližovat a oddalovat obraz během sledování videa, 

QMemoTM, uvedené poprvé u modelu Optimus Vu, dovolující uživatelům prstem psát, kreslit nebo 

zapisovat poznámky přímo obrazovku. Funkce Dual Screen/Dual Play umožňuje jednak přenos obrazu mezi 

smartphonem a televizí a také sledovat na každém zařízení současně jiný obraz. 

 

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. Ve 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 Red Dot 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. 

 

V případě zájmu o technické specifikace nebo zájmu o výpůjčky produktů kontaktujte, prosím, naši PR agenturu LG-One:  

Pavel Jína, T: (+420) 724 666 602,  pavel.jina@lg-one.com 

 

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 
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