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TISKOVÁ ZPRÁVA       
 

 

LG Nexus 4 již brzy na trhu, známe i cenu za 16GB verzi  
Pouhých 25 minut stačilo, aby se Nexus 4 vyprodal v online obchodě Google Play. Tento hit nyní míří na 

český a slovenský trh! 

 

Praha, 29. listopadu 2012 – Nový špičkový a spotřebiteli i kritiky vychvalovaný smartphone LG Nexus 

4 dorazí na český a slovenský trh během druhého až třetího lednového týdne, doporučená 

maloobchodní cena 16GB verze se bude pohybovat mezi 11 999 Kč a 12.500 Kč, jiné verze k dispozici 

nebudou.  

 

LG Nexus 4 zatím sklízí od uživatelů i novinářů ovace. Kvalitní hardware a sofistikovaný design s jasným 

rukopisem LG je vybaven doposud nejrychlejší verzí operačního systému Android (4.2 JellyBean). 

Výsledkem je skvělý přístroj, který díky spolupráci s Googlem obohacují i další funkce.  

 

Telefon ze společné produkce LG a Googlu se může pochlubit skvělým výkonem díky nejnovějšímu 

procesoru od společnosti Qualcomm s názvem Snapdragon S4 Pro a operační pamětí 2GB. Ve spojení 

s nejrychlejší verzí Androidu (4.2 Jelly Bean) Nexus 4 míří na vrchol žebříčků telefonů s Androidem.  

O kvalitní zobrazení se stará 4,7 palcový True HD IPS displej s rozlišením 1280x768 pixelů, o nějž se 

nemusíte bát, protože ho chrání Corning Gorilla Glass 2 - tvrzené sklo, odolné proti škrábancům a jiným 

druhům poškození. Samozřejmostí je kvalitní 8 Mpix fotoaparát s možností fotit až 360° panoramata. 

 

Ze spousty dalších funkcí a vlastností můžeme zmínit bezdrátové nabíjení, či NFC (Near  Field 

Communication), bezdrátovou komunikaci budoucnosti.  

 

„Ve spolupráci s Googlem jsme vyvinuli jeden z nejkvalitnějších mobilních telefonů současnosti. Výsledkem 

je právě Nexus 4, jenž má ambice stát se jedním z nejprodávanějších smartphonů na trhu,“ říká Martin 

Malý, tiskový mluvčí LG Electronics. 
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LG Nexus 4 přijde už brzy na český a slovenský trh. Pro maloobchodní prodej bylo ve spolupráci s korejskou 

pobočkou stanoveno cenové rozmezí od 11 999 Kč do 12 500 Kč. Zmíněná cena je pro 16GB verzi, jiná 

nebude k dispozici. Předpokládaný termín začátku prodeje na našem území je druhý až třetí lednový týden. 

 

Základní specifikace: 

• Chipset: Qualcomm Snapdragon™ S4 Pro procesor s frekvencí 1,5 GHz Quad-Core CPU Krait 

• Grafika Adreno 320 

• Operační systém: Android 4.2 Jelly Bean 

• Síť: 3G (WCDMA), HSPA+ 

• Displej: 4,7 palcový WXGA True HD IPS Plus (1280 x 768 pixelů) 

• Paměť: 16 GB 

• RAM: 2GB 

• Fotoaparát: 8 Mpx zadní / 1,3 Mpx HD přední 

• Baterie: 2100 mAh Li-Polymer / Doba hovoru: 15,3 hodin / Pohotovostní režim: 390 hodin 

• Velikost: 133,9 x 68,7 x 9,1 mm 

• Hmotnost: 139 g 

• Ostatní: bezdrátové nabíjení, Wi-Fi Dual, NFC, SlimPort 

 

 

 

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 

mailto:martin.maly@lge.com

