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TISKOVÁ ZPRÁVA       
 

 

První 84palcovou UD 3D TV na světě uvádí na trh LG 
 

Domácí zábava dostává zcela nové rozměry v podobě Ultra Definition 3D televize s rozlišením 4K a 

Smart TV systémem 
 

Praha, 23. srpna 2012 – Světovou premiéru na korejském trhu měla dnes 84palcová Ultra Definition 

(UD) 3D televize vyráběná společností LG.  Nový model televize je odpovědí firmy na prudce rostoucí 

poptávku po větších a dokonalejších 3D obrazovkách. Na přání spotřebitelů zavádí LG nové 

inteligentní funkce, které poskytnou větší pohodlí a snadnější ovládání.  

 

 

“Trh s televizory s rozlišením 4K je stále na počátku, avšak LG jako v mnoha podobných případech stojí u 

jeho zrodu,” komentuje Martin Malý, tiskový mluvčí LG Electronics. 4K je nový standard pro rozlišení 

obrazu u digitální TV a v počítačové grafice. Horizontální rozlišení u takového obrazu je přibližně 4 000 

pixelů. 

 

Nová 84palcová (213 cm) UD 3D se tak může pochlubit vynikající kvalitou obrazu s 8 miliony pixelů (3840 

x 2160), což je čtyřikrát vyšší rozlišení než u stávajících Full HD TV panelů. Dosáhnout tak obrovského 

rozlišení umožňuje výkonný obrazový procesor LG Triple XD Engine. Prohlížet externí obsah například z 

pevných disků, mobilních zařízení nebo webových stránek v perfektní kvalitě pak umožní funkce Resolution 

Upscaler Plus (zlepšovač rozlišení). 

 

Kvůli tomu, aby uživatel s obsahem vysílání ještě více splynul a jeho zážitek z nového formátu domácí 

zábavy byl intenzivnější, vybavila společnost LG novou UD 3D TV technologií LG CINEMA 3D. Například 

funkce 3D Depth Control umožňuje nastavit virtuální vzdálenost mezi zobrazovanými objekty tak, aby byl 

3D obraz co nejreálnější. Funkce 3D Sound Zooming zase analyzuje pohyb a vzdálenost objektů na 

obrazovce a přizpůsobuje tomu intenzitu jimi tvořeného zvuku. 

 

Nové ovládání Magic Remote Control navíc umožňuje ovládat divákovi televizi zcela intuitivně. Skrze velký 

displej budou moci uživatelé využít systém Smart TV od LG, který obsahuje celosvětově přibližně                 

1 400 aplikací, a přístup k rozrůstající se nabídce špičkového obsahu v podobě 3D her a filmů. Díky systému 

Smart Share Plus můžete v televizi prohlížet další soubory přes přenosné zařízení jako notebook, mobilní 
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telefony, tablety nebo flash disky. Samozřejmostí televize je zabudovaný program pro konverzi obsahu z 2D 

do 3D, a tak nyní může divák téměř cokoliv sledovat ve 3D formátu. A konečně funkce Dual Play posouvá 

co-op herní režim na novou úroveň. Hráči mohou sedět vedle sebe, sledovat stejnou obrazovku, a přitom díky 

brýlím pozorovat jiný obraz. Rozdělená obrazovka se díky tomu stává minulostí.  

 

UD 3D TV od společnosti LG je vybavena reproduktorovým systémem 2.2, který se skládá ze dvou 10W 

reproduktorů a dvou 15W basových reproduktorů, které pomáhají vytvořit “svěží” zvuk. Ten perfektně 

doplňuje mimořádný vizuální zážitek a celkově vytváří dojem, jako byste byli v divadle. 

 

Na trhy v Severní Americe, Evropě, Asii a Latinské Americe bude 84palcový televizor uveden v září 2012. 

Návštěvníci berlínského veletrhu IFA 2012 (31. srpna – 5. září 2012) budou moci vyzkoušet nový televizor 

ve stánku LG Electronics. 

 

 

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:  

Kristýna Řeháčková, T: (+420) 725 972 166,  kristyna.rehackova@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 


