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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

 

LG UVÁDÍ NA TRH KOMPAKTNÍ PŘENOSNÉ REPRODUKTORY 

S MOŽNOSTÍ BEZDRÁTOVÉHO STREAMOVÁNÍ 
 

Přenosné reproduktory LG pro rok 2013 jsou vybaveny funkcemi Bluetooth a AirPlay a 

nabízejí praktičtější použití a impozantní zvuk 

 

Praha, 18. června 2013 – Společnost LG Electronics uvádí na trh kompaktní 

přenosné reproduktory NP6630, NP6530 a NP3530, které přináší uživatelům čistý, 

reálný zvuk, široké možnosti bezdrátového připojení a navíc i kompatibilitu 

s operačními systémy Android a iOS. Díky minimalistickému designu jsou 

reproduktory ideální do kanceláře, do domácnosti i pro přenos hudby ve 

venkovních prostorách. Na český a slovenský trh budou produkty uvedeny během 

následujících několika měsíců. 

 

 

„Přenosné reproduktory NP6630, NP6530 a NP3530 jsou pro uživatele chytrých 

telefonů a tabletů praktickým řešením bezdrátového přenosu zvuku,“ uvedl Martin 

Malý, tiskový mluvčí LG Electronics CZ. „Nejnovější zvukové systémy LG dávají 

uživatelům možnost pohodlně streamovat hudbu bez ohledu na to, kde se právě 

nacházejí. Každé multifunkční zařízení nabízí skvělou kvalitu zvuku a možnost 

všestranného použití.“ 

 

Bezkonkurenční možnosti pro bezdrátové připojení 

Přenosné reproduktory LG jsou vybaveny technologií bezdrátového připojení „device-

to-device“, jejímž prostřednictvím mohou uživatelé snadno streamovat hudbu přes 

Bluetooth. Zejména prémiový model NP6630 podporuje současně funkce AirPlay i 

Bluetooth. AirPlay umožňuje majitelům iOS zařízení streamovat hudbu do přenosného 

reproduktoru až na vzdálenost 100 metrů, to vše ve vysoké kvalitě. Technologie LG 

AirDirect podporuje streamování hudby přes Airplay bez použití Wi-Fi a rovněž i 

funkci Tag On pro rychlé a snadné spojení přes Bluetooth. Díky integrovanému 
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reporduktoru může každý model nabídnout také užitečnou funkci „speaker 

phone“ umožňující přijímat či odmítat příchozí hovory. 

 

Výkonná zvuková reprodukce kompaktních zařízení 

Přenosné reproduktory LG jsou navzdory minimalistickému provedení schopny 

impozantního zvuku. Modely NP6630 a NP6530 nabízí výstupní výkon 20 W, model 

NP3530 6 W. Pasivní zářič v reproduktorech navíc účinně zvyšuje intenzitu basových 

tónů. Díky algoritmu LG Dynamic Loudness, který optimalizuje zvukovou rovnováhu 

napříč frekvencemi, jsou pak basové (stejně jako vysoké) tóny zachovány i při nižších 

hladinách zvuku. Použití zvukového kodeku apt-X audio pak zajišťuje reprodukci 

čistého zvuku přes Bluetooth a výsledkem je vysoce věrný zvuk i při bezdrátovém 

streamování. 

 

Nová řada reproduktorů zaujme kromě výkonu i zajímavým provedením. Modely 

reproduktorů NP6630, NP6530 a NP3530 mají hladký bílý povrch a atraktivní tvar. 

Kromě kompaktních rozměrů, vysokého výkonu a designového provedení disponuje 

každý model také akumulátorem s prodlouženými intervaly mezi dobíjením. 

Integrovaný akumulátor modelů NP6630 a NP6530 má výdrž až 10 hodin a model 

NP3530 dokáže bez dobíjení přehrávat hudbu až 15 hodin. 

 

Specifikace modelů NP6630 a NP6530: 

 Výstupní výkon 20 W  

 300 x 95 x 96 mm 

 AirDirect pro AirPlay (snadné nastavení bez potřeby Wi-Fi AP [pouze model 

NP6630]) 

 Bluetooth (verze 3.0), NFC (Tag On) pro párování zařízení přes Bluetooth 

 Pasivní zářič 

 Zvukový kodek apt-X  

 Speaker Phone 

 Voice Indicator 

 Integrovaný akumulátor (výdrž do 10 hodin) 
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 Portable-in 

 

Specifikace modelu NP3530: 

 Výstupní výkon 6 W  

 192,5 x 64 x 66 mm 

 Bluetooth (verze 3.0), NFC 

 Pasivní zářič 

 apt-X 

 Speaker Phone 

 Voice Indicator 

 Integrovaný akumulátor (výdrž do 15 hodin) 

 Portable-in 

 

# # # 

 
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. V celé 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 2012 získala společnost LG ocenění asociace EISA ve dvou kategoriích – Evropský SMART televizor LG 

55LM960V a Nejúspěšnější evropský displej LG 55EM970V. LG se pravidelně účastní soutěží Red Dot Design 

Award (LG CINEMA 3D televizor LG LM9600, LG magický ovladač Magic Remote, LG Styler, lednice s 

mrazákem LG GB5240AVAZ), iF Design Award a Industrial Design Excellence Award (IDEA). Navíc byla 

společnost LG v roce 2012 oceněna řadou ocenění od nezávislého časopisu dTest (LG BH7420P a BH6320C, Smart 

TV LG 42LS570S, blu-ray přehrávač LG BP620). 

 

V případě zájmu o technické specifikace nebo zájmu o výpůjčky produktů kontaktujte, prosím, naši novou PR 

agenturu Native PR: Tereza Ďoubalová, T: (+420) 773 557 227,  tereza.doubalova@nativepr.cz 

 

Chcete-li znát trendy v oblasti spotřební elektroniky, analýzy a komentáře, neváhejte kontaktovat, prosím, 

tiskového mluvčího LG Electronics CZ: Martin Malý, T.: +420 234 094 663, M.: +420 731 471 724, E.: 

martin.maly@lge.com 
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