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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 

 

LG OPTIMUS ONE DOSTÁVÁ ANDROID 2.3 GINGERBREAD 

 
PRAHA, 12. 7. 2011 – Společnost LG Electronics CZ (LG), která je světovým lídrem a 

technologickým inovátorem v mobilních komunikacích, plní svůj slib a přináší nejnovější verzi 

operačního systému Android pro LG P500 Optimus One – jeden z nejpopulárnějších 

smartphonů na našem trhu. Aktualizace přinese delší výdrž baterie, rychlejší odezvu telefonu, 

komfortnější klávesnici a množství nových funkcí. 

 

Co je nového: 

 delší výdrž na baterie 

 přehled běžících aplikací 

 rychlejší reakce telefonu 

 vylepšená klávesnice a práce s textem 

 nové multimediální funkce 

 

Od začátku července 2011 je pro všechny majitele smartphonu LG P500 Optimus One k dispozici 

nejnovější verze operačního systému Google Android 2.3 Gingerbread. Nová verze systému bude 

k dispozici jak pro modely prodávané prostřednictvím operátorů, tak pro modely z volného prodeje. 

 

„Nový operační systém přináší řadu nových funkcí a množství vylepšení, která LG Optimus One 

vrací mezi nejlepší smartphony na českém trhu,“ uvedl Martin Malý, tiskový mluvčí společnosti 

LG Electronics CZ. 

 

„Pro všechny uživatele je aktualizace zdarma a navíc se nahraje automaticky přes aplikaci 

Oznámení o aktualizaci. Nová verze prošla několikaměsíčním testováním na reálných telefonech u 

operátorů včetně open-marketu. Díky tomu můžeme nabídnout dokonale stabilní, odladěnou a 

bezpečnou verzi systému,“ sdělil Ondřej Oubrecht, technický manažer divize Mobilní 

komunikace společnosti LG Electronics CZ. 
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Uživatelé se mohou těšit na řadu nových funkcí a množství vylepšení. Nová verze systému přináší 

radikální vylepšení řízení spotřeby. Systém nyní mnohem efektivněji řídí všechny aplikace 

v systému, včetně těch, které běží na pozadí. Pokud některá aplikace na pozadí nepřiměřeně 

vyčerpává baterii, aniž by uživatel konkrétní aplikaci využíval, systém ji dokáže pozastavit a tím 

prodloužit výdrž baterie. Uživatelé se přímo z menu telefonu dozvědí, které komponenty či procesy 

nejvíce odebírají energii z baterie a okamžitě tak mohou odhalit největšího žrouta energie. S tím 

úzce souvisí také vylepšená správa aplikací běžících v telefonu. Přímo z hlavní plochy systému 

zobrazí uživatel běžící aplikace, uvidí, jak dlouho aplikace běží a kolik místa zabírá v operační 

paměti. Jedním kliknutím lze nepotřebnou aplikaci ukončit a tím uvolnit operační paměť, zrychlit 

reakce telefonu a prodloužit jeho výdrž. Nová verze systému také rychleji spouští nové aplikace a 

rychleji přepíná na ty, které běží v pozadí. Může za to zcela přepracovaný garbage collector. Pro 

uživatele to znamená rychlejší běh aplikací a znatelně rychlejší reakce telefonu. Že se nejedná jen o 

kosmetické změny, to potvrzují také aktualizace mnoha systémových knihoven, včetně samotného 

jádra systému (Kernel je ve verzi 2.6.35).  

 

Změny se dotkly také multimédií. Aktualizovaná verze systému dostala zcela nový multimediální 

framework, který přináší podporu pro zbrusu nový multimediální formát od Googlu – VP8. Pro 

uživatele to znamená, že videa (i na internetu) budou přehrána maximálně plynule a s nižším 

zatížením CPU a tím také delší výdrží. Kdo používá telefon i jako MP3 přehrávač, ten jistě přivítá 

také nový grafický ekvalizér, díky kterému je možné individuálně nastavit zdůraznění výšek a 

hloubek při přehrávání hudby. Další změny již opravdu patří do kategorie „kosmetické“. Bylo 

přepracováno uživatelské rozhraní tak, aby se uživatel rychleji dostal k některým položkám, nové 

notifikační lišty a nových ikon si všimnou jen největší detailisté. 

 

Aktualizace se do telefonu nahraje automaticky – systém si v pravidelných intervalech kontroluje 

nové verze systému. Pokud budou chtít zákazníci provést aktualizaci ručně a okamžitě, zvolí v menu 

telefonu »aplikaci Oznámení o aktualizaci »Zkontrolovat nyní«. Veškerá nastavení telefonu 

zůstanou zachována, včetně kontaktů, kvůli aktualizaci tedy není třeba provádět žádnou zálohu 

telefonu. Při aktualizaci je doporučeno, aby baterie telefonu byla nabitá aspoň na 50 %. Během 

aktualizace není možné telefon používat. 

 
 

V případě zájmu o bližší informace, technické specifikace, komentáře k výrobkům nebo zájmu o výpůjčky produktů 

kontaktujte, prosím, naši PR agenturu LG-One:  
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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 

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 letošním roce je LG Electronics CZ v České republice generálním partnerem Digital 3D filmu Piráti z Karibiku: 

Na vlnách podivna, který jde do kin celosvětově 19. května 2011. 

 

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 


