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PRANEŠIMAS SPAUDAI

Naujas SK televizorių dizaino lyderis
LG Electronics pristato unikalaus išpildymo ir techninių charakteristikų skystųjų kristalų 

televizorių LG 6000

Vilnius, Lietuva, 2008 Gegužės 12 d.- Kompanija LG Electronics (LG), stambiausias pasaulyje plokščiųjų 

ekranų gamintojas, paskelbė apie naujojo, pačio ploniausio pasaulyje 45 mm storio, skystųjų kristalų 

televizoriaus LG6000 gamybą, kuris taps naujos kartos SK televizorių lyderiu. 

Šis modelis yra 2008 metų lyderis. Jo ypatybės – ypatingai tikslus vaizdo nustatymas ir automatinis ryškumo 

reguliavimas priklausomai nuo patalpos apšvietimo, siekiant užtikrinti optimalų ekrano matomumą. 

Коmpanijos LG užduotis – sujungti unikalius dizaino sprendimus su naujausiomis technologijomis ir 

charakteristikomis. 

DIZAINAS

LG6000 išsiskiria savo dizainu, kuris įtakoją žiūrovą emociškai. Apatinėje korpuso dalyje esanti anga, 

neišvengiamai atkreipia žvilgsnį, o tokios paprastos operacijos, kaip televizoriaus įjungimas ar išjungimas, 

pasidaro malonesnės dėl lengvo sensorinio valdymo.

LG6000 skirtas pirkėjui, kuris  renkasi unikalaus dizaino televizorių. Kuriant šį modelį, mes bandėme sukurti 

visiško susiliejimo su vaizdu efektą. Dėl originalaus, galinių televizoriaus grotelių, spalvinio sprendimo, 

sukuriama raminanti atmosfera, o bangos formos apatinė korpuso dalis, pritraukia žiūrovo žvilgsnį. Mūsų 

sukurti specialūs, televizoriaus įjungimo, garso efektai, padeda žiūrovui persikelti į kitą realybę.

TECHNOLOGIJOS

Šiuolaikinei rinkai sukurti stilingo dizaino gaminio nepakanka, jis turi atitikti šiuolaikines technines 

tendencijas, turėti naujausias funkcijas ir būti aukštos kokybės. LG 6000 pasižymi visomis „premium“ 

gaminio charakteristikomis, savyje talpinantis pačias šiuolaikiškiausias technologijas ir parametrus.

LG 6000 serija pristatoma keturių ekrano dydžių – 32, 37, 42 ir 47 colių įstrižainės. Visi ekranai, išskyrus 32”, 

yra  1920 x 1080 pikselių skiriamosios gebos ir veikia „Full HD 1080p” formate. 42 ir 47 colių ekranų vaizdo 

kokybė pagerinama „Full HD TruMotion 100Hz” technologija. Šiuolaikinė „TruMotion 100 Hz“ technologija 

mažina vaizdo išplaukimą, kuris atsiranda dėl greitos kadrų kaitos. Kontrasto dinaminis koeficientas 50000:1 

nurodo, kad juoda spalva atkuriama tamsiau, balta – šviesiau, o kitos spalvos – gyviau, o tuo metu „24p 

TruCinema“ technologija sukuria galimybę žiūrėti filmus 24 kadrų per sekundę greičiu. 

Geresnei garso kokybei atkurti, televizoriuje LG6000 yra įmontuoti nematomi garsiakalbiai, kurių specialų 

derinimą atliko žinomas garso srities ekspertas Mark Levinson. Ši unikali sistema pabrėžia televizoriaus 

grožį, joje garso signalo šaltiniai išdėstyti viso korpuso perimetru, todėl nematyti tradicinių kabelių ir 
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garsiakalbių grotelių. Tai televizoriui suteikia ne tik grakštumo, išbaigtumo, bet taip pat sukuria nukreiptą 

garso „sieną“.  O „Clear Voice” technologija, reguliuoja fono garsumo lygį ir garsiakalbių apkrovimo metu 

išryškina žmogaus kalbą taip, kad dabar jūs galėsite girdėti kiekvieną pasakytą žodį garsų jūroje.

„Intelligent Sensor“ patobulinta “Intelligent Eye” technologija jau  užsirekomendavo save rinkoje. Dabar 

procesorius vaizdą kalibruoja, priklausomai nuo išorinio apšvietimo ir paros laiko, pagal tris parametrus: 

kontrastą, ryškumą ir spalvas. Fotosensorius kontroliuoja šviesos ir spalvų priėmimą, naudodamas 4096-

pakopų valdiklį. Taip yra kontroliuojamas spalvų sodrumas, be to sumažinamos energijos sąnaudos.

Naudojant išorinių šaltinių signalus (DVD, Blu-Ray, HD-DVD, žaidybinius priedus), galite pasirinkti  AV 

Mode režimą: Cinema galite pasirinkti – filmo peržiūrai, su vaizdo priartinimu prie originalaus standarto ir 

intensyvesnio spalvų sodrumo valdymu; Sport – sporto programoms ir ypatingai dinaminių scenų laidoms, su 

„gyvomis“ spalvomis ir maksimaliai efektyvumą atskleidžiančia 100 Hz technologija; Game – režimas video 

žaidimų mėgėjams, teikiantis ypatingai švarų ir detalizuotą foninių peizažų išryškinimą, ypač dinamiškai 

stabilų pirminį planą su tuo pačiu metu kontroliuojamu garsu. 

Režimas „Expert Mode” – patobulintas ir detalizuotas individualus vaizdo nustatymas (konkrečiam asmeniui), 

sertifikuotas ISC (Imaging Science Foundation). Galite pasirinkti 25 parametrais daugiau, nei įprastuose 

televizoriuose, kas, dar labiau, leidžia pritaikyti vaizdą savam poreikiui. Be to naudotojas turi galimybę 

naudotis dviem papildomais režimais „ISF Day” ir „ISF Night”, kuriuos sukūrė ISF instituto specialistai.

Inovacinis plonas stilius – tai technologijų menas. LG 6000 – ypatingai plonas, storis 1,7 colio. 

   

Visapusiškas stilius. LG 6000 – naujas dizaino spalvinis sprendimas. Emocionalus raudonos spalvos galinė 

sienelė – prabangus juodos ir raudonos spalvų derinys. 
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Švelnus prisilietimas prie grakštumo. LG 6000 – originalus apatinės panelės išpildymas, teikiantis išbaigtumą 

aplinkai apvalumu.
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Tehnilised näitajad

Skiriamoji geba: Full HD 1080p 1920x1080 (37”, 42”, 47”)/HD Ready 1366x768 (32”)

Kontrastas (dinaminis): 50000:1

Ryškumas: 500 cd/m2   

Reakcijos laikas: 5 ms (32” – 8 ms)

Stebėjimo kampas: 178/178

4 dviejų juostų garsiakalbiai 10Вт + 10Вт• 

TruMotion 100Hz (37”, 32”: 60Hz)• 

Intelligent Sensor• 

24p TruCinema (47”, 42”)• 

HDMI 1.3 Deep Color• 

AV Mode (Cinema, Sport, Game)• 

Expert Mode / ISF Ready• 

4 X HDMI (Versija1.3)• 

USB 2.0 (JPEG / MP3)• 

Simple ir Easy UI• 

Clear Voice• 

SIMPLINK• 
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Kontaktai:

Zane Pudāne

Viešųjų ryšių vadovė Baltijos šalims 

LG Electronics Latvia, 

4a Gredu g.

Ryga, LV-1010

Tel. +371 67 311 337

Mob. tel. +371 29 113 687

Faks. +371 67 311 338

El. paštas: zane_p@lge.com

www.lge.lt

Apie LG Electronics, Inc.

Kompanija LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) yra pasaulinė lyderė ir technologijų inovatorė buitinės 

elektronikos, buitinių prietaisų ir mobiliųjų komunikacijų srityse. 110 kompanijos struktūrinių vienetų, 

įskaitant 81 filialą visame pasaulyje, dirba daugiau nei 82.000 žmonių. 2007 metais LG pardavimai visame 

pasaulyje siekė 44 milijardus dolerių. LG sudaro keturi padaliniai – „Mobile Communications“, „Digital 

Appliance“, „Digital Display“ ir „Digital Media“. LG yra mobiliųjų telefonų, plokščiaekranių televizorių, 

oro kondicionierių, iš priekio kraunamų skalbyklių, optinių saugojimo produktų, DVD grotuvų ir namų kino 

sistemų gamybos lyderis pasaulyje. 

Apie LG Electronics Digital Display kompaniją

Kompanija LG Digital Display yra stambiausia pasaulyje plokščiųjų ekranų gamintoja, viena iš pirmaujančių 

plazminių modulių gamintojų, taip pat lyderė SK ir plazminių televizorių gamyboje. Sutelkdama savo jėgas į 

funkcionalius ir puikaus dizaino televizorius, kompanija siekia išplėsti technologines ribas patrauklesniems ir 

kvapą  gniaužiantiems žiūrėjimo įspūdžiams pagerinti. Iš kompanijos gaminamos produkcijos galima išskirti 

televizorių ir kompiuterių monitorius, plazminius ekranus, OLED ir kt. Kompanija yra oficialus 60-jo Kanų 

Kino Festivalio rėmėjas, kuris vyks gegužės 16 – 27 dienomis Kanuose, Prancūzijoje. 
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