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Design LG distinguido nos Red Dot e iF Design Awards 
Especialistas reconhecem excelência dos produtos LG 

 

A LG Electronics (LG) viu 27 dos seus produtos dos lineups para 2013 serem 

distinguidos no Red Dot Awards, pela qualidade apresentada ao nível do design. No 

total, foram analisados por um painel de 37 júris independentes 4 662 produtos de 1865 

fabricantes, designers e arquitetos de 54 países. A LG recebeu o cobiçado prémio red 

dot: best of the best pela sua nova TV OLED de ecrã curvo, bem como mais 24 red dot 

design awards e duas menções honrosas. 

 

“O Design é desde sempre uma parte importante do DNA da LG e nos últimos 

anos tem-se tornado cada vez mais preponderante enquanto fator distintivo dos 

nossos equipamentos, numa indústria que além da tecnologia e inovação, valoriza o 

aspeto e a estética”, afirma Hugo Jorge, Diretor de Marketing da LG Portugal “A 

nossa filosofia de design passa por conjugar o funcional com um lado mais 

emocional, que apela aos sentidos do consumidor.” 

 

Os produtos LG em destaque nos Red Dot Awards 2013 incluem: 

 

Best of the Best: LG TV OLED de ecrã curvo 

Apresentado em primeira 

mão na edição de 2013 do 

Consumer Electronics Show 

(CES), o televisor LG 

OLED de ecrã curvo 

(modelo EA9800) introduziu 

um design distintivo que tira 

partido da espessura fina e 

da estética inerente aos ecrãs com tecnologia OLED. As características do EA9800 

fazem dele um equipamento único que incorpora o primeiro ecrã curvo do mercado a 
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apresentar um elevado nível de qualidade e vivacidade de imagem. A curvatura do ecrã 

permite que toda a sua superfície esteja à mesma distância dos olhos do utilizador, 

eliminando assim a distorção da imagem e perda de detalhe nas laterais do ecrã. Este 

pormenor melhora significativamente a experiência de visualização da TV, tornando-a 

mais confortável e imersiva para o utilizador. 

 

Smartphones que dão nas vistas 

O primeiro smartphone Full HD da LG, o Maximo 

G Pro, é dotado de ecrã de 5.5” Full HD IPS e de 

um conjunto novas funcionalidades UX (user-

experience) da LG. Este equipamento ímpar foi 

desenhando para fazer face à crescente procura por 

smartphones com ecrãs de grande tamanho. A 

moldura extremamente fina do Maximo G Pro é o 

principal destaque de um design simples mas com 

detalhes atrativos, como os acabamentos laterais metalizados, que “transpiram” 

elegância. 

Por outro lado, o Maximo L3II é um dos smarphones da recém-revelada série L II que 

mantém o apurado sentido estético da primeira série L, mas procura ao mesmo tempo 

introduzir um toque ainda mais refinado nos terminais da gama. A filosofia de design da 

Série L incorpora assim 4 novos elementos: layout de peça única, contornos 

trabalhados a laser, capa traseira com brilho e botão home com iluminação Smart LED 

com diferentes cores para notificações. 

 

Eletrodomésticos com Design Inteligente  

O mais recente frigorífico side-by-side da LG com o sistema Door-

in-Door proporciona um maior espaço útil de arrumação e um 

conjunto funcionalidades que tornam a sua utilização mais 

conveniente. A grande vantagem do Door-in-Door (exclusivo LG) 

é permitir o acesso aos alimentos e bebidas mais frequentemente 

consumidos pelas famílias, sem que a porta principal do frigorífico 

tenha de ser aberta, minimizando assim as perdas de ar frio. O 

design exterior deste side-by-side é marcado por uma abordagem 
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minimalista com acabamentos elegantes em metal que fazem com que este frigorífico 

encaixe na perfeição no décor de qualquer cozinha. 

 

Para além destes, foram ainda premiados nos Red Dot Awards outros produtos LG, 

como o monitor Touch (ET63), o projetor Laser TV (HECTO), a Sound Bar NB6530, o 

Mouse Scanner (LM-300), entre outros. 

Sucesso nos iF Design Awards 
A LG juntou as distinções obtidas nos Red Dot Awards aos prémios já conquistados, no 

princípio deste ano, nos iF (International Forum) Awards. Na edição de 2013 destes 

prémios de design, que contou com mais 3 000 produtos/peças a concurso, a LG “levou 

para casa” 23 galardões. Em destaque nestes prémios estiveram produtos LG como o 

televisor OLED EM9700, o aspirador robótico HOM-BOT SQUARE ou os 

smartphones Maximo G, L9 e L7. Neste certame foram ainda atribuídos quatro prémios 

de design de comunicação, nomeadamente ao microsite dedicado à TV LG OLED - 

www.LGOLED.tv – que se destacou pela sua capacidade de contar visualmente a 

história deste “ecrã de nova geração”. 
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Sobre a LG Electronics em Portugal 

A LG Electronics Portugal, foi fundada em 2003 e emprega cerca de 89 colaboradores. A empresa, que alcançou em 2012 vendas 

globais no valor de 117 milhões de euros, engloba cinco unidades de negócio – Home Entertainment, Home Appliances, Mobile 

Communications, Business Solutions e Air Conditioning – sendo distribuidor no nosso país de telefones móveis, sistemas de ar 

condicionado, produtos de armazenamento ótico, leitores de DVD, sistemas Home Cinema, televisões Plasma e LCDs com 

tecnologia LED e 3D, frigoríficos, máquinas de lavar loiça e roupa, entre outros. Para mais informações, por favor, consulte 

http://lg.com/pt. 

 

 

 

Sobre a LG Electronics 

A LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) é líder global e inovadora em eletrónica de consumo, comunicações móveis e 

eletrodomésticos, empregando mais de 93.000 pessoas que desenvolvem mais de 120 operações em todo o mundo. Com vendas 

globais no valor de 48,2 mil milhões de dólares em 2010, a LG é composta por quatro unidades de negócio: Home Entertainment, 

Mobile Communications, Home Appliance e Air Conditioning & Energy Solutions. A LG é uma das principais fabricantes mundiais 

de televisões de ecrã plano, telemóveis, ar condicionado, máquinas de lavar e frigoríficos. A LG assinou um acordo a longo prazo 

para a parceria global e tecnológica da Fórmula 1™. Como parte dessa aliança de alto nível, a LG adquiriu designações e direitos de 

marketing exclusivos como o agente oficial de eletrónica de consumo, telemóveis e processador de dados deste evento desportivo 

global. Para mais informações, visite o www.lg.com. 
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Para mais informações:

ana.martins@lg

Mob: +351 93 501 24 56
diogo.vasques@lg
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Para mais informações: 

 
LG-One 

Ana Martins 
Tel. 21 321 80 56 

Tlm. 91 033 15 45 
ana.martins@lg-one.com 

 
LG-One 

Diogo Vasques 
T: +351 21 321 80 17 

Mob: +351 93 501 24 56 
diogo.vasques@lg-one.com�


