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Informação à imprensa – Setembro de 2009 

 

Produtos líderes em tecnologia apresentados na maior feira de electrónica de consumo 

LG revela novidades na IFA 
 

A LG Electronics (LG) vai revelar os seus mais recentes produtos naquela que já é considerada 

a maior e mais fascinante feira de tecnologia do mundo – a IFA.  
Com sede em Berlim, a feira decorre de 4 a 9 de Setembro e é o palco eleito para a exposição 
dos últimos produtos LG em electrónica de consumo, electrodomésticos e informática. A LG 
irá revelar produtos que demonstram a liderança da marca em inovação e design diferenciador 

que vão desde LCDs, Plasmas, Home Cinemas, Notebooks, micro-ondas, aspiradores, entre 
outros. 
 

Novidades LG na área de Electrónica de Consumo 

Apresentação dos inovadores televisores LIVE BORDERLESS™ 

 

Os novos produtos apresentados pela LG na área de Electrónica de Consumo vão além da 
actual meta da tecnologia e do design. O conceito desenvolvido pela marca para este ano 
(LIVE BORDERLESS™) fará sentido para todos os que se depararem com os televisores 

BORDERLESS™, que aparentam ser uma única e 
contínua placa de vidro, sem moldura.  
A LG vai apresentar duas versões das televisões 
BORDERLESS™, o SL8000 e o SL9000, que aliam, na 

perfeição, um estilo moderno e inovação tecnológica 
e o seu design é fruto de anos de pesquisa. Uma 
gama de produtos que rompe os padrões de 
televisores actuais, dando lugar a novas 

oportunidades para futuros designs inovadores.  
O novo televisor BORDERLESS™ SL9000 integra a 
inovadora e admirável tecnologia LED, que oferece 
uma qualidade de imagem sem falhas nem 
imperfeições e possibilita um rácio de contraste dinâmico de 3 000 000:1. Por detrás do belo 

exterior do SL8000 está um Full HD 1080p SuperIPS, que pode ser facilmente sintonizado 
através do modo Expert. A tecnologia TruMotion 200Hz garante máxima qualidade mesmo nas 
cenas mais rápidas, com um rácio de contraste de 150 000:1, o que confere, a este televisor, 

uma claridade fantástica. Já o Sensor Inteligente, exclusivo da LG, reduz o consumo de 

energia, tornando estes dois televisores amigos do ambiente.  
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Para além destes novos televisores, a Divisão de Electrónica de Consumo da LG destaca-se, 
também, pelos seus plasmas, sistemas de Cinema em Casa, dispositivos de vídeo, dispositivos 
de armazenamento de dados e projectores. 
 

Novidades LG na área dos electrodomésticos  
Espaço LG na IFA será dividido em três áreas que representam eficiência, conveniência e 
produtos amigos do ambiente.  
 

A LG Electronics vai igualmente revelar, durante a IFA 2009, os seus 
mais recentes produtos da Divisão de Electrodomésticos. Sob o 
conceito de “Upgraded Life by LG Home Appliance Innovations,” a 
multinacional vai demonstrar como inspirar e melhorar o estilo de 

vida do consumidor, com produtos inovadores e sofisticados. Acima 
de tudo, este certame será o primeiro lugar onde a LG vai mostrar a 
sua máquina de lavar com capacidade para 11kg, graças a um tambor 
de 24 polegadas, oferecendo máxima eficácia na lavagem de qualquer 

roupa. 
 
Os destaques desta divisão incluem produtos inovadores e repletos de 

estilo desde máquinas de lavar roupa, frigoríficos, aspiradores, utensílios de cozinha e 
máquinas de lavar loiça. Para além dos produtos, a LG vai apresentar novas tecnologias 

inteligentes que já fazem parte dos destaques da marca na feira, incluindo a Compressão 
Linear, Inverter Direct Drive™ e o sistema de compressão de pó. O IFA 2009 é uma 
oportunidade única para experimentar de que forma estas novas tecnologias poderão mudar as 
vidas dos consumidores.  

 

Novidades LG na área de produtos informáticos e Business Solutions  

Apresentação da última gama de monitores líderes em design e performance 

 
A LG Electronics vai apresentar, no primeiro dia do IFA 2009, uma nova gama de monitores 

repletos de estilo e com uma solução multi-computing que promete revolucionar esta indústria.  
 
A Divisão de Business Solutions, em Portugal representada pela divisão de produtos 
informáticos, oferece ao consumidor e parceiros de negócio, tecnologias da informação 
profissionais. Durante a feira em Berlim, a LG vai apresentar três novos monitores entre os 

quais se destacam os network, concebidos para que seja possível ligar onze dispositivos destes 
a um único PC desktop.  
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A LG dará a conhecer, pela primeira vez, novos monitores: o W63, perfeito para jogos, o 
monitor W30 Color Pop; e, ainda, uma nova gama de 
molduras digitais. Todos estes produtos revestem-se de 
uma aparência moderna e minimalista e pretendem 

oferecer, ao consumidor, a melhor experiência visual.  

 
Para além de novas gamas de monitores, a LG 
apresenta novas molduras digitais capazes de se 

enquadrar em qualquer estilo de decoração. Conseguem 
reproduzir slideshows, músicas e vídeos. Têm 2GB de 
memória interna, a maior disponível em qualquer moldura digital no mercado.  
 




