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Informação à imprensa – Janeiro de 2010 

 
Fazer chamadas de voz e vídeo vai ser ainda mais fácil, confortável e divertido 

 
LG apresenta novas HDTV com SKYPE incorporado  
 

A LG e a Skype anunciaram durante a CES 2010, que este ano as HDTVs com o NetCast 

Entertainment Access™ incorporarão a ferramenta Skype™, permitindo aos utilizadores 

efectuarem chamadas de voz e vídeo em alta definição e através dos seus televisores. 

Para isto, será apenas necessário comprar uma câmara com microfone incorporado, em 

separado, para que as chamadas de vídeo e voz sejam efectuadas em HD. Esta aplicação 

vai estar disponível nos novos LED, LCD e plasmas HDTV já a partir da Primavera  

Segundo Luís Morais, Responsável de Marketing de Business Solutions da LG, “incorporar o 

Skype nas nossas HDTVs de banda larga representa elevar a experiência do utilizador a 

um nível superior de qualidade de vídeo e áudio, oferecendo-lhe uma forma ainda mais 

fácil e confortável de comunicar com família e amigos, sem ser necessário recorrer a um 

PC”. 

 “Esta parceria disponibilizará opções mais flexíveis aos consumidores em relação à 

utilização do Skype e no acesso a outros conteúdos, directamente a partir das HDTVs”, 

acrescenta o responsável.  

As novas HDTV da LG incorporarão, para além das chamadas de vídeo e voz, outras 

funcionalidades disponibilizadas pelo Skype, entre elas:  

• Chamadas de voz e vídeo grátis entre utilizadores Skype   

• Chamadas para linhas fixas ou moveis com tarifários Skype  

• Possibilidade de receber chamadas através do número de utilizador online do 

Skype 

• Caixa de correio Skype, se programada  

• Ser convidado a participar em conference calls até 24 utilizadores  
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Sobre a LG Electronics, Inc. 

A LG Electronics Inc. (KSE: 066570.KS) é líder global de mercado e referência em inovação tecnológica 
nos segmentos de electrónica de consumo, electrodomésticos e comunicações móveis, empregando 84 
mil colaboradores que desenvolvem mais de 115 operações em 84 subsidiárias, por todo o mundo. Com 
vendas globais de 44 mil milhões de dólares em 2008, a LG apresenta 5 unidades de negócio - Home 
Entertainment, Home Appliance, Air Conditioning, Business Solutions e Mobile Communications. A LG é 
fabricante mundial de telemóveis, ecrãs planos, sistemas de ar condicionado, máquinas de lavar roupa, 
produtos de armazenamento óptico, leitores de DVD e sistemas de Home Cinema. Para mais informações, 
consulte por favor, www.lge.com. 

 

Sobre a LG Electronics em Portugal 

A LG Electronics Portugal, foi fundada em 2003 e emprega cerca de 110 colaboradores. A empresa, que 
alcançou em 2008 vendas globais superiores a 155,4 milhões de euros, engloba cinco unidades de negócio 
– Comunicações Móveis, Electrodomésticos, Electrónica de Consumo, Informática e Ar Condicionado – 
sendo distribuidor no nosso País de telefones móveis, sistemas de ar condicionado, produtos de 
armazenamento óptico, leitores de DVD, sistemas de Home Cinema, televisões Plasma e LCDs, 
frigoríficos, máquinas de lavar loiça e roupa, entre outros. Para mais informações, por favor, consulte 
http://pt.lge.com. 

 
 


