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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

Novinka LG G2 prináša revolučný dizajn a špičkový výkon 

 

Bratislava, 8. augusta 2013 - Spoločnosť LG Electronics (LG) na tlačovej konferencii v New 

Yorku predstavila svoju vlajkovú loď medzi smartfónmi, model LG G2. Jedná sa o prvý 

smartfón uvedený v rámci novej prémiovej rady "G". Novinka užívateľom ponúkne celú 

škálu vylepšení - ergonomický dizajn, praktické funkcie a intuitívne užívateľské prostredie, 

ktoré vychádzajú zo životného štýlu a správania spotrebiteľov. Model LG G2 tak ilustruje cieľ 

spoločnosti LG, prinášať inovácie orientované na zákazníka. 

 

„Inováciu v našom poňatí chápeme ako technológiu, ktorá skutočne ladí so spotrebiteľmi. V našej 

inovačnej činnosti to boli vždy práve zákazníci, ktorých sme počúvali a od ktorých sme sa učili. 

S vývojom modelu LG G2, najviac vzrušujúceho a najambicióznejšieho telefónu v histórii našej 

spoločnosti, sme úroveň tohto skúmania posunuli na novú, vyššiu úroveň,“ uviedla Andrea de 

Sousa, marketingová manažérka LG Electronics CZ. 

 

Revolúcia v dizajne 

Model LG G2 prináša inovatívne funkcie s pohodlným, praktickým a zároveň naozaj vycibreným 

dizajnom. Novinka zároveň búra zažité predstavy o smartfóne tým, že má všetky tlačidlá umiestnené 

vzadu. Stáva sa tak prvým smartfónom, ktorý nemá vôbec žiadne tlačidlá na boku. „Koncepcia 

tlačidiel na zadnej strane vzišla zo štúdia správania užívateľov, ktoré nám ukázalo, že čím je telefón 

väčší, tým horšie užívateľ dosiahne na bočné tlačidlá. Presun hlavných tlačidiel na zadnú stranu 

telefónu spotrebiteľom zároveň umožnil väčšiu kontrolu, pretože práve o toto miesto si ľudia bežne 

opierajú ukazovák. Výskumní pracovníci zároveň zistili, že vďaka presunu tlačidiel užívatelia 

neupustia mobil tak často pri úprave hlasitosti počas hovoru,“ doplnila Andrea De Sousa. 

 

Podržaním zadných tlačidiel hlasitosti môžu používatelia zároveň aktivovať funkcie QuickMemo
TM

 

a fotoaparát, vďaka ktorým je zápis poznámok a zachytenie fotografií ešte ľahší ako doteraz. Ani 

keď je telefón LG G2 položený prednou stranou nahor, nemusíte ho dvíhať, ak chcete stlačiť 
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zapínacie tlačidlo umiestnené vzadu. Vďaka funkcii KnockON stačí telefón LG G2 jednoducho 

zapnúť dvojitým poklepaním na displej. 

 

Displej po celej šírke prístroja a najlepšia kapacita batérie vo svojej triede 

Skutočnosť, že ide o vlajkovú loď spoločnosti, dokazuje aj špičkový displej s Full HD rozlíšením 

s veľkosťou 5,2 palcov. Ide o najväčší displej určený na ovládanie jednou rukou v kategórii 

inteligentných telefónov o šírke 2,7 palcov. LG sa navyše podarilo zmenšiť rám na boku displeja iba 

na 2,65 mm. Vďaka osvedčenej technológii IPS ponúka model LG G2 zároveň špičkovú grafiku, 

presné podanie farieb a čistý obraz bez akéhokoľvek skreslenia. 

 

Pre efektívnejšie využitie energie je navyše telefón LG G2 osadený aj grafickou pamäťou (GRAM). 

Tá znižuje spotrebu energie displeja u nepohyblivého obrazu až o 26 percent a zároveň zvyšuje 

celkovú dobu aktívneho používania zariadenia zhruba o 10 percent. Vďaka vysokej kapacite batérie 

3,000 mAh, ktorá je premyslene navrhnutá, aby maximálne využila vnútorného priestoru telefónu, je  

model LG G2 optimálne pripravený na celodennú prácu. 

 

Stabilizácia a vysoké rozlíšenie pre skvelý obraz 

Telefón LG G2 je vybavený optickou stabilizáciou obrazu (OIS), ktorá zabraňuje rozmazávaniu 

a umožňuje dosiahnuť čistejšieho, jasnejšieho a ostrejšieho obrazu, a to aj za pohybu alebo pri 

fotografovaní za zhoršených svetelných podmienok. Model G2 je zároveň jedinečný v tom, že 

prináša rozlíšenie 13 megapixelov a technológiu stabilizácie obrazu v štíhlom prevedení bez 

vyčnievajúceho objektívu. Funkcie ako Super Resolution (Super rozlíšenie) a Multi-point AF 

(Viacbodové automatické zaostrovanie) potom pomáhajú udržať všetko zaostrené, tak ako u 

samostatného kompaktného digitálneho fotoaparátu. 

 

Hi-Fi zvuk v štúdiovej kvalite 

S tým, ako sa kvalitný multimediálny obsah stáva čoraz väčšou samozrejmosťou, rastie 

v posledných rokoch aj spotrebiteľský dopyt po špičkovom zvuku aj u smartfónov. Chytré telefóny 

sa stali centrom zábavy všetkého druhu - od televíznych relácií, cez filmy, až po hry - a spotrebitelia 

očakávajú rovnako kvalitný zvuk ako obraz. Model LG G2 je v súčasnosti prvým smartfónom na 

trhu, ktorý dokáže prehrať zvuk v Hi-Fi kvalite 24 bitov/192kHz, čo je zvuk ako v štúdiu, výrazne 
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prevyšujúci zvukovú kvalitu CD. Vďaka tomu teraz spotrebitelia budú počuť tak realistický zvuk, 

aký predtým v smartfóne nebol možný. 

 

Praktické rozhranie vás prepojí s každodenným životom 

Výskumy ukázali, že najčastejšie používanými funkciami smartfónu sú tie najzákladnejšie, ktoré 

užívatelia často považujú za samozrejmé, napríklad SMS, sociálne siete, navigácia a samozrejme 

volanie. Model LG G2 prináša rad užívateľských (UX) funkcií, ktoré sa zameriavajú na 

najobľúbenejšie úlohy využívané v šikovnom telefóne: 

 

• Answer Me (Zdvihni mi to) - Pri zdvihnutí telefónu k uchu dôjde k automatickému prijatiu 

hovoru. 

• Plug & Pop (Pripoj a ponúkni možnosti) - Pri pripojení slúchadiel alebo USB kábla telefón 

odporučí možnosti či súvisiace funkcie, z ktorých môžete vyberať. 

• Text Link (Odkaz na text) - Informácie obsiahnuté v textových správach možno ľahko 

ukladať do zápisníka alebo kalendára a vyhľadávať na mape, alebo na internete. 

• QuickRemote (Rýchle diaľkové ovládanie) - Nielenže možno telefón LG G2 používať ako 

diaľkové ovládanie populárnych zariadení domácej zábavy, ale dokáže sa naučiť aj povely 

od tradičných diaľkových ovládačov. Zároveň ho možno prispôsobiť aj k obsluhe viac 

zariadení. 

• Slide Aside (odsunie na stranu) - Táto funkcia umožňuje ľahšie vykonávanie viacerých úloh 

naraz jednoduchým "odsunutím" otvorených aplikácií na stranu prejdením obrazovky tromi 

prstami. 

• Guest Mode (Režim hosťa) – Ak k telefónu majú prístup hostia cez doplnkový režim 

odomykanie, chráni telefón súkromie vlastníka tým, že zobrazí len vopred vybrané aplikácie. 

 

Bezkonkurenčný výkon v sieťach LTE novej generácie 

Telefón LG G2 beží na najvyspelejšom čipsetu v odvetví, s procesorom Qualcomm® Snapdragon™ 

800, a redefinuje prax používania smartfónu prostredníctvom ohromujúceho výkonu, bohatej 

grafiky a vynikajúcej efektivity využitia batérie. Spoločnosť LG mohla vďaka dlhodobému 

partnerstvu s Qualcommom nasadiť chipset dokonale prepojený s hardvérom, aby ponúkla silný 

a zároveň stabilný výkon. 
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V nadväznosti na uvedenie modelu LG G2 v New Yorku bude telefón celosvetovo uvedený 

v nasledujúcich ôsmich týždňoch u viac ako 130 operátorov, počnúc Južnou Kóreou, cez Severnú 

Ameriku, Európu až po hlavné trhy. Konkrétne termíny dostupnosti na trhu sa budú líšiť podľa 

oblasti a operátora. 

 

Najdôležitejšie technické údaje: 

• Procesor: štvorjadrový Quad-Core Qualcomm® Snapdragon™ 800 s frekvenciou 2,26 GHz 

• Displej: Full HD IPS (1080 x 1920 bodov / 423 ppi) o veľkosti 5,2 palcov 

• Úložná pamäť: 32 GB / 16 GB 

• Operačná pamäť: 2 GB LPDDR3 800 MHz 

• Fotoaparát: zadný 13,0 MP so stabilizátorom obrazu / predný 2,1 MP 

• Batéria: 3000 mAh 

• Operačný systém: Android Jelly Bean 4.2.2 

• Rozmery: 138,5 x 70,9 x 8,9 mm 

• Farebné prevedenie: čierne / biele 

 

# # # 

 
O LG Electronics CZ 

Firma LG je silnou kórejskou spoločnosťou, ktorá svojou viac než 50-ročnou tradíciou patrí medzi svetových lídrov 

a technologických inovátorov v spotrebnej elektronike, domácich spotrebičoch a mobilných komunikáciách. Regionálna pobočka 

LG Electronics CZ patrí na českom a slovenskom trhu medzi popredných hráčov v predaji spotrebnej elektroniky. Ponúkané portfólio 

LG na českom trhu je rozdelené do piatich kategórií: Spotrebná elektronika, Domáce spotrebiče, Klimatizačné jednotky, Mobilné 

telefóny a Informačné technológie. Česká pobočka LG Electronics bola založená v roku 2003, o dva roky neskôr pribudla kancelária 

v Bratislave. Zamestnáva viac ako 120 zamestnancov, pričom ročný obrat sa pohybuje v poriadku miliárd korún. V celej skupine 

LG pracuje viac ako 84 tisíc ľudí, v 112 prevádzkach, v 81 dcérskych spoločnostiach na celom svete. Produkty spoločnosti 

LG zaručujú vysokú kvalitu, inovatívnosť a osobitosť. V roku 2012 získala spoločnosť LG ocenenia asociácie EISA v dvoch 

kategóriách - Európsky SMART televízor LG 55LM960V a Najúspešnejší európsky displej LG 55EM970V. LG sa pravidelne 

zúčastňuje súťaží Red Dot Design Award (LG CINEMA 3D televízor LG LM9600, LG magický ovládač Magic Remote, LG Styler, 

chladničky s mrazničkou LG GB5240AVAZ), iF Design Award a Industrial Design Excellence Award (IDEA). Navyše bola 

spoločnosť LG v roku 2012 ocenená radom ocenení od nezávislého časopisu dTest (LG BH7420P a BH6320C, Smart TV LG 

42LS570S, blu-ray prehrávač LG BP620) 

 

V prípade záujmu o technické špecifikácie alebo o zápožičky produktov kontaktujte, prosím, našu novú PR agentúru Native 

PR: Radovan Švec, T: (+421) 917 445 739,  radovan.svec@nativepr.cz 

 

Ak chcete poznať trendy v oblasti spotrebnej elektroniky, analýzy a komentáre, neváhajte kontaktovať, prosím, 

marketingovú manažérku LG Electronics CZ: Andrea De Sousa, Velebilová T.: +420 234 094 618, M.: +420 603 454 859, E.: 

andrea.velebilova@lge.com 


