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TLAČOVÁ SPRÁVA 

LG OPTIMUS L9 ZÍSKAL OCENENIE DTEST 
 

Bratislava, 13. mája 2013 – Smartfón LG Optimus L9 získal ocenenie v teste kvality 

mobilných telefónov od Občianskeho združenia spotrebiteľov TEST. LG Optimus L9 uspel 

v konkurencii osemnástich smartfónov predovšetkým vďaka kvalitnému displeju 

s uhlopriečkou 4,6 palcov, rýchlemu operačnému systému Android 4.0 Ice Cream Sandwich 

a spotrebiteľsky priaznivej cene. 

 

„Za úspechom telefónov LG stoja predovšetkým technologické inovácie a prísna kontrola kvality 

našich produktov. Nezávislé ocenenie Občianskeho združenia spotrebiteľov TEST je pre nás 

dôkazom, že naše telefóny majú potenciál obstáť aj pri najnáročnejších testoch,“ uviedol Martin 

Malý, tlačový hovorca LG Electronics CZ. 

 

Občianske združenie spotrebiteľov TEST ocenilo LG Optimus L9 za veľký, kvalitný displej (4,6 

palcov) vhodný najmä pre zákazníkov, ktorí intenzívne využívajú internet v mobile. Ďalšou 

výhodou modelu Optimus L9 oproti konkurencii bola dlhá prevádzková doba (4 hodín surfovania na 

internete alebo 20 hodín hovoru v sieti GSM). Združenie v teste navyše vyzdvihlo aj priaznivú cenu 

smartfónu pre koncových zákazníkov (264€ vrátane DPH). 

 

LG Optimus L9 sa navyše môže pochváliť len 9,1 mm tenkým telom v elegantnom kovovom 

puzdre, intuitívnymi funkciami QTranslator, My Style Keypad či QMemoTM, alebo vylepšenou 

aplikáciou pre jednoduché vybavovanie emailov. Aplikácia QTranslator okamžite prekladá slová aj 

celé vety formou jednoduchého skenu. Vďaka technológii optického rozpoznávania znakov (OCR) 

dokáže previesť do iného jazyka aj list, ktorý sfotíte fotoaparátom. Pre preklad slov, viet alebo fráz 

používa aplikácie elektronický slovník a online prekladač s podporou českého i slovenského jazyka. 

Funkcia My Style Keypad prispôsobuje rozloženie kláves podľa toho, či používateľ píše ľavou, 

pravou alebo oboma rukami. QMemoTM dovoľuje užívateľovi zachytiť, zaznamenať a zdieľať 

s ostatnými nápady zaznamenané prstami. 
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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, tlačového 
hovorcu LG Electronics CZ: Martin Malý, T.: +420 234 094 663, M.: +420 731 471 724, E.: martin.maly@lge.com 


