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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

Rýchlosť a štýl - to je nový Nexus 4! 

K dispozícii na slovenskom a českom trhu už od marca 2013. 

 

Bratislava, 20. februára 2013 - Nový smartfón Nexus 4 od LG, ktorý si získal obľubu 

spotrebiteľov i kritiky, sa už čoskoro objaví na slovenskom a českom trhu. Štýlový dizajn 

od LG, najrýchlejšia verzia operačného systému Android (4.2 JellyBean) a najnovšie aplikácie 

od Google vytvárajú z toho smartfónu naozaj unikátny prístroj. Nexus 4 od LG sa 

na slovenskom a českom trhu objaví už od marca 2013. 

 

Nexus 4 vychádza zo spolupráce spoločností LG a Google a prináša užívateľom výnimočnú 

rovnováhu medzi kvalitou spracovania a funkciami. Vďaka tomu sa dočkal skvelých ohlasov 

od užívateľov i novinárov. 

 

"Očakávame, že nový Nexus 4 od LG posunie štandardy kvality i funkčnosti v kategórii smartfónov 

na úplne novú úroveň. Usilovali sme o nevšedný prístup k zákazníkovi, pre ktorého by mal byť tento 

model užívateľsky nadmieru príjemný ", hovorí Martin Malý, tlačový hovorca LG Electronics. 

 

Unikátne je aj spojenie maximálneho výkonu a sofistikovaného dizajnu. Skvelý výkon zabezpečuje 

procesor Snapdragon S4 PRO a operačná pamäť 2GB v kombinácii s najrýchlejšou verziou 

Androidu (4.2 JellyBean). Výnimočný dizajn je prácou LG dizajnérov. Kvalitné zobrazenie zaisťuje 

displej True HD IPS s veľkosťou 4,7 palcov a rozlíšením 1280x768 bodov, ktorý chráni vysoko 

odolné tvrdené sklo Corning Gorilla Glass 2. S fotoaparátom, ktorý má 8 Mpix je možné zachytiť 

všetky dôležité okamihy v zodpovedajúcej kvalite. Nový Nexus 4 sa navyše môže pochváliť NFC 

(Near Field Communication - bezdrôtovou komunikáciou budúcnosti), alebo praktickým 

bezdrôtovým nabíjaním. 

 

Na slovenskom a českom trhu bude Nexus 4 k dispozícii od marca 2013 za odporúčanú 

maloobchodnú cenu v rozmedzí od 470€ do 490€ za 16GB verziu *. 
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Základná špecifikácia: 

• Čipset: Qualcomm Snapdragon™ S4 Pre procesor s frekvenciou 1,5 GHz Quad-Core CPU Krait 

• Grafika Adreno 320 

• Operačný systém: Android 4.2 Jelly Bean 

• Sieť: 3G (WCDMA), HSPA+ 

• Displej: 4,7 palcový WXGA True HD IPS Plus (1280 x 768 bodov) 

• Pamäť: 16 GB 

• RAM: 2GB 

• Fotoaparát: 8 Mpx zadný / 1,3 Mpx HD predný 

• Batéria: 2100 mAh Li-Polymer / Doba hovoru: 15,3 hodín / Pohotovostný režim: 390 hodín 

• Veľkosť: 133,9 x 68,7 x 9,1 mm 

• Hmotnosť: 139 g 

• Ostatné: bezdrôtové nabíjanie, Wi-Fi Dual, NFC, SlimPort 

 
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 

mailto:martin.maly@lge.com

