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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

LG Ultra HD televízor získava ocenenia z celého sveta 

 

Bratislava, 21. marca 2013 - Spoločnosť LG Electronics (LG) ovládla segment ULTRA HD 

televízorov, keď vlani uviedla na svetový trh model 84LM9600 s uhlopriečkou 84 palcov 

(213 cm). Od tej doby tento mimoriadny prístroj žne nadšenú kritiku od najuznávanejších 

autorít z oblasti domácej zábavy, vrátane nemeckého časopisu Heimkino, švédskeho 

Hemmabio a britského T3. V neposlednom rade si televízor vyslúžil aj uznanie 

za neuveriteľnú kvalitu obrazu od dvoch celosvetovo uznávaných testovacích a certifikačných 

spoločností - TÜV Rheinland a Underwriters Laboratories (UL). 

 

"Pozitívna spätná väzba od odborníkov je uznaním kvalitnej práce a skúseností, vďaka ktorým LG 

ako prvá spoločnosť uviedla na trh LG Ultra HD televízor s veľkou obrazovkou" povedal Martin 

Malý, tlačový hovorca LG Electronics CZ. "Model LG 84LM9600 je z hľadiska technológie 

a dizajnu špičkový televízor, ktorý spotrebiteľom ponúka bezkonkurenčný pôžitok zo sledovania. 

Myslím, že pozitívne recenzie hovoria samé za seba," doplnil. 

 

Ako prvý komerčne predávaný ULTRA HD televízor na svete si model LG s uhlopriečkou 84 

palcov vyslúžil rad významných ocenení, medzi ktoré patrí cena za inováciu CES 2013 Innovations 

Award, ocenenie "Televízor roka" od časopisu T3, "odporúčanie" od servera AVForums.com, cena 

Reference Status od magazínu Home Cinema Choice a cenu "Inovácie" od servera Hi Tech.Mail.ru. 

 

TÜV Rheinland, najuznávanejšia testovacia a certifikačná autorita v Európe, potvrdila, že 84-

palcový model LG je prvý televízor svojho druhu, ktorý úspešne splnil všetky kritériá pre novú 

kategóriu Ultra HD TV. Spoločnosť TÜV dôkladne výrobok LG preverila a otestovala rad atribútov, 

ktoré majú vplyv na kvalitu obrazu, vrátane odchýlky jasu, teploty farieb, farebného rozsahu, doby 

odozvy a blikanie obrazovky. 
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Model 84LM9600 potom získal aj osvedčenie od UL, medzinárodne uznávanej americkej 

organizácie, ktorá stanovuje normy a vykonáva testovanie. UL oznámila, že Ultra HD televízor LG 

prešiel jej prísnym hodnotením kvality obrazu a získal vysoké známky v špecifických kategóriách 

súvisiacich s obrazovou kvalitou Ultra HD prístrojov. Týmto vysoko žiadaným osvedčením potvrdil 

84-palcový model LG svoju pozíciu najlepšieho Ultra HD televízora na svete. 

 

"Na hodnotenie slovenských novinárov a testerov sme veľmi zvedaví, ale veríme, že v testoch uspeje" 

doplnil tlačový hovorca LG. Odporúčaná maloobchodná cena je 19.500 €. 

 
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

