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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

LG zavádza hudobnú službu Spotify 

 

Cenami ovenčená aplikácia z oblasti digitálnej hudby bude v roku 2013 k dispozícii  

na audio a video prehrávačoch LG 

  

Bratislava, 28. marca 2013 - Spoločnosť LG Electronics (LG) oznámila, že pre modelové rady 

inteligentných mediálnych zariadení LG bude v tomto roku dostupná aplikácia Spotify. 

Aplikáciu si spotrebitelia budú môcť užiť na prémiových systémoch domácich kín 

a prehrávačoch Blu-ray. Služba Spotify umožní užívateľom prístup ku viac ako 20 miliónom 

skladieb prostredníctvom užívateľsky prívetivej inteligentnej platformy. 

 

Nová aplikácia Spotify dá užívateľom prémiových zariadení príležitosť objavovať novú hudbu 

z obrovskej databázy skladieb alebo počúvať rádio Spotify na smart audio či video zariadeniach LG. 

Obľúbené skladby a zoznamy skladieb potom bude možné zdieľať cez Facebook a Twitter. 

 

Spoločnosť LG si vďaka novej aplikácii Spotify aj naďalej udržuje pozíciu popredného inovátora 

v oblasti audiovizuálnej zábavy. Inteligentná platforma LG predstavuje spojenie toho najlepšieho 

z catch-up TV dostupná napríklad cez BBC iPlayer a okamžitého prístupu k filmom cez Netflix 

a Lovefilm, spoločne so sociálnymi médiami YouTube, Facebook a Twitter. 

 

Služba Spotify bude dostupná na vybraných zariadeniach LG, vrátane vysoko kvalitného 9.1 

kanálového BH9530TW systému, ktorý sprostredkuváva najdokonalejší zážitok zo sledovania 

domáceho kina. Výkon 1460 W a deväť reproduktorov systému BH9530TW sú zárukou úchvatného 

3D zvuku, ktorý diváka maximálne vtiahne do deja obľúbených filmov a pohltí ho pri počúvaní 

hudby z akéhokoľvek uhla. 

 

 



oficiálne stránky: www.lg.cz/www.lge.sk 

                                                          

"Inteligentná platforma LG znamená bezkonkurenčný výber zábavy pre spotrebiteľov 

a sprístupnenie aplikácie Spotify je dôkazom trvalej snahy spoločnosti LG o rozširovanie ponuky 

svojich smart produktov," uviedol Martin Malý, tlačový hovorca LG Electronics CZ. "Sme 

presvedčení, že vlastníci inteligentných mediálnych zariadení LG ocenia tieto najnovšie služby 

aj skvelé aktualizácie, ktoré plánujeme na zvyšok roka." 

 

"Považujeme za svoje poslanie zabezpečiť okamžitý prístup k celej hudbe sveta všade a pre každého, 

a preto je nám potešením uzavrieť so spoločnosťou LG partnerstvo, vďaka ktorému bude naša 

hudobná služba dostupná na ich inteligentných mediálnych zariadeniach," povedala Kate Opekar, 

riaditeľka Hardware Business Development spoločnosti Spotify. "Pokiaľ ide o domácu zábavu, 

Spotify chce byť samozrejme v centre diania, takže sprístupnenie našej hudobnej služby 

na prehrávačoch Blu-ray a systémoch domáceho kina je prirodzeným krokom." 

 

Služba Spotify bude od apríla 2013 dostupná na smarts mediálnych zariadeniach LG v Spojených 

štátoch, Európe, Austrálii a na Novom Zélande. Dostupnosť na Slovensku bude upresnená. 

 
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 
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