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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

LG vystavuje na CES 2013 dva nové modely chytrých televízorov s Google TV  

Rad Smart Google TV od LG ponúka najjednoduchšiu cestu k vyhľadávaniu  

a objavovaniu úžasného obsahu 

 

Las Vegas, Bratislava, 9. januára 2013 - Rozšírený rad Smart Google TV predstavuje na 

prebiehajúcom veľtrhu CES 2013 v Las Vegas spoločnosť LG. Nové modely GA7900 

a GA6400 zaujmú predovšetkým intuitívnym užívateľským rozhraním a novým dizajnom. 

 

Najnovšia platforma od Google a nová verzia LG ovládača Magic Remote spoločne s QWERTY 

klávesnicou významne zvyšujú efektivitu funkcií Voice Search (hlasové vyhľadávanie) a 

PrimeTime (zlepšený programový sprievodca). Nová verzia Smart Home pridáva pohodlie a luxus 

v podobe jednoduchého prístupu  ku VoD (Video on Demand), YouTube a ďalším aplikáciám. 

Dostať sa k bohatému online obsahu nebolo nikdy jednoduchšie! Navyše sa tento prémiový model 

ponesie v dizajne LG CINEMA SCREEN, teda o eleganciu a moderného prevedenia nebude núdza. 

 

"Sme odhodlaní poskytnúť zákazníkom širokú škálu najrôznejších riešení domácej zábavy. Ak môže 

niečo zaujať, potom je to práve nový LG Smart TV s Google TV," hovorí Martin Malý, tlačový 

hovorca LG Electronics. "Stavili sme na jednoduchosť. Výsledkom vývoja je hviezdny zážitok, 

spájajúci platformu Google TV a úspešnú technológiu LG Smart TV. " 

 

Cieľom LG Google TV je úplne zmeniť pocit z užívateľského rozhrania. Nová platforma ponúka 

úplnú jednoduchosť, ktorá môže pripomínať jednoduchosť televíznych prijímačov z rokov minulých. 

Novinkou sú rôzne typy "kariet", ktoré slúžia ako zložky pre aplikácie a obsah. Napríklad karta 

"Moje záujmy" môže ukázať užívateľovi užitočné informácie ako aktuálne počasie či správy 

zo rôznych zdrojov, ktoré si majiteľ televízie nastaví. 

 

Na ovládanie celého systému je k dispozícii Magic Remote QWERTY ovládač, ktorý kombinuje 
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výhody kompletnej klávesnice a známeho ovládania Magic Remote. Vylepšené rozpoznávanie 

prirodzenej reči je perfektné práve pre funkciu vyhľadávania na Google. 

 

Súčasťou televízie je aj dvojjadrový procesor, ktorý umožňuje jednoduchú navigáciu v menu, svižné 

prehliadanie webu alebo úplne plynulé sledovanie videí. Výpočtový výkon navyše pomáha enginu 

TruPicture XD spracovávať snímky rýchlo a presne, vďaka čomu sú farby bohatšie a kontrast a jas 

väčší. 

 

LG použilo svoj úspešný LG CINEMA SCREEN dizajn, aby zaistilo moderný a elegantný vzhľad. 

Ako je známe, rám televízora je úplne minimálny, čo dodáva televízoru aerodynamický vzhľad, 

vytvárajúci dojem obrazovky bez hraníc. Televízor sa tak stane doplnkom v každej obývacej izbe. 

 

Google a LG vďaka týmto modelom televízorov ponúkajú nepreberné množstvo možností 

pripojenia. Obe televízory je možné bezdrôtovo prepojiť s ďalšími zariadeniami. Pomocou 

najnovšej YouTube aplikácie pre Android sa môžu smartfóny a tablety automaticky spárovať 

s Google TV pomocou Wi-Fi, čím vzniká možnosť prehrávať videá z mobilu priamo na obrazovke. 

 

Pre hráčov videohier je tu aj jedna skvelá správa. Predinštalovaná aplikácia OnLive
®
 premení 

televízor v neuveriteľnú hernú platformu, a to bez hernej konzoly! Vďaka OnLive
®

 získate prístup 

ku stovkám vysoko kvalitných hier bez nutnosti inštalácie; všetky dáta sú uložené v cloude. 

Samozrejmosťou je LG CINEMA 3D, ktorá u LG Google TV využíva pasívnu (FPR) 3D 

technológiu a poskytuje tak filmovým a herným nadšencom skvelý 3D zážitok bez rozptyľujúceho 

blikania aktívnych okuliarov. 

 

V prípade záujmu o bližšie informácie, technické špecifikácie, komentáre k tovarom alebo záujmu 
o výpožičky produktov kontaktujte, prosím, našu PR agentúru LG-One: 
Radovan Švec       Senior Consultant +421 917 445 739  radovan.svec@lg-one.com 

 

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, 
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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) 

 

Martin Malý 

T.: +420 234 094 663 

M.: +420 731 471 724 

E.: martin.maly@lge.com 
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