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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

Predstavenie novej generácie smartfónov 

LG OPTIMUS L-SERIESII 
 

 

Bratislava 30. apríla 2013 - Spoločnosť LG Electronics dnes predstavila nový rad smartfónov 

LG Optimus L-SeriesII. Modely L3II, L5II a L7II ponúknu zábavu, štýlový dizajn a inteligentné 

funkcie. Navyše naviažu na úspech predchádzajúcej série z minulého roka. 

 

„S novým radom L-SeriesII sme vstúpili do úplne novej éry mobilnej komunikácie. Smartfóny LG sa 

začínajú stávať, vo svojej triede, plnohodnotným konkurentom,“ uviedol Martin Malý, tlačový 

hovorca LG Electronics CZ. 

 

Druhá séria obľúbeného radu LG Optimus L-Series 

Smartfóny LG Optimus L-SeriesII vynikajú nielen štýlovým dizajnom, ale prinášajú aj rad 

inteligentných funkcií. Vylepšené modely L3II, L5II a L7II sa môžu pochváliť niekoľkými novými 

prvkami. Medzi novinkami nájdeme inovovaný elegantný vzhľad, laserom dekorované zadné kryty 

a múdru Smart LED Lighting notifikačnú diódu na hlavnom tlačidle. Samozrejmosťou sú aj 

užívateľsky obľúbené funkcie ako QuickMemo, Quick Button alebo Safety Care. S funkciou 

QuickMemo môžete ľahko a rýchlo zaznamenať a zdieľať svoje ručne písané poznámky. Aplikácia 

Quick Button zasa umožní prispôsobiť si horúcu klávesu na spúšťanie akejkoľvek aplikácie 

(napríklad fotoaparátu, prehliadača, hudobného prehrávača alebo dokonca QuickMemo). Vďaka 

funkcii Safety Care budú mať vaši blízki stále prehľad o tom, kde sa práve nachádzate. Možnosť 

presmerovania tiesňových hovorov, oznámenie o nepoužívaní telefónu a o polohe užívateľa oceníte 

nielen v prípade núdze, ale aj keď máte malé deti. 

 

LG Optimus G prináša komunikáciu bez hraníc 

Slovenskej  a Českej premiéry sa dočkal na začiatku apríla aj prémiový smartfón LG Optimus G, 

ktorý vyniká skvelým spracovaním a ponúka pokročilé užívateľské funkcie. Telefón sa môže 
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pochváliť najnovšou verziou operačného systému Google Android Jelly Bean 4.1.2 a výkonným 

procesorom Quad-Core optimalizovaným pre siete 4G LTE. Kvalitný displej LG True HD IPS Plus 

s technológiou Zerogap Touch zabezpečuje jednoduché ovládanie a vďaka IPS displeju s rozlíšením 

1280 x 768 bodov ponúka Optimus G úžasne ostrý obraz a prirodzené farby. Samozrejmosťou je 

ochrana displeja odolným sklom Gorilla® Glass 2. 

 

Rýchly a výkonný LG Nexus 4 

Smartfón Nexus 4 od LG zaujal spotrebiteľa štýlovým dizajnom, najrýchlejšou verziou operačného 

systému Android 4.2 JellyBean a najnovšími aplikáciami od Google. 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 nielen od užívateľov ale aj 

novinárov. 

 
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 


