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TLAČOVÁ SPRÁVA 

Novú éru inteligentej domácnosti predstavilo LG na veľtrhu CES 2013 

Systém Smart Home Service umožňuje spotrebiteľovi úplnú kontrolu širokej škály technológií a 

domácich spotrebičov. Už nejde len o fikciu, ale o realitu. 

 

LAS VEGAS, BRATISLAVA, 11. januára 2013 - Nové prvky systému Smart Home Service, 

zaisťujúce ešte väčšie pohodlie užívateľa, predstavila na veľtrhu CES 2013 spoločnosť LG 

Electronics. Pokročilý systém kombinuje sofistikované zdieľanie médií pomocou technológie 

SmartShare a SmartControl, funkciou integrovanou v domácich spotrebičoch, ktorá 

umožňuje užívateľovi ovládať všetky pripojené spotrebiče či elektroniku. 

 

Vďaka SmartControl môže spotrebiteľ zapnúť pranie, skontrolovať, čo je v chladničke alebo 

povysávať podlahu bez toho, aby bol doma. Navyše je možné ovládať potrebnú rúru alebo 

umývačku z pohodlia kresla v obývacej izbe pomocou Smart TV a ovládača Magic Remote. Vďaka 

aplikácii SmartControl vám už nikdy nebudú stáť domáce práce v ceste pri sledovaní obľúbeného 

filmu alebo seriálu. 

 

"Smart Home Service je dokonalým príkladom toho, ako LG technologicky prepája celú 

domácnosť," hovorí Martin Malý, tlačový hovorca LG Electronics. "Pomocou SmartShare 

môžete jednoducho zdieľať digitálny obsah medzi zariadeniami. SmartControl zase umožňuje 

ovládať domáce spotrebiče a elektroniku z jediného miesta pomocou Smart TV a aplikácie 

SmartControl pre smartfóny." 

 

SmartShare zahŕňa aj NFC (Near Field Communication), čo je bezdrôtová forma komunikácia, ktorá 

umožňuje takmer okamžite previesť multimediálny obsah z jedného zariadenia do druhého pomocou 

Wi-Fi alebo 3G/4G. Užívateľ tak môže jednoducho zdieľať fotografie, videá a ďalší obsah zo 

smartfónu alebo notebooku s LG Smart TV. Aplikácia SmartShare ponúka zoznam všetkého 

dostupného obsahu, ktorý je umiestnený na oboch prepojených zariadeniach. Hľadanie a prístup k 

obsahu nebol nikdy jednoduchší. 
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SmartControl pridáva na hodnote chytrých domácich spotrebičov. Vďaka NFC je možné cez 

rozhranie efektívne ovládať všetky produkty LG ako je umývačka, chladnička, rúra alebo vysávač 

HOM-BOT. Jednoduchá aplikácia tak dovoľuje užívateľovi ovládať svoju domácnosť bez fyzickej 

prítomnosti. Pomocou SmartControl môžete tiež bezdrôtovo sledovať stav jednotlivých zariadení či 

spotrebičov a dávať im jednoduché hlasové príkazy pomocou telefónu. 

 

Systém Smart Home Service dostal cenu CES 2013 Innovations Award za intuitívne rozhranie 

a vynikajúcu sadu funkcií. 

 

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, 

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) 
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