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TLAČOVÁ SPRÁVA 

LG predstaví na veľtrhu CES múdrejší a oveľa vyspelejší rad 

televízorov LG SMART 

LG poskytuje užívateľom jednoduché intuitívne ovládanie televíziou prostredníctvom diaľkového 

ovládača LG Magic Remote spolu s rozšírenými možnosťami vyhľadávania a zdieľania 

 

Bratislava, 4. januára 2013 - Spoločnosť LG Electronics (LG) predstaví na medzinárodnom 

veľtrhu International Consumer Electronics Show (CES) v Las Vegas nový rad televízorov 

CINEMA 3D Smart TV. Prostredníctvom vylepšeného diaľkového ovládača LG Magic Remote 

umožňujú modely pre rok 2013 ľahší prístup k obsahu a zdieľaniu a ponúkajú zvýšený užívateľský 

komfort. Na veľtrhu CES sa predstaví hneď celý rad modelov rôznych veľkostí vrátane 

ohromujúceho televízora Ultra HD s uhlopriečkou 84 palcov a televízora s technológiou OLED 

a uhlopriečkou 55 palcov. 

 

Ovládanie Smart Control: Jednoduché a intuitívne 

LG prichádza so skutočne dokonalým šikovným systémom ovládania prostredníctvom Smart Home 

a ovládačom LG Magic Remote. Nové užívateľské rozhranie Smart Home má priamo na obrazovke 

funkciu My Interest Cards - teda špeciálne záložky pre aplikácie a ďalší obsah -, čo umožňuje 

jednoduchý a rýchly prístup k obľúbeným internetovým stránkam vrátane neustále aktualizovaného 

meteorologického spravodajstva. Obsah zložiek My Interest Cards si môže užívateľ samozrejme 

prispôsobiť podľa svojich potrieb a záujmu. 

 

Prepracovaný diaľkový ovládač LG Magic Remote umožňuje doladiť obsah a navigáciu v menu, 

takže interakcia je s jeho pomocou jednoduchá a intuitívna. Základné schopnosti pôvodného 

ovládača Magic Remote pritom zostávajú zachované - ovládanie pomocou hlasu, gestami, 

ukazovaním a známou guličkou fungujúcou na princípe počítačovej myši. Na veľtrhu CES 

predvedie spoločnosť LG Voice Mate, vylepšenú verziu patentovanej technológie hlasového 

ovládania schopného rozpoznať prirodzený tok jazyka. Funkcia Voice Mate ponúka nové možnosti 

vyhľadávania pomocou hlasového príkazu. Výsledok tohto vyhľadávania prebiehajúci na všetkých 

miestach platformy TV LG Smart - služby Video-on-Demand, vyhľadávače, externé zariadenia a 
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ďalšie - je pritom okamžite filtrovaný, vďaka čomu LG Smart Control s Magic Remote umožňuje 

užívateľom experimentovať a objavovať najpohodlnejší spôsob, ako si LG Smart TV užiť. 

 

Chytré zdieľanie 

Posilnená funkcia SmartShare
TM

 ponúka užívateľom možnosť prenášať obsah z inteligentných 

zariadení priamo na LG Smart TV prostredníctvom mnohých rozhraní, vrátane Widia a Miracast. 

Rad televízorov pre rok 2013 rozširuje ďalej možnosti zdieľania o funkciu Tag On. Táto funkcia 

okamžite prepojí dve zariadenia pre rýchle zdieľanie médií. Pre použitie Tag On stačí, keď 

používateľ jednoducho použije smartfón alebo iné zariadenie vybavené funkciou NFC a namieri ho 

proti štítku s označením NFC na CINEMA 3D TV Smart. Nová generácia televízorov pre rok 2013 

podporuje aj LG Cloud, ktorá umožňuje užívateľovi vzdialene vysielať akýkoľvek obsah z prakticky 

ľubovoľného miesta. 

 

Rýchla navigácia v programoch 

Užívatelia Smart TV majú stále väčší výber programových zdrojov, z ktorých si môžu vyberať. 

Avšak ako sa zorientovať medzi programami Video-on-Demand (VoD) a živého vysielania 

z najrôznejších zdrojov? LG Smart TV ponúka riešenie tohto problému prostredníctvom funkcie 

nazvanej On Now. Pohodlná služba ponúka prehľad VoD a obsahu vysielania. Výsledky 

sa zobrazujú prostredníctvom vyskakovacích okien a praktických náhľadových obrázkov, 

čo užívateľovi umožňuje rýchlejšie a jednoduchšie voľbu. 

 

S LG CINEMA 3D Smart TV majú užívatelia záruku, že v širokej ponuke filmov, lifestylových 

programov, hier v 3D a ďalšieho obsahu vždy rýchlo nájdu, čo potrebujú, či už ich zaujímajú relácie 

s medzinárodným alebo lokálnym obsahom. Spolupráca s neustále sa rozširujúcou základňou 

televíznych staníc a poskytovateľov predplatených služieb z celého sveta umožňuje LG ponúkať 

stále aktuálny a svieži obsah. 

 

Vďaka zdokonalému procesoru (CPU) a grafickému procesoru (GPU) poskytuje LG CINEMA 3D 

Smart TV vynikajúci užívateľský zážitok a špičkovú kvalitu obrazu. Centrálna procesorová jednotka 

je teraz rýchlejšia oproti predchádzajúcim modelom o 120% a rýchlosť GPU je dokonca 

trojnásobná, čo sa prejavuje v kvalite zobrazenia predovšetkým u hier a pri multitaskingu. 
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Magic Stand a dizajn CINEMA SCREEN 

Modely pre rok 2013 sa vyznačujú minimalistickým dizajnom CINEMA SCREEN. Rámčeky 

obrazoviek boli ešte viac zúžené, čo umocňuje optické splynutie. Stojan The Magic Stand ešte tento 

efekt posilňuje, takže obrazovka pôsobí dojmom, ako keby plávala priestorom. Stojan je zároveň 

elegantný aj funkčný a opticky nijako neruší. Celok tak ideálne zapadá do akéhokoľvek moderného 

interiéru. Stojan tiež umožňuje pohodlné natáčanie a naklápanie televízora. 

 

Komfortný 3D obraz vďaka LG CINEMA 3D technológii 

Pasívny CINEMA 3D Smart TV od LG pre vylepšený komfort sledovania programov v 3D využíva 

technológiu Film Patterned Retarder (FPR). Táto technológia využíva ľahké okuliare k pohodlnému 

vytvoreniu trojrozmerného zážitku bez blikania spôsobované okuliarmi s aktívnymi uzávierkami. 

Navyše nezávadnosť pasívnej LG 3D technológie (LG CINEMA 3D) tiež potvrdili nezávislí experti 

z Európskej očnej kliniky Lexum. 

 

Eco-Friendly and Safe 

Televízory CINEMA 3D Smart od LG získali rad ocenení CES Innovations Awards za novátorské 

riešenia v oblasti hardvéru aj softvéru, vrátane CES Innovations Awards 2013. Ďalšie ocenenie 

získali televízory CINEMA 3D TV Smart v decembri, kedy Underwriters Laboratories Inc. udelil 

produktu 55LA6900 ocenenie Environmental Product Declaration (EPD). Tento model bol ocenený 

za svoje vynikajúce vlastnosti v oblasti energetickej účinnosti a za ekologicky šetrné vlastnosti. 

 

"LG sa snaží poskytnúť spotrebiteľom na celom svete strhujúce zážitky a zároveň zachovať ich 

maximálne pohodlie," hovorí Martin Malý, tlačový hovorca LG Electronics. "Pokiaľ ide o vývoj 

platformy chytrých televízorov LG Smart TV, boli sme veľmi nekompromisní. Sme si istí, že 

užívateľský komfort modelov roku 2013 prekoná všetky očakávania a bude dôkazom, že spoločnosť 

LG posunula segment inteligentných televízorov o značný kus dopredu. " 

 
 

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 
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O LG Electronics CZ 

Spoločnosť LG je silnou medzinárodnou spoločnosťou so sídlom v Kórei, 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 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 rádovo miliardách korún. 

V celosvetovej 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 2011 získala spoločnosť LG ocenenia asociácie 

EISA za "Najlepšie riešenie 3D domáceho kina" a "Najlepší prehrávač kombinovaný so systémom priestorového zvuku". LG sa 

pravidelne zúčastňuje súťaží reddot Design Award, iF Design Award a Industrial Design Excellence Award (IDEA). 
Tlačový hovorca LG Electronics CZ: 

 

Martin Malý 

T.: +420 234 094 663 

M.: +420 731 471 724 

E.: martin.maly@lge.com 
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