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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

LG predstavila svoj prvý OLED televízor so zakrivenou obrazovkou 

Spoločnosť LG vďaka novému OLED televízoru dokazuje,  

že je jedným z lídrov v oblasti technológií a dizajnu 

 

LAS VEGAS, BRATISLAVA, 10. januára 2013 - Svoju dominanciu na trhu s OLED 

technológiami potvrdzuje spoločnosť LG Electronics uvedením nového revolučného televízora 

sa zakrivenou obrazovkou. Zaujme hlavne patentovanou WRGB technológiou, neuveriteľnou 

tenkosťou, skvelým zakriveným dizajnom a živými farbami, ktoré sa prakticky nelíšia od 

skutočných farieb v prírode. Model EA9800 predstavila spoločnosť LG na veľtrhu CES 2013 

v americkom Las Vegas. 

 

Jedinečný model EA9800 je vybavený zakriveným ergonomickým dizajnom s podporou technológie 

LG CINEMA 3D. S miernym vnútorným zakrivením je celý povrch obrazovky v rovnakej 

vzdialenosti od očí diváka, čím dochádza k odstráneniu problému s vizuálnym skreslením a strát 

detailov na krajoch obrazovky. Dátum uvedenia na trh ani cenu televízora firma zatiaľ neoznámila. 

 

"LG ako prvá uviedla na trh 55-palcový OLED televízor. Navyše sme ako prví ukázali na veľtrhu 

CES aj variant so zakrivenou obrazovkou v takto veľkej uhlopriečke," hovorí Martin Malý, tlačový 

hovorca LG Electronics. "Naše televízory prinášajú výnimočný zážitok, ktorý prekoná všetko, čo 

kto kedy videl. Zakrivený model OLED prináša jedinečný dizajn tenkej obrazovky a estetickej krásy 

televízora." 

 

Skvelý obraz je zaručený vďaka technológii WRGB. K trom základným farbám pridáva ešte biely 

sub-pixel, vďaka čomu sa dosahuje skvelej farebnej škály a presných farieb z akéhokoľvek 

pozorovacieho uhla. Oproti konkurenčným OLED televízorom so systémom RGB ponúka LG 

jemnejšie odtiene a tóny, rovnako tak farebné podanie je viac realistické a pre oči komfortnejšie. 

 

Color Refiner výrazne zvyšuje farebnú presnosť a dohliada na konzistenciu farieb, aby ani 
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sledovanie zo širokých pozorovacích uhlov nemenilo farebné podanie obrazu. Farebná presnosť je 

typickým znakom technológie OLED od LG. Farby zostávajú živé, ale presné aj v tmavých scénach 

a pod neobmedzeným monitorovacím uhlom. Každý divák v miestnosti tak vidí brilantný obraz bez 

straty kontrastu a bez farebného skreslenia. 

 

Keďže OLED televízory produkujú vlastné svetlo, nepotrebujú žiadne podsvietenie, vďaka tomu 

mohla byť radikálne znížená hmotnosť ako aj hrúbka televízora. Váhu ďalej znižuje využitie 

polyméru vystuženého uhlíkovými vláknami. Vďaka zakriveniu môže divák zabudnúť na akékoľvek 

rozptyľovanie, sledovanie televízie bude skutočný zážitok. K útlemu telu a elegantnému dizajnu sa 

pridáva spomínaná technológia WRGB, ktoré pomáha vytvoriť skutočne jedinečný a nevšedný 

zážitok. 

 

Papierová hrúbka obrazovky perfektne ladí s dizajnovým stojanom a pokrokovou technológiou. 

Samozrejmosťou je aj dizajn CINEMA SCREEN, vďaka ktorému je rámik obrazovky v podstate 

neviditeľný. Až vďaka tomuto prvku zažijete skutočne ohromujúce sledovanie televízie ako v 2D, 

tak v 3D. Súčasťou balenia bude aj držiak, umožňujúci zavesiť televízor iba 2,5 centimetra od steny. 

Dizajn od LG sa tak stane skutočným umeleckým dielom. 

 

Kombinácia špičkovej LG CINEMA 3D technológie a schopnosti Smart TV robia z nových OLED 

televízorov najprepracovanejší a najkomplexnejší systém domácej zábavy. 

 

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 

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) 

 

Martin Malý 

T.: +420 234 094 663 

M.: +420 731 471 724 

E.: martin.maly@lge.com 

www.lg.cz / www.lge.sk 


