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IFA 2015: LG PREDSTAVUJE NOVINKY  

 

Svetový veľtrh spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov IFA otvorí návštevníkom svoje 

brány. Každoročne prináša najnovšie produkty a inovácie, ktorých hlavným cieľom je uľahčiť 

užívateľom život, šetriť čas a samozrejme aj vynakladanú energiu. 

 

Radi by sme Vám na nasledujúcich stránkach predstavili hlavné novinky z dielne spoločnosti 

LG naprieč jednotlivými divíziami. 
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LG rozširuje svoju ponuku OLED televízorov 

 

Na veľtrhu IFA v Berlíne spoločnosť LG Electronics (LG), svetová jednotka vo výrobe 4K OLED 

televízorov, predstaví 4 nové produkty z tejto rady. Modely s uhlopriečkou 55 a 65 palcov 

ponúknu kvalitu 4K aj zakrivený panel s neuveriteľnou hrúbkou 4,8 mm. Rozšírená rada OLED 

televízorov ponúka 9 produktov s rôznym rozlíšením aj typom rámu. 

 

„HDR a OLED sa skvele dopĺňajú, čo nepochybne potvrdí každý, kto si tento rok prehliadne 

náš nový rozšírený rad televízorov na veľtrhu IFA v Berlíne,“ hovorí Andrea de Sousa, 

marketingová manažérka LG. „Novinkami z oblasti televízorov chceme ukázať, že OLED 

majú stále svoje miesto na trhu. Rozsah ponuky OLED televízorov dokáže uspokojiť 

zákazníkov nielen s rôznymi požiadavkami na cenu či kvalitu obrazu, ale aj veľkosť a dizajn.“ 

 

Novinkami sú zakrivený model s hrúbkou obrazovky iba 4,8 mm (55EG9100) a prvý plochý 

4K HDR OLED televízor, ktorý prichádza v dvoch veľkostiach - 65 a 55 palcov (modely 

65/55EF9500). Rovnako kvalitným obrazom a tiež neuveriteľne tenkým panelom sa môže 

pochváliť aj 55-palcový model 55EG9200. Moderný a jednoduchý dizajn je jednou 

z predností nových televízorov LG. Ultra tenké rámy, priehľadný stojan aj spomínaná hrúbka 

necelého pol centimetra sú toho dôkazom. 

 

Kvalita obrazu HDR (High Dynamic Range) je pre OLED technológiu skvelým partnerom. 

Televízory LG dokazujú, že čierna môže byť rovnako sýta ako ostatné farby a jas obrazu 

dokreslí skvelý zážitok z kvalitného obsahu. Ten je možné získať ako streamovaním, tak aj 

z externých zdrojov. 

 

Operačný systém webOS 2.0 ponúka užívateľom príjemné a intuitívne prostredie 

a predovšetkým jednoduché užívanie inteligentných televízorov. Samozrejmosťou je kratší 

bootovací čas aj personalizované menu Launch Baru. Vďaka spolupráci LG sa špičkou 

v oblasti audio techniky - Harman/Kardon je u vybraných modelov skvelý 4K OLED obraz 

doplnený perfektným zvukom. 

 

Televízory sú dostupné od konca augusta v Nemecku, Kórei, USA, Veľkej Británii. Počas 

nasledujúcich mesiacov budú uvedené aj na Slovensko a ďalšie vybrané trhy. 
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LG ponúka aktualizáciu pre Smart TV s webOS 1.0 

 

Aktualizáciu zadarmo si pripravila spoločnosť LG Electronics pre majiteľov Smart TV 

s operačným systémom webOS 1.0. Value Pack Upgrade obsahuje štyri hlavné funkcie 

nového systému webOS 2.0 - My Channels, Quick Setting, Input Picker a Live Menu. 

Vďaka aktualizácii je ovládanie intuitívnejšie a reakcie rýchlejšie. 

 

„Užívateľské pohodlie a príjemný zážitok sú pre nás rovnako dôležité ako perfektný obraz 

a zvuk,“ hovorí Andrea de Sousa, marketingová manažérka LG. „Práve preto sme sa rozhodli 

našim zákazníkom ponúknuť aktualizáciu zadarmo, ktorá užívanie starších televízorov z našej 

produkcie spríjemní.“ 

 

Funkcia My Channels umožňuje nastavenie obľúbených kanálov Live TV či set-top boxu do 

úvodného Launcher Baru. S Quick Setting možno ľahko nastaviť požadované vlastnosti 

operačného systému bez prerušenia sledovania televízneho programu. Okamžité používanie 

a jednoduché pripojenie je umožnené vďaka Input Picker, funkcie, ktorá vie ihneď rozpoznať 

pripojené zariadenie. Užívateľské prostredie je ďalšia z hlavných zmien s aktualizáciou 

webOS - Live Menu je teraz intuitívne a ľahko sa používa. Vďaka aktualizácii bude systém 

tiež rýchlejší pri načítaní, ako aj prepínanie medzi aplikáciami. 

 

Upgrade pre webOS 1.0 bude 

dostupný od 21. septembra 2015. 

Pri nastavení automatických 

aktualizácií bude balíček 

nainštalovaný. Pokiaľ nie je táto 

funkcia povolená, správa 

o inovácii sa užívateľovi zobrazí 

vo vyskakovacom okne a bude 

krok za krokom navádzaný 

k úspešnému nainštalovaniu aktualizácie. 
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Skvelý zvuk a jednoduché používanie: LG Tone Ultra 

 

Na veľtrhu IFA budú k videniu aj nové Bluetooth slúchadlá z obľúbenej série TONE 

Series, ktorých bolo od októbra 2010 predaných už 10 miliónov kusov. Nový model 

TONE ULTRA™ bol uvedený koncom augusta v USA, nasledovať budú kľúčové trhy 

v Ázii a Európe. 

 

„Model HBS-810 kombinuje skvelý dizajn, kvalitný zvuk 

a rozumnú cenu,“ hovorí Andrea de Sousa, marketingová 

manažérka LG. Headset bol pripravený v spolupráci so 

spoločnosťou JBL, ktorá patrí medzi najlepších špecialistov 

na oblasť audio elektroniky. Rovnako ako ich predchodca, 

model HBS-800, je aj novinka TONE ULTRA™ zameraná 

primárne na kvalitný audio zážitok. 

 

Technológia Quad-Layer Speaker zabezpečuje vyvážené basy aj stredné tóny. Slúchadlá zo 

silikónového gélu sú flexibilné a zakryjú ucho tak, aby maximálne izolovali od vonkajších 

hlukov a zaistili tak perfektný zvuk. Jednoduché ovládanie hlasitosti i prepínanie skladieb 

zaisťuje tlačidlo typu jog. Vďaka ľahkému navíjaniu slúchadiel sú zamotané a poškodené 

káble minulosťou. 

 

Dostupnosť a cena budú upresnené lokálne pri uvedení na jednotlivé trhy. 
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LG predstavuje Centum System:  

ešte odolnejšie práčky s predným plnením 

 

V rámci veľtrhu IFA 2015 v Berlíne predstaví LG inovatívny systém odpruženia, 

navrhnutý špeciálne pre zvýšenie spoľahlivosti a životnosti z predu plnených práčok. 

Všetky nové modely na európskom trhu budú vybavené nielen týmto systémom, ale aj 

vylepšeným povrchom. 

 

„IFA každoročne poskytuje ideálnu platformu, kde môžeme prezentovať technologický pokrok 

v oblasti domácich spotrebičov,“ hovorí Andrea de Sousa, marketingová manažérka LG. 

„Nový Centum System ukazuje trend predlžovania životnosti spotrebičov a zvyšovania 

pohodlia pre zákazníkov po celom svete,“ dodáva. 

 

Centum System 

Unikátna novinka spoločnosti, ktorá v roku 1998 predstavila motor s priamym pohonom je 

LG Centum System. Odstraňuje tradičné pružiny používané pre zavesenie bubna a prichádza 

s tlmičmi podobnými tým, ktoré poznáme z auta. Tento pevný systém výrazne znižuje 

vibrácie a hladinu hluku, ktorá dosahuje len 67 dB pri odstreďovaní, čo zodpovedá hladine 

zvuku pri bežnom rozhovore. Navyše menšie množstvo mechanických súčastí znižuje trenie, 

ktoré je hlavnou príčinou opotrebovania, a tak LG predlžuje štandardnú záruku pri modeloch 

s Centum System na 20 rokov. 

 

Technológia TurboWash™ 

Práčky s technológiou TurboWash™ dokážu nielen dokončiť bežný prací program za 49 

minút, ale tiež výrazne šetria energiu a zaisťujú vysoký výkon. Technológia znižuje spotrebu 

energie až o 15 percent a spotrebu vody až o 40 percent. Bielizeň je podstatne rýchlejšie čistá 

a účty za vodu a elektrinu nezaťažujú domácnosť. 

 

Inteligentné pripojenie a pohodlie 

Všetky práčky s Centum System budú vybavené možnosťou Wi-Fi pripojenia. Ich majitelia 

tak budú môcť spustiť prací cyklus v reálnom čase cez smartfón z ktorejkoľvek miestnosti 
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v dome. Prostredníctvom technológie NFC môže užívateľ sťahovať nové pracie programy a 

následne ich aplikovať jednoduchým priložením smartfónu k symbolu NFC na práčke. 

 

Eco-Hybrid práčka so sušičkou 

Populárna kombinácia práčky so sušičkou ponúka vďaka Eco-Hybrid všestranné funkcie. 

V rámci tohtoročného veľtrhu IFA predstaví LG práčky so sušičkou s rôznymi kapacitami. 

Model s objemom bielizne 8 kg pri praní a 5 kg u sušenia je kompaktnejšia verzia pôvodného 

modelu s kapacitou 12/8 kg. Nová verzia samozrejme poskytuje rovnakú spoľahlivosť i 

funkcie. Sortiment kombinovaných práčok so sušičkou ponúka modely pre veľké (10,5/7 kg) 

aj menšie (9/6 kg) domácnosti. 

 

Kľúčové špecifikácie modelu s Centum System: 

• Funkcia TurboWash™ 

• Energetická trieda: A+++ -60% 

• Motor s priamym pohonom Direct Drive™ + 20-ročná záruka 

• Parné pranie: TrueSteam™, Steam Softener, Steam Refresh 

• Program Allergy Care 

• Rýchly 14" prací cyklus 

• Wi-Fi pripojenie 

• Smart Diagnosis™ 

• Farebný TFT LCD displej 

• Dotykový panel 

• Integrované madlo 

• Veľká chrómová dvierka so sklenenou výplňou 

 

 

Ďalšie predstavované modely: 

 

Automatická práčka F52590WH 

• Kapacita: 15 kg 

• Energetická trieda: A++ 

• Displej LED 

• Objem bubna: 112 litrov 
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• Cyklus bavlna 40 ° C (½ náplň): 239 minút 

• Direct Drive™ + 10 rokov záruka (invertor, bezkartáčový motor) 

• 6 MOTION 

• Smart Diagnosis™ 

• Fuzzy Logic - inteligentný systém prania s automatickým vážením a vyvážením 

• LG nulová spotreba v režime Standby 

• Prémiový bubon, dvierka 43 cm (vnútorný obvod) 

 

Automatická práčka / sušička F84U2TDH0N 

• Kapacita (pranie / sušenie): 8/5 kg 

• Energetická trieda: A 

• Dotykový LED displej LED 

• Direct Drive™ + 10 rokov záruka (invertor, bezkartáčový motor) 

• 6 MOTION 

• TrueSteam™ 

• NFC Tag-On 

• Smart Diagnosis™ 

• LG nulová spotreba v režime Standby 

• Veľké dvierka 35 cm (vnútorný obvod) 

 

Automatická práčka / sušička F72A8HDM2N 

• Slim Combo - práčka so sušičkou, s malou hĺbkou 

• Kapacita prania/sušenia: 7/4 kg 

• Energetická trieda: A 

• Dotykový LED displej LED 

• Direct Drive™ + 10 rokov záruka (invertor, bezkartáčový motor) 

• 6 MOTION 

• NFC Tag-On 

• Smart Diagnosis™ 

• Fuzzy Logic - inteligentný systém prania, automatické váženie a vyváženie bielizne 

• Nulová spotreba v režime Standby 
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Automatická práčka / sušička F72U2HDM0N 

• Slim Combo - práčka so sušičkou, s malou hĺbkou 

• Kapacita (pranie / sušenie): 7/4 kg 

• Energetická trieda: A 

• Dotykový LED displej LED 

• Direct Drive™ + 10 rokov záruka (invertor, bezkartáčový motor) 

• 6 MOTION 

• NFC Tag-On 

• Smart Diagnosis™ 

• Fuzzy Logic - inteligentný systém prania, automatické váženie a vyváženie bielizne 

• Nulová spotreba v režime Standby 
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EKO chladničky LG pre rok 2015 

 

V rámci veľtrhu IFA 2015 v Berlíne predstaví spoločnosť LG najnovšie chladničky 

určené európskym spotrebiteľom. Úsporným chladničkám nechýba obľúbená funkcia 

Door-in-Door™, ktorá pomáha zamedziť energetickým stratám. Ekonomická 

výhodnosť, ekológia aj praktickosť sú hlavnými prednosťami tohto nového radu 

produktov LG. 

 

„Naše nové chladničky sa zamerali na požiadavky európskeho spotrebiteľa. Ten má záujem 

nielen na tom, aby neutrácal zbytočne peniaze za elektrickú energiu, ale zároveň sa zaujíma 

o ekologické dopady a v neposlednom rade aj praktický dizajn a pohodlné užívanie,“ hovorí 

Andrea de Sousa, marketingová manažérka LG. 

 

Maximálna úspora energie 

Chladničky LG s mraziacou časťou umiestnenou v spodnej časti patria medzi najúspornejšie 

na trhu. Vďaka invertorovému lineárnemu kompresoru môžu ponúknuť praktickú funkciu 

Total No Frost, vďaka ktorej už nie je potrebné odmrazovať, aj energetickú triedu až 

A+++ -20 percent. Lineárny pohyb piestu na rozdiel od krútiaceho pohybu konvenčných 

kompresorov znižuje trenie, ktoré vedie k úspore až tretiny energie, a o 25 percent nižšej 

hlučnosti a väčšej spoľahlivosti. Odolnosťou svojich invertorových lineárnych kompresorov 

si je spoločnosť LG istá natoľko, že môže ponúknuť záruku 10 rokov. 

 

Chytré usporiadanie 

S inovatívnou technológiou dvierok vo dverách - Door-in-Door je prístup k najobľúbenejším 

nápojom a potravinám veľmi jednoduchý. Oddiel pre nápoje a desiatu možno otvoriť 

stlačením tlačidla, druhý oddiel, ktorý je ideálny pre základné suroviny na varenie, je 

otvárateľný skrytou rukoväťou v spodnej časti dverí. Obe časti sú vybavené výškovo 

nastaviteľnými policami. Vďaka Door-in-Door nie je potrebné otvárať celú chladničku, preto 

tepelné straty sú pri modeloch s touto funkciou až o 47 percent nižšie. Priestor nových 

chladničiek s viacerými dverami je zväčšený vďaka zúženiu stien chladničky a odstránení 

stredového panelu. 

 



 Oficiálne stránky: www.lge.sk/www.lg.cz 
 
  

 

 

10 

 

Moderné technológie 

Chytré a moderné technológie uľahčujú používanie spotrebičov a zároveň šetria čas i energiu. 

Vďaka funkcii Total No Frost už nie je potrebné mrazničku zbavovať nánosov ľadu. 

Pomocou ventilátora je ľadový vzduch rovnomerne distribuovaný po priestore celej 

chladničky. Funkcia Multi Air Flow zaisťuje rovnomernú teplotu v chladiacej časti 

chladničky. Pure N Fresh je unikátny filtračný systém, ktorý čistí vzduch a zaisťuje dlhšiu 

čerstvosť potravín. Moist Balance Crisper™ kontroluje správnu vlhkosť, ktorá predĺži 

životnosť predovšetkým ovocia a zeleniny. 

S funkciou Smart Diagnosis™ si zákazník zavolá servis len vtedy, keď ho naozaj potrebuje. 

 

Skvelý dizajn 

V roku 2014 získali chladničky ocenenie Red Dot Design Award za spojenie estetiky a 

praktických vlastností. Exteriér týchto chladničiek ponúka ľahko ovládateľný displej a 

decentný stojan na víno. Elegantný a nadčasový dizajn chladničiek LG ich predurčuje ako 

súčasť kuchyne akéhokoľvek štýlu. 

 

Kľúčové špecifikácie: 

 

Model GBB530NSCQE 

• Invertorový lineárny kompresor + 10 ročná záruka 

• Energetická trieda: A+++ -20% 

• Total No Frost 

• Multi Air Flow 

• Smart Diagnosis™ 

• Fresh 0 Zone 

• Moist Balance Crisper™ 

• Nastaviteľné police 

• Stojan na vína 

• LED osvetlenie 

• Zero Clearance 

• Jednoduché otváranie 
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Model GBB930LBQFT 

• Invertorový lineárny kompresor + 10 ročná záruka 

• Energetická trieda: A+++ 

• Total No Frost 

• Multi Air Flow 

• Smart Diagnosis™ 

• Optimal Temperature Zone 

• Moist Balance Crisper™ 

• Nastaviteľné police 

• Stojan na vína 

• LED osvetlenie 

• Integrované madlo s osvetlením 

• Premiový sklenený povrch dverí 

 

Model GMD916LBHZ 

• Invertorový lineárny kompresor + 10 ročná záruka 

• Energetická trieda: A++ 

• Total No Frost 

• Multi Air Flow 

• Smart Diagnosis™ 

• Pure N Fresh 

• Nastaviteľné police 

• Výklopná priehradka 

• Extra Duo Space 

• LED osvetlenie 

• Jednoduché otváranie 

• Duálny Door-in-Door™ 
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Model GMJ916DNHZ 

• Invertorový lineárny kompresor + 10 ročná záruka 

• Energetická trieda: A++ 

• Total No Frost 

• Multi Air Flow 

• Smart Diagnosis™ 

• Pure N Fresh 

• Nastaviteľné police 

• Extra Duo Space 

• LED osvetlenie 

• Tenký zásobník ľadu a vody vo dverách 

• Door-in-Door™ 
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Chytrá domácnosť so vstavanými spotrebičmi LG 

 

Skvele vybavená kuchyňa spotrebičmi spoločnosti LG Electronics (LG) ponúka 

najnovšie technológie a predovšetkým komfort. Štyri vstavané novinky budú 

v septembri uvedené na slovenský trh. Patria medzi ne dve rúry a dve indukčné varné 

dosky. 

 

„Našimi spotrebičmi je možné kompletne vybaviť kuchyňu, ktorá bude moderná, dizajnová 

a praktická. Chladničky, umývačku riadu a mikrovlnnú rúru teraz dopĺňame o indukčné varné 

dosky a rúry,“ hovorí Andrea de Sousa, marketingová manažérka LG. 

 

Rýchle varenie 

Indukčné dosky s tromi či štyrmi platničkami majú Booster, teda rýchly nábeh ohrevu 

a zároveň minimálne zvyškové teplo. Jednoduchý dizajn podtrhuje jednoduché dotykové 

ovládanie typu slider. Trojplatňová varná doska (model HV632PAH) má naviac extra veľkú 

platničku s priemerom 250 mm. Štvorplatňový model (KVN6403AF) je navyše vybavený 

funkciou STOP&GO, ktorá umožňuje rýchle zastavenie a opätovné spustenie danej zóny. 

Samozrejmosťou oboch produktov je detský zámok a minútky. 

 

Rovnomerné pečenie 

Oba modely vstavaných rúr LG majú funkciu jednoduchého čistenia EasyClean™. Tento 

spôsob čistenia vyžaduje iba vodu, ktorá je pomocou rozprašovača nastriekaná priamo na 

vnútorný povrch rúry. EasyClean™ prebieha pri teplote 80 °C po dobu 20-30 minút. Oproti 

pyrolýze je až 6x rýchlejšie a má výrazne nižšiu spotrebu elektrickej energie - iba 80 Wh. 

Ľahké je aj čistenie dvierok rúry, ktoré stačí jednoducho vybrať a očistiť. 

 

Model LB645029T ponúka 7 programov, model LB645479T 11 rôznych programov. Veľmi 

praktickou funkciou je skutočne konvekčné varenie s funkciou Even Cooking. Teplo v rúre 

cirkuluje rovnomerne a dochádza len k minimálnym výkyvom teplôt. Pokrmy sú tak lepšie 

pripravené a rovnomerne upečené. Desať plne automatických programov ponúka jednoduchú 

prípravu napríklad lososa, roastbeefu, jahňacích kotliet, pečeného kurčaťa, zemiakov či 

tigrích kreviet. 
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Model LB645479T má navyše české menu, prehľadný 4,3" LCD displej a technológiu NFC, s 

ktorou je možné stiahnuť ďalší program a ľahko zdieľať svoje obľúbené recepty online. 
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Bezdrôtové vysávače LG - žiadne káble ani sáčky 

 

Spoločnosť LG Electronics v rámci veľtrhu IFA 2015 v Berlíne predstaví svoju novú 

radu vysávačov CordZero™, ktoré poskytujú výkonný a pohodlné upratovanie 

s nulovými prekážkami a bez plytvania časom. Vďaka novým funkciám úplne mení 

pohľad na domáce práce. 

 

„CordZero je unikátnou technológiou, ktorá výrazne posunie LG medzi výrobcu prémiových 

vysávačov,“ hovorí Andrea de Sousa, marketingová manažérka LG. „Kolekcia CordZero je 

výsledkom viac ako 10 rokov inovácií a odhodlanie vytvoriť nový druh prístrojov, ktoré 

zmenia pohľad na domáce práce a umožnia spotrebiteľom využiť ušetrený čas.“ 

 

Žiadne káble len skvelý výkon 

Nový akumulátorový vysávač CordZero odstraňuje prekážky pri vysávaní. Vďaka absencii 

kábla sa už nebudete zamotávať, zakopávať, ohýbať a stále odpájať a zapájať vysávač, čo 

podstatne skráti samotnú dobu upratovania. Vo vnútri prístroja je vstavaný tzv. PowerPack. 

Lithium-ion batéria zaisťuje sací výkon 200 wattov a jej výdrž je 40 minút pri bežnom módu 

a 17 minút pri plnom výkone. Pre zaručenie maximálneho výkonu s vysokou účinnosťou 

a odolnosťou v kompaktnej veľkosti, je CordZero vybavený Smart Inverter motorom. Ten je 

v priemere o 28 percent menší, 22 percent ľahší a o 13 percent efektívnejší ako konvenčné 

vákuové motory. 

 

Výnimočná technológia RoboSense™ robí z CordZero prvý vysávač, ktorý „sleduje“ 

užívateľa a automaticky ho nasleduje v konštantnej vzdialenosti pomocou motorizovaných 

kolies. Vysávač je ďalej vybavený patentovanou technológiou LG KOMPRESSOR™. 

Motorizovaný prachový kompresor poskytuje až 3-násobnú kapacitu a jednoduché a 

hygienickejšie vyprázdňovanie nádobky s prachom vďaka zhutňovaniu nečistôt. 
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Ľahké vysávanie kedykoľvek a kdekoľvek 

LG CordZero™ Handstick ponúka pohodlné čistenie a dlhotrvajúci sací výkon vďaka 

technológiám Dual PowerPack™, Smart Inverter Motor™ a Anti-Tangle Brush™. Dual 

PowerPack™ je výmenná Lithium-ion batéria zabezpečujúcă prevádzkovú dobu až 60 minút 

pri bežnom režime a 40 minút pri plnom výkone. Duálna funkcia znamená, že užívatelia 

môžu vysávač využiť ako handstick alebo ako odnímateľný ručný vysávač. Štíhle dizajnové 

telo, ľahké otáčanie hlavice o 180 stupňov a vstavaná kefa robí z domácich prác menej 

nepríjemnú povinnosť. 

 

 

Kľúčové špecifikácie: 

Bezvreckový vysávač VR94070NCAQ 

• PowerPack™ 

• Smart Inverter Motor™ 

• Automatic Location Recognition Technology 

• LG Kompressor 

• Karbónový HEPA filter 4 

• SLG 5 Star & BAF certifikácia 

• Follow me funkcie 

• Anti-Tangle hubica - proti zamotaniu 

• Ovládanie na rukoväti 

• Bez kábla 

 

Akumulátorový bezvreckový vysávač VS8400SCW 

• Smart Inverter Motor™ 

• Dual PowerPack™ 

• 2 v 1 - tyčový aj ručný vysávač 

• Anti-Tangle hubica - proti zamotaniu 

• Štrbinový nástavec 

• Bez kábla 

• Ovládanie na rukoväti, LED osvetlenie 

• Váha: 2.8 kg 

• Hlavica otočná o 180 stupňov 
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LG Styler je nový spôsob starostlivosti o oblečenie 

 

Spoločnosť LG Electronics predstaví vylepšený LG Styler, jedinečné zariadenie pre 

domácu starostlivosť o odevy. Styler je navrhnutý tak, aby bez akýchkoľvek chemikálií 

osviežil už nosenú bielizeň. Parné čistenie a rovnanie je ideálne aj pre odevy, ktoré sa v 

domácich podmienkach zle udržujú, ako napríklad obleky, saká či klobúky. 

 

„Chceme svojim zaneprázdneným zákazníkom dopriať maximálne pohodlie. Styler je úplne 

unikátne zariadenie, ktoré perfektne spĺňa naše heslo inovácie pre lepší život,“ hovorí Andrea 

de Sousa, marketingová manažérka LG. 

 

Na rozdiel od pračiek si Styler vystačí len s parou. Technológia 

TrueStream™ dokáže bielizeň vyčistiť aj osviežiť. Horúca para je 

jednoduchým jedným stlačením tlačidla intenzívne striekaná 

priamo na oblečenie, vďaka čomu zničí až 99 percent baktérií. 

„Testy ukázali, že počas 83-minutového cyklu je Styler schopný 

zbaviť bielizeň zhruba 92 percent karcinogénnej látky 

perchlorethylen, ktorá je hlavnou chemikáliou používanou pri 

chemickom čistení,“ vysvetľuje Andrea de Sousa. 

 

S vylepšením prichádza aj nová funkcia Pants Press pre narovnanie 

nohavíc bez potreby žehlenia, Smart Diagnosis™ a NFC Tag-On. 

S chytrou diagnostikou sa už užívatelia nemusia obracať s každým 

drobným problémom na technika - pomocou inteligentného 

telefónu zariadenie samo rozpozná, aký problém možno vyriešiť 

doma a na čo je potrebné zavolať servis. S NFC Tag-On si môžu 

majitelia LG Styler nainštalovať aplikáciu zadarmo, s ktorou si 

môžu nastaviť vlastné programy pre čistenie bielizne. 
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Kľúčové špecifikácie: 

• Kapacita 3 kusov bielizne a jedného páru nohavíc 

• Pants Press 

• Invertný Heat Pump System 

• Čistiaci cyklus s certifikáciou BAF a testom Intertek 

• Jemné čistenie 

• Smart Dignosis™ 

• NFC 
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Nový soundbar od LG spája dizajn so skvelým zvukom 

 

Spoločnosť LG Electronics v rámci IFA predstaví aj elegantný a výkonný soundbar z 

radu LG Music Flow. Zakrivenú bezdrôtovú novinku s označením Music Flow HS8 

ocenia milovníci hudby aj skvele ozvučených filmov. 

 

Zakrivený tvar nie je len záležitosťou dizajnu, ale má aj technologické zdôvodnenie. Sweet 

spot (ideálne posluchové miesto) je u tohto modelu rozšírený a vysokotónové reproduktory sú 

umiestnené po oboch stranách SoundBaru tak, aby bol zvuk rovnomerne šírený. Vďaka 

jedinečnému a dynamickému režimu i-Sound Mode je možné prehrávaný zvuk prispôsobiť 

obrazu televízora. 

 

Model HS8 je súčasťou série Music Flow, ktorá je kompatibilná s Google Cast. S Wi-Fi 

pripojením a možnosťou prepojenia s radom hudobných aplikácií a režimom Multi-room 

Mode mobilných zariadení je ozvučenie domácnosti úplnou hračkou. Režim Cinema Mode a 

niekoľko reproduktorov v obývacej izbe potom ľahko vykúzli perfektný filmový zážitok. 

Nový soundbar HS8 je kompatibilný s ovládačmi televízorov ôsmich výrobcov. 

 

 

Kľúčové špecifikácie 

• Pripojenie: 

 Auto Music Play: Mobilné zariadenie sa automaticky synchronizuje s Music 

Flow pomocou Wi-Fi. 

 Mobilné aplikácie: Smart UX (Universal Search, Music Curation) 

 Google Cast: Ľahký prístup k internetovému streamovaniu a rádiovým 

aplikáciám vrátane Google Play™ Music, Pandora, Songza, TuneIn, 

iHeartRadio a Rdio. Ďalšie aplikácie sú dostupné v závislosti na trhu. 

• Sieť: Wi-Fi / Bluetooth 4.0 

• Mood Station: režim viac miestností (Multi-room Mode) / režim domáceho kina 

(Home Cinema Mode) 

• Zvuk: i-Sound / 4 Tweeters (2 predné, 1 pravý, 1 ľavý) (LG Auto Sound Engine / SFX 

pre Stereo Surround Sound / 24 bit / 192 KHz Sampling / LG Sound Sync) 



 Oficiálne stránky: www.lge.sk/www.lg.cz 
 
  

 

 

20 

 

• Výkon: 4.1-kanálový Speaker System / 360 W 

• Rozmery: 1 200 x 43 x 82 mm 

• Možnosť montáže na stenu. 

• Kompatibilný s TV ovládačmi. 
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Bezdrôtové audio novinky 

 

LG Music Flow P5 a SoundPop 360 rozširujú súčasné reproduktory a audio zariadenia 

z radu Music Flow. Dôraz je kladený na moderný dizajn, ale aj na vysokú kvalitu zvuku. 

 

„Rozhodli sme sa svoje portfólio zamerať nielen na internet vecí, ale aj na internet zvuku. 

Bezdrôtové ozvučenie sa stáva neodmysliteľnou súčasťou našich domácností a my chceme 

tento trend nasledovať,“ hovorí Ondřej Hnát, Sales Manager Home Entertainment LG. 

„Pomocou Multi Point je možné prepojiť celý rad našich audio produktov. Inovatívny prístup 

je pre nás dôležitý, rovnako tak ako maximálne pohodlie a spokojnosť užívateľov výrobkov 

LG,“ dodáva. 

 

Vysoká kvalita zvuku je pre Music Flow P5 rovnako charakteristická ako jeho nadčasový 

dizajn a maximálna mobilita. Funkcia Auto Music Play umožňuje nastavenie automatického 

prehrávania hudby z mobilných zariadení v okamihu, keď sa nachádza v dosahu reproduktora. 

Výdrž batérie na jedno nabitie dovoľuje až 15 hodín nepretržitého prehrávania hudby. 

Spoločne s modelom P7 predstavuje najpokročilejší produkt z pohľadu praktického dizajnu aj 

možnosťou využitia. 

 

Dvadsať hodín na jedno nabitie batérie, 360° valcovitý reproduktor, tvar inšpirovaný 

obľúbenými termohrnčekmi na kávu a tiež tri pastelové odtiene farieb vytvárajú z 

reproduktorov SoundPop 360 perfektných spoločníkov. „Či už potrebujete ozvučiť párty 

alebo dopriať kvalitné audio ozvučenie svojim deťom, s našou novinkou rozhodne nešliapnete 

vedľa. Vďaka svojej farbe aj tvaru sa hodia do moderných i klasických domácností, pre 

mladšiu aj staršiu generáciu," komentuje Ondřej Hnát. Drobné telo so silným zvukom 

vzniklo v spolupráci divízie Home Entertainment spoločnosti LG a Mobile Communications 

Companies. 

 

Obe novinky z portfólia LG sú vybavené funkciami ako Multi Point, Dual Play či TV Sound 

Sync. Vďaka Multi Point možno niekoľko zariadení prepojiť pomocou Bluetooth, a tým ich 

súčasne ovládať, či na nich prehrávať hudbu. Dual Play umožňuje pripojiť dva Bluetooth 

reproduktory k jednému mobilnému zariadeniu, čím je možné pomocou vlastného nastavenia 
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dosiahnuť napríklad stereo zvuku. S funkciou TV Sound Sync, niekoľkými reproduktormi 

a televízorom kompatibilným s Bluetooth si ľahko vytvoríte domáce kino, ktoré dokonale 

ozvučí každý film. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Návštevníci veľtrhu IFA v Berlíne, ktorý sa koná od 4. do 9. septembra, si môžu všetky tieto 

novinky a mnoho ďalších produktov prezrieť a vyskúšať na stánku LG v hale číslo 18. 

 

Fotografie a vizuály v tlačovej kvalite sú na stiahnutie tu: ftp://ftp.lgecz.cz  

Login: lgpublicro, Pass: lge123public 

 

Pre viac informácií navštívte http://www.lge.sk. 

  

O LG Electronics CZ 

Firma LG je silnou kórejskou spoločnosťou, ktorá svojou viac než päťdesiatročnou 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 na trhu 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 rádoch 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 tomto roku získala spoločnosť LG ocenenia nielen pre svoje udržateľné a ekologické podnikanie, ale aj pre rad svojich 

výrobkov. Po siedmykrát za sebou sa stala jednotkou na trhu s práčkami a na medzinárodnom veľtrhu elektroniky CES® 2015 

ftp://ftp.lgecz.cz/
http://www.lge.sk/
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získala 54 cien, mnohé z nich za mobilnú novinku LG G Flex2. Na mobilnej konferencii MWC 2015 sa podľa hodnotenia 

asociácie GSMA stal LG G3 smartfónom roka. Asociácia EISA udelila produktom LG tento rok štyri ceny. Už po štvrtýkrát 

za sebou tak boli ocenené OLED televízory (model 4K OLED TV 65EG960V), druhým rokom tiež rad smartfónov G Series 

(vlajková loď LG G4 za svoj fotoaparát). Medzi najnovšie ocenenia pribudli ceny za UHD televízor (model 65UF950V) a 

chytré hodinky LG Watch Urbane. 

 

V prípade záujmu o technické špecifikácie alebo o zápožičky produktov, kontaktujte prosím našu PR agentúru  

Nýdrle: Radovan Švec, T: (+421) 917 445 739,  E.: radovan.svec@nydrle.net 

 

Kontakt pre média: 

Andrea De Sousa, Marketing Manager,  T.: +420 234 094 618,  M.: +420 603 454 859,  E.: andrea.velebilova@lge.com  


