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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

LG Nexus 4 už čoskoro na trhu, poznáme aj cenu za 16GB verziu 

Iba 25 minút stačilo, aby sa Nexus 4 vypredal v online obchode Google Play. Tento hit teraz mieri na český a 

slovenský trh! 

 

Bratislava, 29. novembra 2012 - Spotrebiteľmi aj kritikmi vychvaľovaný nový špičkový smartfón LG 

Nexus 4 dorazí na český a slovenský trh v priebehu druhého až tretieho januárového týždňa. 

Odporúčaná maloobchodná cena 16GB verzie sa bude pohybovať medzi 475€ a 495€ Sk, iné verzie k 

dispozícii nebudú. 

 

LG Nexus 4 zatiaľ žne od užívateľov i novinárov ovácie. Kvalitný hardvér a sofistikovaný dizajn s jasným 

rukopisom LG je vybavený doteraz najrýchlejšou verziou operačného systému Android (4.2 JellyBean). 

Výsledkom je skvelý prístroj, ktorý vďaka spolupráci s Google obohacujú aj ďalšie funkcie. 

 

Telefón zo spoločnej produkcie LG a Google sa môže pochváliť skvelým výkonom vďaka najnovšiemu 

procesoru od spoločnosti Qualcomm s názvom Snapdragon S4 Pro a operačnou pamäťou 2GB. V spojení s 

najrýchlejšou verziou Androidu (4.2 Jelly Bean) Nexus 4 mieri na vrchol rebríčkov telefónov s Androidom. 

O kvalitné zobrazenie sa stará 4,7 palcový True HD IPS displej s rozlíšením 1280x768 bodov, o ktorý sa 

nemusíte báť, pretože ho chráni Corning Gorilla Glass 2 - tvrdené sklo, odolné proti škrabancom a iným 

druhom poškodenia. Samozrejmosťou je kvalitný 8 Mpix fotoaparát s možnosťou fotiť až 360° panorámy. 

 

Z množstva ďalších funkcií a vlastností môžeme spomenúť bezdrôtové nabíjanie, či NFC (Near Field 

Communication), bezdrôtovú komunikáciu budúcnosti. 

 

"V spolupráci s Google sme vyvinuli jeden z najkvalitnejších mobilných telefónov súčasnosti. Výsledkom je 

práve Nexus 4, ktorý má ambície stať sa jedným z najpredávanejších smartfónov na trhu," hovorí Martin 

Malý, tlačový hovorca LG Electronics. 

 

LG Nexus 4 príde už čoskoro na český a slovenský trh. Pre maloobchodný predaj bolo v spolupráci s 

kórejskou pobočkou stanovené cenové rozmedzie od 475€ 495€. Spomínaná cena je pre 16GB verziu, iná 

nebude k dispozícii. Predpokladaný termín začiatku predaja na našom území je druhý až tretí januárový 

týždeň. 
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Základná špecifikácia: 

• Čipset: Qualcomm Snapdragon™ S4 Pre procesor s frekvenciou 1,5 GHz Quad-Core CPU Krait 

• Grafika adreno 320 

• Operačný systém: Android 4.2 Jelly Bean 

• Sieť: 3G (WCDMA), HSPA+ 

• Displej: 4,7 palcový WXGA True HD IPS Plus (1280 x 768 bodov) 

• Pamäť: 16 GB 

• RAM: 2GB 

• Fotoaparát: 8 Mpx zadná / 1,3 Mpx HD predná 

• Batéria: 2100 mAh Li-Polymer / Doba hovoru: 15,3 hodín / Pohotovostný režim: 390 hodín 

• Veľkosť: 133,9 x 68,7 x 9,1 mm 

• Hmotnosť: 139 g 

• Ostatné: bezdrôtové nabíjanie, Wi-Fi Dual, NFC, SlimPort 

 

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 

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 

www.lg.cz / www.lge.sk 


