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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

LG predstaví na MWC 2012 nový dizajn smartfónov 

 

BRATISLAVA, 24. 2. 2012 - Spoločnosť LG Electronics (LG), ktorá je svetovým lídrom 

a technologickým inovátorom v mobilných komunikáciách, urobí na výstave MWC 2012 

odvážny krok so snahou posunúť smartfóny LG medzi lídrov trhu. 

 

Základom tzv. L-Style dizajnu je nadčasovosť a detaily, ktoré mobilné telefóny LG odlišujú 

od konkurencie. Dizajn LG zaznamenal v minulosti vždy značný úspech. Už či ide o telefóny 

zo série Black, Chocolate alebo Shine. 

 

"Dizajn je pre zákazníkov druhým najdôležitejším faktorom pri výbere mobilného telefónu. 

So smartfónmi L-Style sa vraciame ku koreňom našej mobilnej divízie," hovorí Martin Malý, 

tlačový hovorca spoločnosti LG Electronics CZ. 

 

L-Style dizajn je vlastne filozofia postavená na piatich pilieroch: moderný štvorcový štýl 

pre komfortné držanie, ostré hrany, bezšvové prevedenie, harmonický kovový dizajn a zmyselne 

štíhly vzhľad. Vďaka týmto pilierom dokáže telefón prirodzene zaujať. Na MWC (Mobile World 

Congress) v španielskej Barcelone budú predstavené hneď tri telefóny v L-Style dizajne. 

LG Optimus L3 s 3,2" displejom bude v Európe dostupný už od marca, ďalšie telefóny prídu neskôr 

a budú vsádzať na nový operačný systém Android 4.0 Ice Cream Snadwich. Ide o modely Optimus 

LG s 4" displejom a L7 s 4,3" displejom. Dostupnosť telefónov, hardvérové špecifikácie a ceny 

budú upresnené v najbližšej dobe. 

 
 

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 
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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 miliárdách 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 dvojicu prestížnych 

ocenení EISA 2011 za Najlepšie riešenie 3D domáceho kina s 3D televíziou 55LW650S LG CINEMA 3D a 3D Blu-ray™ Sound Bar 

- modelom LG HLX56S. Druhou kategóriou, v ktorej zvíťazil produkt LG, je »European HT 5.1 System«, teda prehrávač 

kombinovaný so systémom priestorového zvuku, LG HX966TZ/TZW. LG obdržalo v minulom roku aj ďalšie ocenenie ako 

je napríklad časopisom Stereo & Video ocenený "Mikrosystém roku 2011-2012, model LG FX 166; či niekoľko ocenení pre domáce 

kino LG HLX56S, 3D Blu-ray BD660 a práčku LG F1480QDS od nezávislého združenia TEST vydávajúce časopis dTest. LG sa tiež 

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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