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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

LG predviedlo na veľtrhu IFA rad vedúcich 

audio a video produktov so zvýšenou konektivitou 

 

LG vyzýva globálny audiovizuálny trh na súboj so širokou škálou Smart TV technológií. 

 

BRATISLAVA, 10. septembra 2012 - Spoločnosť LG Electronics (LG) predviedla na 

tohtoročnom ročníku veľtrhu IFA rad audio a video produktov. LG tak pokračuje v stratégii, 

ktorá jej už zabezpečila vedúce postavenie na trhu s 3D televízormi. Chce docieliť vedúcu 

pozíciu aj na globálnom audiovizuálnom trhu a tiež posilniť kompatibilitu inteligentných 

zariadení a inovatívneho dizajnu. 

 

„Spoločnosť LG dnes zastáva pozíciu lídra a nie len nasledovníka, ako je to u mnohých 

konkurenčných značiek. Odhaľujeme najnovšie trendy v danom odvetví a presne reagujeme na dopyt 

spotrebiteľov ponukou celej novej generácie periférnych zariadení," povedal Martin Malý, tlačový 

hovorca LG. Medzi ne patrí napríklad systém domáceho kina LG BH9520TW, univerzálny audio 

systém LG NB3520A, Blu-ray prehrávače HR929S a HR929D, multimediálny Smart Blu-Ray
TM

 

Disc Player BP620 či dokovacia stanica LG ND8520, ktorá získala ocenenie CES Innovations 

Award 2012. 

 

Najobsiahlejšie 3D domáce kino 

BH9520TW je 3D systém domáceho kina so štyorvežovými 9.1 3D reproduktormi, ktoré chŕlia 

pohlcujúci a mnohostranný 3D zvukový zážitok, ktorý sa rovná tomu v IMAX kine alebo opernom 

dome. Systém je vybavený 360-stupňovým zvukovým reflektorom a radom zabudovaných 3D 

zvukových technológií. 3D Sound Zooming technológia synchronizuje zvuk s umiestnením 

a pohybom objektov na obrazovke 3D televízora. BH9520TW prichádza so zabudovanou funkciou 

Smart TV, ktorá dáva divákovi okamžitý prístup k rozrastajúcej sa ponuke aplikácií. Prístup 

ku obsahu je jednoduchší vďaka veľkému množstvu možností pripojenia, ako Bluetooth, USB alebo 

Wi-Fi. Pridaním funkcie SIMPLINK LG zvyšuje komfort užívateľa, pretože domáce kino môže 
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ovládať pomocou ovládača k televízoru alebo aplikáciou, ktorú si môže do svojho smartfónu nahrať 

s operačným systémom Android alebo iOS. 

 

Univerzálny audio systém Sound Bar 

NB3520A je kompaktný Soundbar systém s bezdrôtovým subwooferom, ktorý ponúka bohaté 

a hlboké basy a pridáva realistický zážitok zvuku domáceho kina. Vďaka LG technológii 

priestorového zvuku ponúka tiež perfektný 3D zvuk. Má veľmi atraktívny, jednoduchý a útly dizajn, 

takže vhodne zapadne do akejkoľvek modernej domácnosti. Súčasťou audio systému je aj aktívny 

subwoofer, ktorý je pripojený bezdrôtovo pomocou Wi-Fi, takže sa zbavuje ťažkostí s kabelážou. 

Pomocou Bluetooth navyše môžete streamovať hudbu priamo z vašich šikovných zariadení, ako sú 

smartfóny alebo tablety. Pre pripojenie prenosných hudobných prehrávačov je k dispozícii 

aj USB port. 

 

Blu-Ray
TM

 prehrávače s dvojitou funkciou 

Blu-Ray
TM

 prehrávače HR929S a HR929D ponúkajú prehrávanie HD obsahu a jeho nahrávanie, 

ale aj funkciu Smart TV. Keďže sú prehrávače vybavené HD tunerom, môžu prehrávať vysoko 

kvalitné digitálne vysielanie, rovnako ako nahrávať na integrovaný pevný disk alebo externé 

zariadenia. Wi-Fi Direct
TM

 a DLNA dávajú užívateľovi prístup k obsahu uloženému na ostatných 

zariadeniach ako notebookoch, počítačoch a smartfónoch. 

 

Multimediálny Hub 

BP620 Smart Blu-Ray
TM

 Disc Player sa dočkal nadšených kritík odborníkov z odboru. Vďaka 

zabudovanej funkcii Smart TV a bezdrôtovému pripojeniu k externým zariadeniam dostáva BP620 

multimediálny zážitok na úplne novú úroveň. 

 

Dokovacie reproduktory s funkciou AirPlay a intuitívnym rozhraním 

ND8520 sú dokovacie reproduktory, ktoré sú optimalizované aj pre zariadenia od firmy Apple. 

Vďaka funkcií AirPlay umožňuje užívateľom prehrávať hudbu z ich iTunes zbierky cez akékoľvek 

zariadenie, ktoré má Wi-Fi pripojenie. Jednoduché dotykové rozhranie umožňuje nielen prístup 

k ovládaniu všetkých funkcií reproduktorov, ale aj ku hudobnej zbierke uloženej na externých 

zariadeniach. Pre ďalšie pripojenie je možné u ND8520 použiť USB port, ktorý podporuje formáty 

MP3 a WMA. Všetky uvedené funkcie môžu byť ovládané ovládačom, ktorý ku reproduktoru patrí 
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alebo pomocou bluetooth aplikácie pre smartfóny. Dizajnový ND8520 poskytne ohromujúci zvuk 

vďaka kompaktným 2.1 80W reproduktorom, zabudovanému basovému reproduktoru, ktorý 

ponúkne silné basy. 

 

Súčasne s ND8520 predstavuje LG tiež model ND5520, ktorý vie bezdrôtovo streamovať hudbu ako 

zo zariadenia, ktoré majú operačný systém Android, tak aj iOS. 

 
 

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 
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