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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

Do kina na 3D film s 3D okuliarmi od LG 

 

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

a technologickým inovátorom v domácej zábave odporúča všetkým návštevníkom kina, aby 

si na premietanie 3D filmu vzali 3D okuliare od LG. Nemusia si tak požičiavať špinavé, 

poškriabané okuliare od prevádzkovateľov multiplexov a v niektorých prípadoch 

za ne nemusia ani platiť požičovné, ktoré sa pohybuje okolo 50 centov. 

 

3D okuliare v kinách bývajú značne nekomfortné. Prevádzkovateľom kina ide predovšetkým o ich 

dlhú životnosť, na komfort už sa toľko nemyslí. Často navyše dostanete okuliare špinavé alebo 

poškriabané, filmový zážitok potom nie je dokonalý. LG preto všetkým radí, aby si vzali do kina 

na 3D film 3D okuliare, ktoré dostali k svojmu 3D televízoru LG CINEMA 3D. Sledovanie filmu 

potom bude maximálne komfortné. 

  

"Naše televízory LG CINEMA 3D používajú rovnakú technológiu FPR (film-type Patterned 

retarder) a RealD, ako tá najlepšia 3D kina. Vďaka tomu si už nemusíte požičiavať ťažké 

a nekomfortné okuliare od prevádzkovateľov kín, ale môžete použiť ľahké a designové, ktoré 

ste dostali k svojmu 3D televízoru od LG," hovorí Martin Malý, tlačový hovorca spoločnosti LG 

Electronics CZ. 

 

Nedávno spoločnosť LG predstavila tri nové modely okuliarov - LG F310, klip LG F320 a model 

Alain Mikli LG F360. Okuliare sú komfortné na nosenie a vďaka zakriveným šošovkám vyzerajú 

veľmi elegantne. Okuliare LG F310 charakterizuje osobitý dizajn, ktorý kombinuje jemné línie 

v tenkých obrúčkach. Na rozdiel od iných 3D okuliarov sú šošovky zaoblené, čo je prirodzenejšie 

a okuliare lepšie vyhovujú tvaru tváre. Tým vylepšujú celkový 3D zážitok. Okuliare vážia iba 13,5 

gramov, takže sú o 20% ľahšie, než predchádzajúce 3D okuliare. 

 

Druhou novinkou je klip LG F320. Ten je určený pre tých divákov, ktorí používajú dioptrické 



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

                                                          

okuliare. Klip sa na bežné okuliare len "zacvakne", pri pozorovaní obrazu cez tieto okuliare potom 

dotyčný uvidí 3D obraz. Oproti predchádzajúcej generácii klipu bola váha znížená o 25%, váži tak 

len 5,5 g. V spolupráci s dizajnérom Alainom Miklim boli navrhnuté okuliare LG F360. Športové 

okuliare opäť využívajú zakrivené šošovky, takže perfektne sedia na tvári. 

 
 

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 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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