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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

Produkty LG získali ceny Red Dot a iF Design 

 

BRATISLAVA, 16. 3. 2012 - Spoločnosť LG Electronics (LG), ktorá je svetovým lídrom 

a technologickým inovátorom v elektronike, opäť kráľovala cenám za dizajn - Global Design 

Award. 

 

Celkom 14 produktov značky LG získalo tento rok prestížne ocenenie Red Dot design award. Panel 

30 nezávislých odborníkov hodnotí viac ako 4 500 produktov od 1 800 výrobcov a návrhárov 

zo 60 krajín sveta. U LG bolo ocenenených všetkých 12 nominovaných produktov a navyše LG 

získalo dve čestné uznania. Tieto ocenenia nadväzujú na 14 cien, ktoré spoločnosť LG získala 

v konkurencii necelých 3 000 produktov na iF (International Forum) v minulom roku. LG Optimus 

2.0, smartphone so systémom Android, bol ocenený za unikátne užívateľské rozhranie. Spoločnosť 

LG získala aj ocenenie za šetrný prístup k životnému prostrediu pri projektovaní obalu MACHJET, 

ktorý sa používa pri balení tlačiarní. Jedná sa o recyklovateľný materiál, ktorý pripomína známy 

"podnos na vajcia". 

 

"Filozofia spoločnosti LG je, že každý výrobok je symbiózou užívateľskej skúsenosti a dizajnu. 

Produkty nielenže fungujú, ale tiež musia vyvolať emocionálnu reakciu", hovorí Martin Malý, 

tlačový hovorca spoločnosti LG Electronics CZ. 

 

Ktoré výrobky získali ocenenie red dot design award 2012? Tu je výber niekoľkých z nich: 

 

LM9600: Cinema 3D Smart TV 

Televízor LG LM9600 je novým produktom pre tento rok s technológiou LG CINEMA 3D Smart 

TV. Vedľa technológie 3D obrazu ponúka bohaté funkcie Smart TV a tiež nový LG CINEMA 

Screen dizajn. Sotva viditeľný rám obrazovky neruší pri sledovaní 3D obrazu, zážitok pripomína 

sledovanie filmov v kine. Televízor je perfektným dizajnovým doplnkom interiérov. 
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Magický ovládač Magic Remote Control 

Nové diaľkové ovládanie LG Magic Remote Control posúva ergonómiu ovládania elektroniky 

na celkom novu úroveň. Samotný ovládač je dizajnovo bezchybný - hladký, so zakriveným tvarom 

pre najkomfortnejšie ovládanie. Klasicke tlačidlá na ovládači nahrádza ovládanie hlasom, trackball 

(gulička, ktorá sa ovláda ako počítačová myš), priamy výber na obrazovke televízora alebo 

ovládanie gestami. Tento spôsob ovládania je intuitívny, extrémne príjemný a návykový. 

 

LG Styler 

LG Styler je skriňa novej generácie, ktorá sa stará o vaše oblečenie. Elegantnú povrchovú úpravu 

dopĺňa vnútorný dekor, skriňa tak bude elegantným doplnkom každej spálne, šatne alebo práčovne. 

Veľmi príjemné je ovládanie pomocou displeja a dotykového panelu s jemným podsvietením. Styler 

využíva paru, ktorá oblečenie zbavuje pokrčeniu aj pachov. Bielizeň vytiahnutá z tejto skrine 

je potom čistá a svieža. Použiť možno dokonca vôňu, takže bielizeň vytiahnutá z tejto skrine môže 

byť aj voňavá. Styler je dokonalé riešenie pre údržbu vášho šatníka. 

 

Chladnička s mrazničkou 

Moderná chladnička s mrazničkou v spodnej časti LG GB5240AVAZ je elegantný a moderný kus 

bielej techniky do vašej domácnosti. Chladnička obsahuje automat na vodu, unikátny lineárny 

kompresor, vďaka ktorému patrí chladnička do energetickej triedy A + +, Zero Klírens pre ľahký 

prístup k priehradkám a mnoho ďalších technológií, ktoré sú ukryté v bezšvovom dizajne 

vyvedenom vo farbe brúsenej ocele. 

 
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 
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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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