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TLAČOVÁ SPRÁVA 
 

Nový multimediálny LED monitor s televíznym tunerom je na trhu 

 
Bratislava, 2. 5. 2011 - Spoločnosť LG Electronics (LG), ktorá je svetovým lídrom a inovátorom 
v klimatizáciach, v spotrebnej elektronike, domácich spotrebičoch a mobilných komunikáciách, 
predstavila nový rad LED monitorov. Tie okrem jedinečného dizajnu ponúka špičkovú kvalitu obrazu 
a bohatú ponuku multimediálnych funkcií. 
 
Nové monitory z radu M50 sú určené pre náročných zákazníkov, ktorí chcú viac, než len obyčajný monitor. 
Modely M50 sú vybavené televíznym tunerom, takže poslúži aj ako televízor. Vo výbave nechýba dvojica 
HDMI vstupov, takže priamo k monitoru pripojíte prehrávač, mobil alebo kameru. K USB portu je možné 
pripojiť USB disk a bez počítača a okamžite predviesť prezentáciu fotografií. A to všetko pri fantastickom 
obraze, ktorý ponúka LED technológia LG. 
 
"Nový rad monitorov M50 je jednoducho úžasný. Kombinuje v sebe nekompromisný monitor s televízorom. 
Je tak ideálny do pracovne, ale aj do detskej izby, kde zastane funkciu monitora počítača, zábavného 
centra aj televízora. Kvalita obrazu je vďaka LED podsvieteniu úplne jedinečná," uviedol Martin Malý, 
tlačový hovorca spoločnosti LG Electronics CZ. 
 
Monitory sú dostupné celkom v troch veľkostiach. Model M2250D má uhlopriečku 21,5", model M2350D 23" 
a vrcholom ponuky je model M2550D s uhlopriečkou 25". Všetky modely majú Full HD rozlíšenie 1920×1080 
bodov. Prijímajú pozemné digitálne vysielanie DVB-T a disponujú aj DVB-C tunerom, takže je možné k nim 
priamo pripojiť káblovú televíziu bez potreby set-top boxu. Príjem z DVB-T a DVB-C je možný aj vo Full HD 
rozlíšení, teda v úplne špičkovej kvalite. Priamo k monitoru pripojíte USB (flash) disk a okamžite môžete 
prehrávať multimédiá. 
 
Za perfektnou kvalitou obrazu stojí LED podsvietenie, s ktorým má LG veľké skúsenosti. Veď práve LED 
monitory značky LG sú najpredávanejšie na svete. Vďaka LED podsvietenie dosahuje kontrastný pomer 
fantastickú hodnotu 5M: 1. Monitory dokážu zobraziť viac farieb, ako monitory s konvenčným podsvietením 
a majú tiež oveľa nižšiu spotrebu. Tá sa pohybuje od 35W u najmenšieho modelu až po 50W pri modele s 
25" uhlopriečkou. Bežné LCD monitory spotrebovávajú až dvakrát viac elektrickej energie. Ako všetky 
produkty LG, aj rad M50 má jedinečný dizajn. Futuristický podstavec poskytuje monitoru dokonalú stabilitu. 
Vďaka ultratenkému dizajnu je monitor ako stvorený pre inštaláciu na stenu, kde potom slúži aj ako 
štýlový doplnok domova. 
 
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 kórejskou spoločnosťou, ktorá sa svojou viac než 50-ročnou tradíciou patrí medzi svetových 

lídrov a technologických inovátorov v spotrebnej elektronike, domácich spotrebičoch a mobilných komunikaciách. 
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 v 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. Skupina LG kladie dôraz nielen na použitie najnovších technológií, ale aj na vzhľad výrobkov. 
O tom svedčí celý rad ocenení. V roku 2010 získala spoločnosť LG ocenenia asociácie EISA za Najlepší produkt 

v pomere cena / výkon, za Najlepší európsky kompaktný systém domáceho kina a za Európsky ekologický mobilný 
telefón roka. LG sa pravidelne zúčastňuje súťaží reddot Design Award, iF Design Award a Industrial Design Excellence 
Award (IDEA). Viac informácií na www.lg.cz, www.lge.sk a www.lge.com. 
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