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TISKOVÁ ZPRÁVA       
 

 

 

Největší smartphone Optimus Vu přichází na globání trh 
 

Největší smartphone od LG bude uveden do prodeje v Evropě, Asii, Africe, na Blízkém východě a v 

Latinské Americe. V Česku se vyjednává partner pro prodej tohoto smartphonu. 

 
 

Praha, 20. srpna 2012 – Po úspěšném debutu v Japonsku a Jižní Koreji zažije LG Optimus Vu v září svou 

premiéru i na vybraných trzích v Evropě, Asii, Latinské Americe a na Blízkém východě. První telefon na 

světě, který má na pětipalcovém displeji poměr stran 4:3, smazává hranice mezi tradičními tablety a 

smartphony. 

 

Optimus Vu debutoval v březnu v Jižní Koreji a okamžitě si svým stylem získal širokou veřejnost, prodalo se ho 

již přes 500 000 kusů. Po skvělém přijetí na korejském trhu ho LG uvedlo v Japonsku, kde se dočkal podobně 

pozitivního hodnocení zákazníků jako v Koreji. „Na český trh bychom chtěli nový Optimus Vu uvést ve spolupráci 

s partnerem z open marketu, se kterým v tuto chvíli vyjednáváme podmínky,“ sdělil Martin Malý, tiskový mluvčí 

LG Electronics CZ. 

 

Optimus Vu bude vybaven rychlým procesorem 4-PLUS-1™ NVIDIA Tegra 3 Quad-Core, který poskytuje 

vynikající rovnováhu mezi výkonem a spotřebou energie. V kombinaci s pětipalcovým displejem s vysokým 

rozlišením a poměrem stran 4:3 nabídne Optimus Vu unikátní funkcionalitu – perfektně se vejde do kapsy, ale 

zároveň je pohodlný a prostorný při ovládání. Optimus Vu bude vybaven novými verzemi funkcí QuickMemo™ a 

Notebook, které výhody velkého displeje ještě zvýrazní. 

 

LG očekává, že se tento styl telefonu, který je unikátní i mezi pětipalcovými smartphony, stane populární a 

postupem času bude čím dál tím dostupnější i pro širokou veřejnost. 

 

 

O LG Electronics CZ  

Firma LG je silnou korejskou společností, která se svojí více než 50letou tradicí patří mezi světové lídry a technologické inovátory ve 

spotřební elektronice, domácích spotřebičích a mobilních komunikacích. Regionální pobočka LG Electronics CZ patří na českém a 

slovenském trhu mezi přední hráče v prodeji spotřební elektroniky. Nabízené portfolio LG na českém trhu je rozděleno do pěti 

kategorií: Spotřební elektronika, Domácí spotřebiče, Klimatizační jednotky, Mobilní telefony a Informační technologie. Česká 

pobočka LG Electronics byla založena v roce 2003, o dva roky později přibyla kancelář v Bratislavě. Zaměstnává více než 120 

zaměstnanců, přičemž roční obrat se pohybuje v řádu miliard korun. Ve skupině LG pracuje více než 84 tisíc lidí, ve 112 provozech, 
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v 81 dceřiných společnostech na celém světě. Produkty společnosti LG zaručují vysokou kvalitu, inovativnost a osobitost. V roce 

2011 získala společnost LG ocenění asociace EISA za „Nejlepší řešení 3D domácího kina“ a „Nejlepší přehrávač kombinovaný se 

systémem prostorového zvuku“. LG se pravidelně účastní soutěží Red Dot Design Award, iF Design Award a Industrial Design 

Excellence Award (IDEA). V letošním roce se společnost LG Electronics CZ stala v České republice generálním partnerem Digital 

3D filmu Avengers. 

 

V případě zájmu o technické specifikace nebo zájmu o výpůjčky produktů kontaktujte, prosím, naši PR agenturu LG-One:  

Kristýna Řeháčková,  T: (+420) 725 972 166,  kristyna.rehackova@lg-one.com 

 

Tiskový mluvčí LG Electronics CZ: 
 
Martin Malý 
T.: +420 234 094 663 
M.: +420 731 471 724 
E.: martin.maly@lge.com 
www.lg.cz/www.lge.sk 


