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TISKOVÁ ZPRÁVA  
 
 

MONITOR LG COLORPRIME ZÍSKAL OCENĚNÍ NEJLEPŠÍ 
FOTOGRAFICKÝ MONITOR ROKU 2013  

 

Díky vysoce profesionálnímu zpracování barevného obrazu získal   
monitor LG 27EA83 jedno z nejprestižnějších ocenění ve svém odvětví  

 
Praha, 9. května 2013 – Společnost LG Electronics (LG) oznámila, že její monitor 

ColorPrime (27EA83) si od asociace TIPA (Technical Image Press Association) 

vysloužil označení „Nejlepší fotografický monitor“ roku 2013. Oceněný monitor 

LG, který je ideální pro filmaře, fotografy a profesionální grafiky, se pyšní úžasně 

vysokým rozlišením a širokou paletou barev.  

 

„Ocenění monitoru ColorPrime asociací TIPA je pro nás skutečnou poctou,“ řekl 

Martin Malý, tiskový mluvčí LG Electronics CZ. „Tato cena z oblasti zobrazovacích 

technologií je potvrzením výjimečných vlastností vyspělých grafických zařízení LG. 

Model ColorPrime s vysokým rozlišením a sofistikovanou kalibrací nabízí 

bezkonkurenční preciznost zobrazení, která je zapotřebí pro detailní práci s grafikou a 

fotografiemi,“ doplnil.   

 

LG ColorPrime poskytuje vynikající kvalitu obrazu s neuvěřitelně vysokým rozlišením 

WQHD (wide quad high definition) 2560 x 1440 a schopností přesně reprodukovat 99 

procent barevného prostoru Adobe RGB. Monitor lze také rychle otočit o 90 stupňů, 

takže uživatelé si mohou zvolit orientaci, která nejlépe vyhovuje specifickým nárokům 

jejich práce. Každý monitor ColorPrime je továrně kalibrovaný a je dodáván 

s osvědčením o tom, že byl vyladěn odborníkem na zobrazovací zařízení LG. Aby byla 

dále zajištěna stabilní a přesná reprodukce barev, nabízí LG rovněž kalibraci hardwaru 

včetně externího kalibrátoru barev, který byl optimalizován pro monitor LG. 

 

Monitor ColorPrime věrně reprodukuje obraz díky pokročilé zobrazovací technologii 

LG IPS, která také pomáhá zmírnit únavu očí. Při impozantním zorném úhlu 178 stupňů 

zůstává kvalita obrazu a věrnost barev stejná bez ohledu na pozici diváka.  
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Funkce 4-Screen Split a Dual Link-Up navíc povyšují multitasking na novou úroveň. 4-

Screen Split rozděluje obrazovku ColorPrime na čtyři segmenty, u nichž lze provádět 

řadu užitečných konfigurací. Chytrá funkce LG Dual Link-Up dává uživatelům možnost 

pracovat se soubory a programy ze dvou různých zařízení současně. Stručně řečeno, 

monitor ColorPrime je komplexní zobrazovací řešení pro filmaře, fotografy, designéry a 

jiné profesionální grafiky. 

 

TIPA, která sdružuje 29 členských časopisů ze 13 různých zemí, je jednou 

z nejvlivnějších fotografických a tiskových asociací světa. Její členové každoročně 

hlasují o nejlepších produktech za daný rok, přičemž každé zařízení hodnotí podle 

různých kritérií, jako jsou inovace v technologii a designu, snadnost použití a hodnota 

za investované peníze. Letošní nejlepší výrobky, mezi něž patří i monitor LG 

ColorPrime, budou oficiálně oceněny na slavnostním ceremoniálu TIPA 2013, který se 

bude konat v červnu v japonském Tokiu.  

# # # 
 
 
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 LG CZ se pohybuje v řádu miliard korun. Ve skupině LG pracuje více než 84 tisíc lidí, ve 112 provozech, 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 novou PR 
agenturu Native PR: Tereza Ďoubalová, T: (+420) 773 557 227,  tereza.doubalova@nativepr.cz 
 
Chcete-li znát trendy v oblasti spotřební elektroniky, analýzy a komentáře, neváhejte kontaktovat, prosím, 
tiskového mluvčího LG Electronics CZ: Martin Malý, T.: +420 234 094 663, M.: +420 731 471 724, E.: 
martin.maly@lge.com 
 
 
 


