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IFA 2015: LG PŘEDSTAVUJE NOVINKY  
 

 

 

 
Světový veletrh spotřební elektroniky a domácích spotřebičů IFA otvírá návštěvníkům své 

brány. Každoročně přináší nejnovější produkty a inovace, jejichž hlavním účelem je usnadnit 

uživatelům život, šetřit čas a samozřejmě i vynakládané energie.  

 

Rádi bychom Vám na následujících stránkách představili hlavní novinky z dílny společnosti 

LG napříč jednotlivými divizemi.  
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LG rozšiřuje svou nabídku OLED televizorů 
 
Na veletrhu IFA v Berlíně společnost LG Electronics (LG), světová jednička ve výrobě 

4K OLED televizorů, představí 4 nové produkty z této řady. Modely s uhlopříčkou 55 

a 65 palců nabídnou kvalitu 4K i zakřivený panel s neuvěřitelnou tloušťkou 4,8 mm. 

Rozšířená řada OLED televizorů nabízí 9 produktů s různým rozlišením i typem rámu. 

 

„HDR a OLED se skvěle doplňují, což bezpochyby potvrdí každý, kdo si letos prohlédne naši 

novou rozšířenou řadu televizorů na veletrhu IFA v Berlíně,“ říká Andrea de Sousa, 

marketingová manažerka LG. „Novinkami z oblasti televizorů chceme ukázat, že OLED mají 

stále své místo na trhu. Rozsah nabídky OLED televizorů dokáže uspokojit řadu zákazníků 

nejen s různými požadavky na cenu či kvalitu obrazu, ale i velikost a design.“ 

 

Novinkami jsou zakřivený model s tloušťkou obrazovky pouhých 4,8 mm (55EG9100) 

a první plochý 4K HDR OLED televizor, který přichází ve dvou velikostech – 65 a 55 palců 

(modely 65/55EF9500). Stejně kvalitním obrazem a také neuvěřitelně tenkým panelem se 

může pochlubit i 55palcový model 55EG9200. Moderní a jednoduchý design je jednou 

z předností nových televizorů LG. Ultra tenké rámy, průhledný stojan i zmíněná tloušťka 

necelého půl centimetru jsou toho důkazem. 

 

Kvalita obrazu HDR (High Dynamic Range) je pro OLED technologii skvělým partnerem. 

Televizory LG dokazují, že černá může být stejně sytá jako ostatní barvy a jas obrazu dokreslí 

skvělý zážitek z kvalitního obsahu. Ten je možné získat jak streamováním, tak z externích 

zdrojů. 

 

Operační systém webOS 2.0 nabízí uživatelům příjemné a intuitivní prostředí a především 

snadné užívání chytrých televizorů. Samozřejmostí je kratší bootovací čas i personalizované 

menu Launch Baru. Díky spolupráci LG se špičkou v oblasti audio techniky – 

Harman/Kardon je skvělý 4K OLED obraz u vybraných modelů doplněn perfektním zvukem. 

 

Televizory jsou dostupné od konce srpna v Německu, Koreji, USA, Velké Británii a vybrané 

modely taky v České republice. Během následujících měsíců budou uvedeny i na další 

vybrané trhy. 
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LG nabízí upgrade pro Smart TV s webOS 1.0  
 

 
Upgrade zdarma si připravila společnost LG Electronics pro majitele Smart TV 

s operačním systémem webOS 1.0. Value Pack Upgrade obsahuje čtyři hlavní funkce 

nového systému webOS 2.0 – My Channels, Quick Setting, Input Picker a Live Menu. 

Díky upgradu je ovládání intuitivnější a reakce rychlejší.  

 

„Uživatelské pohodlí a příjemný zážitek jsou pro nás stejně důležité jako perfektní obraz 

a zvuk,“ říká Andrea de Sousa, marketingová manažerka LG. „Právě proto jsme se rozhodli 

našim zákazníkům nabídnout upgrade zdarma, který užívání starších televizorů naší produkce 

zaktualizuje a zpříjemní.“ 

 

Funkce My Channels umožňuje nastavení oblíbených kanálů Live TV či set-top boxu do 

úvodního Launcher Baru. S Quick Setting lze snadno nastavit požadované 

vlastnosti operačního systému bez přerušení sledování televizního programu. Okamžité 

používání a snadné připojení je umožněno díky Input Picker, funkci, která umí ihned 

rozpoznat připojené zařízení. Uživatelské prostředí je další z hlavních změn s upgradem 

webOS – Live Menu je nyní intuitivní a snadno se používá. Díky aktualizaci bude systém také 

rychlejší při načítání i přepínání mezi aplikacemi. 

 

Upgrade pro webOS 1.0 bude 

dostupný od 21. září 2015. Při 

nastavení automatických updatů 

bude balíček nainstalován, pokud 

není tato funkce povolena, zpráva 

o upgradu se uživateli zobrazí ve 

vyskakovacím okně a bude krok 

za krokem naváděn k úspěšnému 

nainstalování aktualizace. 

 



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

 

 

4 

 

Skvělý zvuk a snadné používání: LG Tone Ultra 
 

 
Na veletrhu IFA budou k vidění i nová Bluetooth sluchátka z oblíbené řady TO E 

Series, jichž bylo od října 2010 prodáno již 10 milionů kusů.  ový model TO E 

ULTRA™ byl uveden koncem srpna v USA, následovat budou klíčové trhy v Asii 

a Evropě. 

 

„Model HBS-810 kombinuje skvělý design, kvalitní zvuk 

a rozumnou cenu,“ říká Andrea de Sousa, marketingová 

manažerka LG. Headset byl připraven ve spolupráci se 

společností JBL, která patří mezi nejlepší specialisty na 

oblast audio elektroniky. Stejně jako jejich předchůdce, 

model HBS-800, je i novinka TONE ULTRA™ zaměřena 

primárně na kvalitní audio zážitek. 

 

Technologie Quad-Layer Speaker zajišťuje vyvážené basy i střední tóny. Sluchátka ze 

silikonového gelu jsou flexibilní a zaplní ucho tak, aby maximálně izolovala od vnějších 

hluků a zajistila perfektní zvuk. Snadné ovládání hlasitosti i přepínání skladeb zajišťuje 

tlačítko typu jog. Díky snadnému navíjení sluchátek jsou zamotané a zničené kabely 

minulostí. 

 

Dostupnost a cena budou upřesněny lokálně při uvedení na jednotlivé trhy. 
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LG představuje Centum System: ještě odolnější pračky s předním 

plněním 

 
 

V rámci veletrhu IFA 2015 v Berlíně představí LG inovativní systém odpružení, 

navržený speciálně pro zvýšení spolehlivosti a životnosti předem plněných praček. 

Všechny nové modely na evropském trhu budou vybaveny nejen tímto systémem, ale i 

vylepšeným povrchem. 

 

„IFA každoročně poskytuje ideální platformu, kde můžeme prezentovat technologický 

pokrok v oblasti domácích spotřebičů," říká Andrea de Sousa, marketingová 

manažerka LG. „Nový Centum System ukazuje trend prodlužování životnosti 

spotřebičů a zvyšování pohodlí pro zákazníky po celém světě," dodává. 

 

Centum System 

Unikátní novinkou společnosti, která v roce 1998 představila motor s přímým 

pohonem, je LG Centum System. Odstraňuje tradiční pružiny používané pro zavěšení 

bubnu a přichází s tlumiči podobnými těm, které známe z auta. Tento pevný systém 

výrazně snižuje vibrace a hladinu hluku, která dosahuje pouze 67 dB při odstřeďování, 

což odpovídá hladině zvuku při běžném rozhovoru. Navíc menší množství 

mechanických součástí snižuje tření, které je hlavní příčinou opotřebení, a tak LG 

prodlužuje standardní záruku u modelů s Centum System na 20 let. 

 

Technologie TurboWash™ 

Pračky s technologií TurboWash™ umí nejen dokončit běžný prací program za 49  

minut, ale také výrazně šetří energii a zajišťují vysoký výkon. Technologie snižuje 

spotřebu energie až o 15 procent a spotřebu vody až o 40 procent. Prádlo je čisté 

znatelně rychleji a účty za vodu a elektřinu nezatěžují domácnosti. 
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Inteligentní připojení a pohodlí 

Všechny pračky s Centum System budou vybaveny možností Wi-Fi připojení. Jejich 

majitelé tak budou moci spustit prací cyklus v reálném čase přes chytré telefony 

z kterékoli místnosti v domě. Prostřednictvím technologie NFC může uživatel stahovat 

nové prací programy a následně je aplikovat jednoduchým přiložením smartphonu 

k symbolu NFC na pračce. 

 

Eco-Hybrid pračka se sušičkou 

Populární kombinace pračky se sušičkou nabízí díky Eco-Hybrid všestranné funkce. 

V rámci letošního veletrhu IFA představí LG pračky se sušičkou s různými 

kapacitami. Model s objemem prádla 8 kg při praní a 5 kg u sušení je kompaktnější 

verze původního modelu s kapacitou 12/8 kg, nová verze samozřejmě poskytuje 

stejnou spolehlivost i funkce. Sortiment kombinovaných praček se sušičkou nabízí 

modely pro velké (10,5/7 kg) i menší (9/6 kg) domácnosti. 

 

Klíčové specifikace modelu s Centum System: 

 Funkce TurboWash
™

 

 Energetická třída: A+++ -60 % 

 Motor s přímým pohonem Direct Drive™ + 20letá záruka 

 Parní praní: TrueSteam
™

, Steam Softener, Steam Refresh 

 Program Allergy Care 

 Rychlý 14” prací cyklus 

 Wi-Fi připojení 

 Smart Diagnosis™ 

 Barevný TFT LCD displej 

 Dotykový panel 

 Integrované madlo  

 Velká chromová dvířka se skleněnou výplní 
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Další představované modely: 

 

Automatická pračka F52590WH 

 Kapacita: 15 kg 

 Energetická třída: A++ 

 Displej LED 

 Objem bubnu: 112 litrů 

 Cyklus bavlna 40 °C (½ náplň): 239 minut 

 Direct Drive™ + 10 let záruka (invertor, bezkartáčový motor) 

 6 MOTION 

 Smart Diagnosis™ 

 Fuzzy Logic – inteligentní systém praní s automatickým vážením a vyvážením 

 LG nulová spotřeba v režimu Standby 

 Prémiový buben, dvířka 43 cm (vnitřní obvod) 

 

Automatická pračka/sušička F84U2TDH0  

 Kapacita (praní/sušení): 8/5 kg 

 Energetická třída: A 

 Dotykový LED displej LED 

 Direct Drive™ + 10 let záruka (invertor, bezkartáčový motor) 

 6 MOTION  

 TrueSteam™ 

 NFC Tag-On 

 Smart Diagnosis™ 

 LG nulová spotřeba v režimu Standby 

 Velká dvířka 35 cm (vnitřní obvod) 

 

Automatická pračka/sušička F72A8HDM2  

 Slim Combo – pračka se sušičkou s malou hloubkou 

 Kapacita (praní/sušení): 7/4 kg 

 Energetická třída: A 

 Dotykový LED displej LED  
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 Direct Drive™ + 10 let záruka (invertor, bezkartáčový motor) 

 6 MOTION 

 NFC Tag-On 

 Smart Diagnosis™ 

 Fuzzy Logic – inteligentní systém praní, automatické vážení a vyvážení prádla 

 Nulová spotřeba v režimu Standby 

 

Automatická pračka/sušička F72U2HDM0  

 Slim Combo – pračka se sušičkou s malou hloubkou 

 Kapacita (praní/sušení): 7/4 kg 

 Energetická třída: A 

 Dotykový LED displej LED  

 Direct Drive™ + 10 let záruka (invertor, bezkartáčový motor) 

 6 MOTION 

 NFC Tag-On 

 Smart Diagnosis™ 

 Fuzzy Logic – inteligentní systém praní, automatické vážení a vyvážení prádla 

 Nulová spotřeba v režimu Standby 
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EKO chladničky LG pro rok 2015 
 

 
V rámci veletrhu IFA 2015 v Berlíně představí společnost LG nejnovější chladničky 

určené evropským spotřebitelům. Úsporným ledničkám nechybí oblíbená funkce Door-

in-Door™, která pomáhá zamezit energetickým ztrátám. Ekonomická výhodnost, 

ekologie i praktičnost jsou hlavními přednostmi této nové řady produktů LG. 

 

„Naše nové chladničky se zaměřily na požadavky evropského spotřebitele. Ten má zájem 

nejen na tom, aby neutrácel zbytečně peníze za elektrickou energii, ale zároveň se zajímá 

o ekologické dopady a v neposlední řadě i praktický design a pohodlné užívání,“ říká Andrea 

de Sousa, marketingová manažerka LG.  

 

Maximální úspora energie 

Chladničky LG s mrazící částí umístěnou ve spodní části patří mezi nejúspornější na trhu. 

Díky invertorovému lineárnímu kompresoru mohou nabídnout praktickou funkci Total No 

Frost, kdy již není třeba odmrazovat, i energetickou třídu až A+++ -20 procent. Lineární 

pohyb pístu na rozdíl od točivého pohybu konvenčních kompresorů snižuje tření, které vede 

jak k úspoře až třetiny energie, tak k o 25 procent nižší hlučnosti a větší spolehlivosti. 

Odolností svých invertorových lineárních kompresorů si je společnost LG jistá natolik, že 

může nabídnout záruku 10 let. 

 

Chytré uspořádání 

S inovativní technologií dvířek ve dveřích – Door-in-Door je přístup k nejoblíbenějším 

nápojům a potravinám velice snadný. Oddíl pro nápoje a svačinu lze otevřít zmáčknutím 

tlačítka, druhý oddíl, který je ideální pro základní suroviny pro vaření, je otevíratelný skrytou 

rukojetí ve spodní části dveří. Obě části jsou vybaveny výškově nastavitelnými policemi. 

Díky Door-in-Door není třeba otevírat celou lednici a tepelné ztráty jsou tak u modelů s touto 

funkcí až o 47 procent nižší. Prostor nových chladniček s více dveřmi je zvětšen díky zúžení 

stěn chladničky a odstranění středového panelu. 
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Moderní technologie 

Chytré a moderní technologie usnadňují používání spotřebičů a zároveň šetří čas i energie. 

Díky funkci Total No Frost již není třeba mrazničku zbavovat nánosů ledu. Pomocí větráku je 

ledový vzduch rovnoměrně distribuován po prostoru celé chladničky. Funkce Multi Air Flow 

zajišťuje rovnoměrnou teplotu v chladící části lednice. Pure N Fresh je unikátní filtrační 

systém, který čistí vzduch a zajišťuje delší čerstvost potravin. Moist Balance Crisper™ 

kontroluje správnou vlhkost, která prodlouží životnost především ovoce a zeleniny. 

S funkcí Smart Diagnosis™ si zákazník zavolá servis jen tehdy, kdy ho opravdu potřebuje.  

 

Skvělý design  

V roce 2014 získaly chladničky ocenění Red Dot Design Award za spojení estetiky 

a praktických vlastností. Exteriér těchto chladniček nabízí jak snadno ovladatelný displej, tak 

decentní stojan na víno. Elegantní a nadčasový design chladniček LG je předurčuje jako 

součást kuchyně jakéhokoli stylu.  

 

Klíčové specifikace: 

 

Model GBB530NSCQE 

 Invertorový lineární kompresor + 10letá záruka 

 Energetická třída: A+++ -20 % 

 Total No Frost 

 Multi Air Flow 

 Smart Diagnosis™ 

 Fresh 0 Zone 

 Moist Balance Crisper™ 

 Nastavitelné police 

 Stojan na vína 

 LED osvětlení 

 Zero Clearance 

 Snadné otvírání 
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Model GBB930LBQFT 

 Invertorový lineární kompresor + 10letá záruka 

 Energetická třída: A+++ 

 Total No Frost 

 Multi Air Flow 

 Smart Diagnosis™ 

 Optimal Temperature Zone 

 Moist Balance Crisper™ 

 Nastavitelné police 

 Stojan na vína 

 LED osvětlení 

 Integrované madlo s osvětlením 

 Prémiový skleněný povrch dveří 

 

 

 

Model GMD916LBHZ 

 Invertorový lineární kompresor + 10letá záruka 

 Energetická třída: A++ 

 Total No Frost 

 Multi Air Flow 

 Smart Diagnosis™ 

 Pure N Fresh 

 Nastavitelné police 

 Výklopná přihrádka  

 Extra Duo Space 

 LED osvětlení 

 Snadné otvírání 

 Duální Door-in-Door™ 
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Model GMJ916DNHZ 

 Invertorový lineární kompresor + 10letá záruka 

 Energetická třída: A++ 

 Total No Frost 

 Multi Air Flow 

 Smart Diagnosis™ 

 Pure N Fresh 

 Nastavitelné police 

 Extra Duo Space 

 LED osvětlení 

 Tenký zásobník ledu a vody ve dveřích 

 Door-in-Door™ 
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Chytrá domácnost s vestavěnými spotřebiči LG 

 

 
Skvěle vybavená kuchyň spotřebiči společnosti LG Electronics (LG) nabízí nejnovější 

technologie a především komfort. Čtyři vestavěné novinky budou v září uvedeny na 

český trh. Patří mezi ně dvě trouby a dvě indukční varné desky.   

 

„Našimi spotřebiči lze kompletně vybavit kuchyň, která bude moderní, designová a praktická. 

Chladničky, myčku nádobí a mikrovlnnou troubu nyní doplňujeme o indukční varné desky 

a trouby,“ říká Andrea de Sousa, marketingová manažerka LG. 

 

Rychlé vaření 

Indukční desky se třemi či čtyřmi ploténkami mají Booster, tedy rychlý náběh ohřevu a 

zároveň minimální zbytkové teplo. Jednoduchý design podtrhuje snadné dotykové ovládání 

typu slider. Tříploténková varná deska (model HV632PAH) má navíc extra velkou ploténku o 

průměru 250 mm. Čtyřploténkový model (KVN6403AF) je navíc vybaven funkcí 

STOP&GO, která umožňuje rychlé zastavení a opětovné spuštění dané zóny. Samozřejmostí 

obou produktů je dětský zámek a minutka. 

 

Rovnoměrné pečení 

Oba modely vestavěných trub LG mají funkci snadného čištění EasyClean™. Tento způsob 

čištění vyžaduje pouze vodu, která je pomocí rozprašovače nastříkána přímo na vnitřní povrch 

trouby. EasyClean™ probíhá při teplotě 80 °C po dobu 20–30 minut. Oproti pyrolýze je až 6x 

rychlejší a má výrazně nižší spotřebu elektrické energie - pouze 80 Wh. Snadné je i čištění 

dvířek trouby, které stačí jednoduše vyjmout a očistit.  

 

Model LB645029T nabízí 7 programů, model LB645479T 11 různých programů. Velmi 

praktickou funkcí je skutečně konvekční vaření s funkcí Even Cooking. Teplo v troubě 

cirkuluje rovnoměrně a dochází jen k minimálním výkyvům teplot. Pokrmy jsou tak lépe 

připravené a rovnoměrně upečené. Deset plně automatických programů nabízí snadnou 

přípravu například lososa, roastbeefu, jehněčích kotlet, pečeného kuřete, brambor či tygřích 

krevet. 
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Model LB645479T má navíc české menu, přehledný 4,3” LCD displej a technologii NFC, s 

níž je možné stáhnout další program a snadno sdílet své oblíbené recepty online. 
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Bezdrátové vysavače LG – žádné kabely ani sáčky 
 

 

Společnost LG Electronics v rámci veletrhu IFA 2015 v Berlíně představí svou novou 

řadu vysavačů CordZero™, které poskytují výkonný a pohodlný úklid s nulovými 

překážkami a bez plýtvání časem. Díky novým funkcím naprosto mění pohled na 

domácí práce. 

 

"CordZero je unikátní technologií, která výrazně posune LG mezi výrobce prémiových 

vysavačů," říká Andrea de Sousa, marketingová manažerka LG. "Kolekce CordZero je 

výsledkem více než 10 let inovací a odhodlání vytvořit nový druh přístrojů, které změní pohled 

na domácí práce a umožní spotřebitelům využít ušetřený čas." 

 

 

Žádné kabely jen skvělý výkon 

Nový akumulátorový vysavač CordZero odstraňuje překážky při vysávání. Díky absenci 

kabelu se už nebudete zamotávat, zakopávat, ohýbat a stále vypojovat a zapojovat vysavač, 

což znatelně zkrátí samotnou dobu úklidu. Uvnitř přístroje je vestavěný tzv. PowerPack. 

Lithium-ion baterie zajišťuje sací výkon 200 wattů a její výdrž je 40 minut při běžném módu 

a 17 minut při plném výkonu. Pro zaručení maximálního výkonu s vysokou účinností a 

odolností v kompaktní velikosti, je CordZero vybaven Smart Inverter motorem. Ten je v 

průměru o 28 procent menší, o 22 procent lehčí a o 13 procent efektivnější než konvenční 

vakuové motory.  

 

Výjimečná technologie RoboSense™ dělá z CordZero první vysavač, který „sleduje“ 

uživatele a automaticky ho následuje v konstantní vzdálenosti pomocí motorizovaných kol. 

Vysavač je dále vybaven patentovanou technologií LG KOMPRESSOR™. Motorizovaný 

prachový kompresor poskytuje až 3násobnou kapacitu a jednoduché a čistější vyprazdňování 

nádobky s prachem. Komprimuje nečistoty do špalíčků, které zajistí snadnější a hygienickou 

likvidaci. 

 

 

Snadné vysávání kdykoliv a kdekoliv 

LG CordZero™ Handstick nabízí pohodlné čištění a dlouhotrvající sací výkon díky 

technologiím Dual PowerPack™, Smart Inverter Motor™ a Anti-Tangle Brush™. Dual 
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PowerPack™ je výměnná Lithium-ion baterie zajišťující provozní dobu až 60 minut při 

běžném módu a 40 minut při plném výkonu. Duální funkce znamená, že uživatelé mohou 

vysavač využít jako handstick nebo pouze jeho odnímatelný ruční vysavač. Štíhlé designové 

tělo, snadné otáčení hlavice o 180 stupňů a vestavěný kartáč dělá z domácích prací méně 

nepříjemnou povinnost. 

 

 

Klíčové specifikace: 

Bezsáčkový vysavač  VR94070 CAQ 

 PowerPack™ 

 Smart Inverter Motor™ 

 Automatic Location Recognition Technology 

 LG Kompressor 

 Karbonový HEPA filtr 4 

 SLG 5 Star & BAF certifikace 

 Follow me funkce 

 Anti-Tangle hubice – proti zamotání  

 Ovládání na rukojeti 

 Bez kabelu 

 

Akumulátorový bezsáčkový vysavač VS8400SCW 

 Smart Inverter Motor™ 

 Dual PowerPack™ 

 2 v 1 – tyčový i ruční vysavač 

 Anti-Tangle hubice – proti zamotání  

 Štěrbinový nástavec 

 Bez kabelu 

 Ovládání na rukojeti, LED osvětlení 

 Váha: 2, 8 kg 

 Hlavice otočná o 180 stupňů 
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LG Styler je nový způsob péče o oblečení  
 

 
Společnost LG Electronics představí vylepšený LG Styler, jedinečné zařízení pro domácí 

péči o oděvy. Styler je navržen tak, aby bez jakýchkoli chemikálií osvěžil již nošené 

prádlo. Parní čištění a rovnání je ideální i pro oděvy, které se v domácích podmínkách 

špatně udržují, jako například obleky, saka či klobouky. 

 

„Chceme svým zaneprázdněným zákazníkům dopřát maximální pohodlí. Styler je naprosto 

unikátní zařízení, které perfektně splňuje naše heslo inovace pro lepší život,“ říká Andrea de 

Sousa, marketingová manažerka LG.  

 

Na rozdíl od praček si Styler vystačí pouze s párou. 

Technologie TrueStream™ dokáže prádlo vyčistit i osvěžit. 

Horká pára je pouhým jedním stisknutím tlačítka intenzivně 

stříkána přímo na oblečení, díky čemuž zničí až 99 procent 

bakterií. „Testy ukázaly, že během 83minutového cyklu je 

Styler schopen zbavit prádlo zhruba 92 procent karcinogenní 

látky perchlorethylen, která je hlavní chemikálií používanou 

při chemickém čištění,“ vysvětluje Andrea de Sousa. 

 

S vylepšením přichází i nová funkce Pants Press pro narovnání 

kalhot bez potřeby žehlení, funkce Smart Diagnosis™ a NFC 

Tag-On. S chytrou diagnostikou se již uživatelé nemusí 

obracet s každým drobným problémem na technika – pomocí 

chytrého telefonu zařízení samo rozpozná, jaký problém lze 

vyřešit doma a na co je potřeba zavolat servis. S NFC Tag-On 

si mohou majitelé LG Styler nainstalovat aplikaci zdarma, 

s níž si mohou nastavit vlastní programy pro čištění prádla. 
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Klíčové specifikace: 

 Kapacita 3 kusů prádla a jednoho páru kalhot 

 Pants Press 

 Invertní Heat Pump System 

 Čistící cyklus s certifikací BAF a testem Intertek 

 Jemné čištění 

 Smart Dignosis™ 

 NFC 
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 ový soundbar od LG snoubí design se skvělým zvukem 
 

 
Společnost LG Electronics v rámci IFA představí i elegantní a výkonný soundbar z řady 

LG Music Flow. Zakřivenou bezdrátovou novinku s označením Music Flow HS8 ocení 

milovníci hudby i skvěle ozvučených filmů. 

 

Zakřivený tvar není jen záležitostí designu, ale má i technologické odůvodnění. Sweet spot 

(ideální poslechové místo) je u tohoto modelu rozšířený a vysokotónové reproduktory jsou 

umístěny po obou stranách soundbaru tak, aby byl zvuk rovnoměrně šířen. Díky jedinečnému 

a dynamickému i-Sound Mode je možné přehrávaný zvuk přizpůsobit obrazu televizoru.  

 

Model HS8 je součástí řady Music Flow, která je kompatibilní s Google Cast. S Wi-Fi 

připojením a možností propojení s řadou hudebních aplikací a režimem Multi-room Mode 

mobilních zařízení je ozvučení domácnosti naprostou hračkou. Režim Cinema Mode a 

několik reproduktorů v obývacím pokoji pak snadno vykouzlí perfektní filmový zážitek. 

Nový soundbar HS8 je kompatibilní s ovladači televizorů osmi výrobců. 

 

Klíčové specifikace 

 Připojení:  

o Auto Music Play: Mobilní zařízení se automaticky synchronizují s Music Flow 

pomocí Wi-Fi. 

o Mobilní aplikace: Smart UX (Universal Search, Music Curation) 

o Google Cast: Snadný přístup k internetovému streamování a rádiovým 

aplikacím včetně Google Play™ Music, Pandora, Songza, TuneIn, iHeartRadio 

a Rdio. Další aplikace jsou dostupné v závislosti na trhu. 

 Síť: Wi-Fi / Bluetooth 4.0 

 Mood Station: režim více místností (Multi-room Mode) / režim domácího kina (Home 

Cinema Mode) 

 Zvuk: i-Sound / 4 Tweeters (2 přední, 1 pravý, 1 levý),  (LG Auto Sound Engine / 

SFX pro Stereo Surround Sound / 24 bit / 192 KHz Sampling / LG Sound Sync) 

 Výkon: 4.1kanálový Speaker System / 360 W 
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 Rozměry: 1 200 x 43 x 82 mm 

 Možnost montáže na zeď. 

 Kompatibilní s TV ovladači. 
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Bezdrátové audio novinky 
 

 
LG Music Flow P5 a SoundPop 360 rozšiřují současné reproduktory a audio zařízení 

z řady Music Flow. Důraz je kladen jak na moderní design, tak na vysokou kvalitu 

zvuku. 

 

„Rozhodli jsme se své portfolio zaměřit nejen na internet věcí, ale i na internet zvuku. 

Bezdrátové ozvučení se stává neodmyslitelnou součástí našich domácností a my chceme 

tenhle trend následovat,“ říká Ondřej Hnát, Sales Manager Home Entertainment LG. 

„Pomocí Muti Point lze propojit celou řadu našich audio produktů. Inovativní přístup je pro 

nás důležitý, stejně tak jako maximální pohodlí a spokojenost uživatelů výrobků LG,“ dodává. 

 

Vysoká kvalita zvuku je pro Music Flow P5 stejně charakteristická jako jeho nadčasový 

design a maximální mobilita. Funkce Auto Music Play umožňuje nastavení automatického 

přehrávání hudby z mobilních zařízení v okamžiku, kdy se nachází v dosahu reproduktoru. 

Výdrž baterie na jedno nabití dovoluje až 15 hodin nepřetržitého přehrávání hudby. Společně 

s modelem P7 představuje nejpokročilejší produkt z pohledu praktického designu i možností 

využití.  

 

Dvacet hodin na jedno nabití baterie, 360° válcovitý reproduktor, tvar inspirovaný oblíbenými 

termohrnky na kávu a také tři pastelové odstíny barev dělají z reproduktorů SoundPop 360 

perfektní společníky. „Ať už potřebujete ozvučit party nebo dopřát kvalitní audio ozvučení 

svým dětem, s naší novinkou rozhodně nešlápnete vedle. Díky své barvě i tvaru se hodí do 

moderních i klasických domácností, pro mladou i starší generaci,“ komentuje Ondřej Hnát. 

Drobné tělo se silným zvukem vzniklo ve spolupráci divize Home Entertainment společnosti 

LG a Mobile Communications Companies. 

 

Obě novinky z portfolia LG jsou vybaveny funkcemi jako Multi Point, Dual Play či TV 

Sound Sync. Díky Multi Point lze několik zařízení propojit pomocí Bluetooth, tím je současně 

ovládat či na nich pouštět hudbu. Dual Play umožňuje připojit dva Bluetooth reproduktory 

k jednomu mobilnímu zařízení, čímž lze pomocí vlastního nastavení dosáhnout například 
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stereo zvuku. S funkcí TV Sound Sync, několika reproduktory a televizorem kompatibilním 

s Bluetooth si snadno vytvoříte domácí kino, které dokonale ozvučí každý film.  
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Návštěvníci veletrhu IFA v Berlíně, který se koná od 4. do 9. září, si mohou všechny tyto 

novinky a mnoho dalších produktů prohlédnout a vyzkoušet na stánku LG v hale číslo 18.  

 

Fotografie a vizuály v tiskové kvalitě jsou ke stažení zde: ftp://ftp.lgecz.cz (Login: 

lgpublicro, Heslo: lge123public). 

 

Pro více informací navštivte http://www.lg.com/cz. 

 

O LG Electronics CZ  

 

Firma LG je silnou korejskou společností, která se svojí více než padesátiletou 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. V celé 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 letošním roce získala společnost LG ocenění nejen pro své udržitelné a ekologické podnikání, ale i pro řadu svých 

výrobků. Po sedmé za sebou se stala jedničkou na trhu s pračkami a na mezinárodním veletrhu elektroniky CES® 2015 

získala 54 cen, řadu z nich pro mobilní novinku LG G Flex2. Na mobilní konferenci MWC 2015 se dle hodnocení asociace 

GSMA stal LG G3 smartphonem roku. Asociace EISA udělila produktům LG letos čtyři ceny. Již počtvrté za sebou tak byly 

oceněny OLED televizory (model 4K OLED TV 65EG960V), druhým rokem také řada chytrých telefonů G Series (vlajková 

loď LG G4 za svůj fotoaparát). Nově se přidalo ještě ocenění UHD televizoru (model 65UF950V) a chytrých hodinek LG 

Watch Urbane. 

 

V případě zájmu o technické specifikace nebo výpůjčky produktů kontaktujte prosím naši PR agenturu Nydrle: 

Zuzana Medlíková, M: +420 606 190 725, E.: zuzana.medlikova@nydrle.net  
 

Kontakt pro media: 

Andrea De Sousa, Marketing Manager,  T.: +420 234 094 618,  M.: +420 603 454 859,  E.: andrea.velebilova@lge.com  

 

ftp://ftp.lgecz.cz/
http://www.lg.com/cz

