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TISKOVÁ ZPRÁVA       
 

 

Netrpělivě očekávaná OLED televize od LG přichází, do Česka dorazí později 

Jako první společnost spouští LG v novém roce prodej OLED televizorů v Jižní Koreji. Cena cirka 

200 tisíc korun. 

 

Soul, Praha, 7. ledna 2013 – Na dychtivě očekávanou 55palcovou WRGB OLED televizi (model 

55EM9700) začne společnost LG přijímat předběžné objednávky. Objednávat budou moci zatím pouze 

zákazníci v Jižní Koreji, avšak další trhy budou brzo následovat. První televizory budou k dodání 

začátkem února 2013. 

 

Termín, kdy se revoluční LG OLED (Organic Light Emitting Diode) televize dostane i na ostatní trhy, 

oznámí LG během několika následujících týdnů spolu s cenami produktů. Zpráva o OLED televizích přichází 

krátce před začátkem veletrhu Consumer Electronics Show 2013 (CES), na jehož loňském ročníku získal 

předprodukční vzorek této televize cenu Best of Show. 

 

Více než 1400 obchodů v Jižní Koreji začalo přijímat objednávky od zákazníků již 3. ledna 2013. Cena 

televize pro korejský je cirka 200.000 Kč, první dodávky mohou zákazníci očekávat v prvním únorovém 

týdnu. LG je první a zároveň jediná společnost, která uvádí televizory nové generace na trh v masové výrobě. 

Nejde tedy už jen o předprodukční či výstavní vzorky. Podle odhadů firmy DispleySearch, zaměřující se na 

výzkum trhu v segmentu displejů, zájem o OLED televize prudce poroste a v roce 2016 dosáhne počtu 7,2 

milionu prodaných kusů.  

 

„OLED televize přináší novou éru domácí zábavy, proto jsme rádi, že můžeme na začátku tohoto roku 

oznámit tak skvělou novinu,“ říká Martin Malý, tiskový mluvčí LG Electronics. „Od doby, kdy byla poprvé 

představena barevná televize, uběhlo už 60 let a tehdy šlo o významnou novinku. Když přišly první televizory 

s vysokým rozlišením, sklízely velký obdiv. Když však zákazníci poprvé zkusili ultratenkou OLED televizi, 

neměli slov. OLED technologie je totiž mnohem víc než jen dílčí vylepšení aktuální televizní techniky,“ 

dodává Martin Malý. 
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OLED televize je široká pouze 4 milimetry, váží méně než 10 kilogramů a nabízí neuvěřitelně živý a 

realistický obraz díky špičkové WRGB technologii. Unikátní LG Four-Color Pixel systém zahrnuje i bílý 

subpixel, který je přidán k tradičnímu červenému, zelenému a modrému, čímž se vytváří dokonale barevný 

výstup. Díky funkci Color Refiner zaručuje LG OLED televize mnohem živější a přirozenější obraz, než jste 

byli doposud zvyklí. LG rovněž nabízí díky novému modelu nekonečný kontrastní poměr, který udržuje 

optimální úroveň kontrastu bez ohledu na okolní jas či pozorovací úhel. 

 

LG OLED TV byla v centru pozornosti po celém světě ještě před uvedením na trh. Mimo zmiňovaného 

ocenění Best of Show na veletrhu CES 2012 získala také prestižní IDEA Award od vlivné organizace 

Industrial Designers Society of America. LG mimo jiné obdrželo také cenu European Display Achievement 

Award 2012-2013 od asociace European Imaging and Sound Association (EISA). A jako završení všech 

úspěchů nová OLED televize získala Korea’s Good Design President Award v říjnu loňského roku. 

 

 

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. 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 roce 2012 získala společnost LG ocenění asociace EISA ve dvou kategoriích – Evropský SMART televizor LG 55LM960V a 

Nejúspěšnější evropský displej LG 55EM970V. LG se pravidelně účastní soutěží Red Dot Design Award (LG CINEMA 3D televizor 

LG LM9600, LG magický ovladač Magic Remote, LG Styler, lednice s mrazákem LG GB5240AVAZ), iF Design Award a Industrial 

Design Excellence Award (IDEA). Navíc byla společnost LG v roce 2012 oceněna řadou ocenění od nezávislého časopisu dTest (LG 

BH7420P a BH6320C, Smart TV LG 42LS570S, blu-ray přehrávač LG BP620). 

 

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

Pavel Jína, T: (+420) 724 666 602,  pavel.jina@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 
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