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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

  
LG PŘEDSTAVUJE NEJMENŠÍ BEZDRÁTOVOU  

NABÍJEČKU NA SVĚTĚ  

Tenká a elegantní bezdrátová nabíječka LG poskytuje maximální nabíjecí výkon a 

uživatelský komfort 
 

Praha, 1. března 2013 – Společnost LG Electronics (LG) na veletrhu Mobile World 

Congress (MWC) v Barceloně představila nejmenší bezdrátovou nabíječku na 

světě. Při vývoji modelu WCP-300 s průměrem pouhých 6,9 cm bylo pamatováno 

na snadnou přenosnost. Navzdory malým rozměrům je nabíjecí plocha 1,7x širší 

než v případě bezdrátové nabíječky LG předchozí generace. Nový model je 

kompatibilní se standardní pětikolíkovou micro-USB nabíječkou a vyznačuje se 

maximálním nabíjecím výkonem a uživatelským komfortem.  

 

Nabíječka WCP-300 využívá technologii elektromagnetické indukce a má certifikaci 

Qi, kterou uděluje sdružení Wireless Power Consortium. Elektromagnetická indukce 

vytváří magnetické pole, které následně generuje elektrický proud pro nabíjení 

akumulátorů v zařízeních, jež jsou umístěna na nabíjecí podložku. Certifikace je 

zárukou toho, že WCP-300 je kompatibilní se všemi chytrými telefony podporujícími 

standard Qi.  

 

„Bezdrátové nabíjení je to, co si uživatele chytrých telefonů přejí již dlouho,“ řekl 

Martin Malý, tiskový mluvčí LG Electronics CZ. „Prostřednictvím modelu WCP-300 

nabízí společnost LG přenosnost spojenou s prvotřídní nabíjecí charakteristikou 

zařízení, které není o nic větší než běžný pivní tácek,“ doplnil.   

 

Na americkém trhu mají telefony LG Spectrum 2 a Nexus 4 integrovanou podporu 

bezdrátového nabíjení, díky čemuž není nutné kupovat zvláštní kryty. Společnost LG je 

přesvědčena, že integrovaná podpora budoucích chytrých telefonů bude rozhodující pro 

to, aby se bezdrátové nabíjení stalo standardní součástí tohoto odvětví.   
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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 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 
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