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TISKOVÁ ZPRÁVA
LG přichází s novou generací počítačů pro rok 2013
Nový Tab-Book s hybridní technologií Heads Up zpestří letošní nabídku LG

Praha, Las Vegas, 9. ledna, 2013 – Zcela novou řadu osobních počítačů představila na veletrhu
International Consumer Electronics Show (CES) v Las Vegas společnost LG Electronics (LG). To
nejlepší z nabídky LG představuje Tab-Book, Ultrabook a desktop All-In-One. Na veletrhu CES
zaujala společnost LG opět svojí schopností vytvářet pokročilé počítačové koncepty, které posouvají
stávající technologické hranice a dokáží uspokojit širokou škálu uživatelských potřeb. Všechny
vystavené modely využívají zobrazovací technologie LG IPS, jež zajišťuje vynikající kvalitu obrazu a
bohaté a přirozené barvy.

„Tento rok přicházíme s několika inovativními počítači třídy PC, které jsme navrhli s jediným cílem:
uspokojit potřeby a tužby uživatelů v prostředí, které stále více upřednostňuje dotykové obrazovky,“
říká Martin Malý, tiskový mluvčí LG Electronics. „Na veletrhu CES představujeme pestrou řadu
PC, kterou považujeme za novou generaci počítačů.”
Tab-Book: Hybridní notebook a tablet, kterému nechybí úžasný výkon
Nový Tab-Book LG (H160) je výkonnou kombinací tabletu a notebooku. Kompaktní zařízení s
úhlopříčkou 11,6 palce využívá operační systém Windows 8 od Microsoftu a nabízí vše, co má
konvenční tablet, včetně pohodlného mobilního přístupu k aplikacím. Přestože model H160 má 15,9
mm tenké tělo, nechybí mu kompletní výsuvná QWERTY klávesnice. Tab-Book váží pouze 1,05 kg
a jeho baterie vydrží 12,5 hodiny. Navzdory tenkému profilu nepostrádá tento kompaktní hybrid
žádnou z funkcí, včetně vestavěného Wi-Fi, Bluetooth 4.0, výstupu HDMI, připojení USB a slotu na
microSD.
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Na veletrhu CES společnost LG představila rovněž Tab-Book Ultra (Z160). Tato verze Tab-Booku
využívá procesor Intel® Core™ i5 s větším výkonem, zatímco rozměry a váha jsou stejné jako u
H160.
Ultrabook: Výkon velkého kalibru se štíhlým módním designem
Ultrabook LG Z360 má štíhlé, elegantní tělo o síle pouhých 13,6 mm, váží 1,15 kg a překvapuje
množstvím pokročilých funkcí. Je vybavený procesorem Intel Core™ i5 třetí generace umožňující
zapnutí za pouhých osm sekund. Full HD obrazovka vybavená technologií IPS poskytuje vynikající
obrazovou kvalitu s hodnotou jasu 300 cd/m2. Uživatelé mohou snadno streamovat obsah videí s
vysokým rozlišením Full HD (1080p) prostřednictvím WiDi technologie. Velké soubory a
dokumenty se rychle otevírají zásluhou disku SATA3 Solid State Drive (SSD). Nový Ultrabook
používá také klávesové zkratky Windows 8 pro snadný přístup a pohodlí.

AIO V325: All-In-One PC s desetibodovou dotykovou obrazovkou pro Windows 8
LG’s All-In-One (AIO) V325 je PC počítač optimalizovaný pro použití s operačním systémem
Windows 8. Desetibodová dotyková obrazovka dokáže využít všechny výhody nového operačního
systému od Microsoftu. S délkou úhlopříčky 23 palců nabízí dostatek prostoru pro spuštění
jakékoliv aplikace nebo programu. Počítač V325 je vybaven také integrovaným TV tunerem a
umožňuje využít funkci PiP (picture-in-picture), takže při sledování TV programu můžete zároveň
zobrazit webový prohlížeč, případně jiný simultánně běžící TV program. Vysokou rychlost počítače
V325 zajišťuje procesor Intel® Core™ i5 společně s grafickou kartou GeForce GT640M, což jsou
komponenty ideální pro vysoký výkon při hraní her a multimediálních prezentacích.

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).
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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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