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KOMPRESSOR LG 

FOLLOW ME
TM 

HOM-BOT SQUARE LG 

TISKOVÁ ZPRÁVA  

 

 

NEJNOVĚJŠÍ CHYTRÉ VYSAVAČE LG PŘINÁŠEJÍ REVOLUCI 

V ÚKLIDU 
 

Vysavače LG KOMPRESSOR FOLLOW ME™ a HOM-BOT SQUARE jsou pohodlným 

a účinným řešením pro úklid domácnosti 

 

Berlín, 10. 4. 2013 – LG Electronics (LG) předvede své špičkové vysavače HOM-

BOT SQUARE a KOMPRESSOR FOLLOW ME
TM

 na LG InnoFestu (Innovative 

Festivalu) 2013 – jedinečné události, která se koná od 10. do 11. dubna v Berlíně. 

Vlajkovou lodí mezi vysavači LG je HOM-BOT SQUARE a KOMPRESSOR 

FOLLOW ME
TM

, který je díky inovativní technologii schopný uživatele následo-

vat. Festival bude také příležitostí pro média a obchodní partnery LG z celé Evro-

py, aby se seznámili s nejnovějšími spotřebiči a technologiemi od LG. Události se 

zúčastní mimo jiné partneři ze Švédska, Polska, Řecka, Maďarska, Nizozemska, 

Lucemburska, Belgie, Rumunska, Portugalska, Rakouska a Lotyšska. 

 

„HOM-BOT SQUARE LG je vybavený systé-

mem Corner Master, kamerami Dual Eye 

2.0™ a jednoduše vyjímatelnou nádobou na 

prach. Díky tomu nevyžaduje ani úklid těžko 

přístupných míst žádné úsilí,” řekl Martin 

Malý, tiskový mluvčí LG Electronics 

CZ. „Nový KOMPRESSOR FOLLOW 

ME
TM

 navíc využívá automatický pohyb a technologii komprese 

prachu, což dělá čištění ještě pohodlnější, efektivnější a pří-

jemnější."  
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HOM-BOT SQUARE pro chytřejší, rychlejší a efektivnější úklid 

 

HOM-BOT SQUARE přináší revoluci ve vysávání a nabízí uživatelům efektivitu a po-

hodlí na ještě vyšší úrovni. Novinkou je systém inovací Corner Master – čtvercový 

design s ostrými úhly, o 1,5 cm delší kartáče a vylepšené senzory. Díky většímu dosahu 

kartáčů a čtvercovému tvaru se před ním prach jen tak někde neschová. Vylepšené ka-

merové senzory Dual Eye 2.0™ ještě přesněji mapují a monitorují podlahu, dokonce i 

když jsou světla zhasnutá. Díky ultrazvukovým a infračerveným senzorům se HOM-

BOT SQUARE zároveň snadno vyhne všem překážkám. Funkce zapamatování umožní, 

aby HOM-BOT SQUARE rozpoznal místa, která už jednou uklízel. 

 

Díky nízké hladině hluku (60 dBA) může HOM-BOT SQUARE uklízet, aniž by někoho 

rušil. Je vysoký pouze 89 mm a jeho úzký profil umožňuje snadný pohyb po celém bytě, 

dokonce i pod většinou nábytku.  

 

HOM-BOT SQUARE je vybaven celou řadou vylepšení, jako je například snadno vyjí-

matelná nádoba na prach, větší a vylepšený filtr HEPA 11 a Turbo Mode, který uživate-

lům umožňuje manuálně nastavit funkce čištění na míru jejich podlaze. Uživatelé jistě 

ocení i další inteligentní funkce, jako jsou hlasové ovládání nebo funkce Snadná dia-

gnóza, která snadno odhalí problémy. Na rozdíl od konkurenčních vysavačů je HOM-

BOT SQUARE poháněn lithium-polymerovou baterií, která přispívá k jeho delší život-

nosti.  



 

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

3 

 

KOMPRESSOR FOLLOW ME™ s funkcí Automatické následování 

 

Nový KOMPRESSOR FOLLOW ME™ LG následuje uživatele, takže při vysávání již 

nemusíte přenášet vysavač z jedné místnosti do druhé. Technologie automatického roz-

poznání polohy a technologie aktivního následování využívají čtyři propojené senzory 

na těle a rukojeti vysavače, díky nimž si vysavač udržuje odstup asi 100 cm od uživate-

le. Senzory umístěné na těle vysavače automaticky zaznamenávají pohyb rukojeti. Sen-

zor záznam vyhodnotí a aktivuje technologii aktivního následování, která umožňuje 

hladký, bezproblémový a rovnoměrný pohyb kopírující krok uživatele.  

 

KOMPRESSOR FOLLOW ME
TM

 je vybaven patentovanou technologií LG KOM-

PRESSOR™, která využívá motorizovaný systém komprese prachu na stlačení prachu v 

nádobě bez sáčku. Tato technologie také snižuje nepříjemná oblaka prachu při vyprazd-

ňování nádoby.  

 

Základní specifikace nových vysavačů LG 

 

HOM-BOT SQUARE 

 Corner Master 

 Dual Eye 2.0™ 

 Snadno vyjímatelná nádoba na prach 

 Hladina hluku 60dBA 

 Filtr HEPA 11 

KOMPRESSOR FOLLOW ME
TM

 

 Technologie  

automatického rozpoznání polohy 

 Kolečka s technologií aktivního sledo

vání 

 Technologie komprese prachu 

Technologie automatického rozpoznání polohy   Kolečka s technologií aktivního následování 



 

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

4 

 

 Smart Turbo 

 Funkce zapamatování 

 Hlasové ovládání 

 Lithium polymer  

Výborná výdrž baterie 

 

 Jednoduché čištění a údržba 

 

 

# # # 
 
 

 

O LG Electronics CZ  

Firma LG je silnou korejskou společností, která se svojí více než 50letou tradicí patří mezi světové lídry a technolo-

gické 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 port-

folio LG na českém trhu je rozděleno do pěti kategorií: Spotřební elektronika, Domácí spotřebiče, Klimatizační jed-

notky, 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 spo-

lečnostech 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 kombi-

novaný 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.: mar-

tin.maly@lge.com 
 
 

 

mailto:martin.maly@lge.com
mailto:martin.maly@lge.com

