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TISKOVÁ ZPRÁVA  
 

CHYTRÝ TELEFON LG OPTIMUS L3 II ZÍSKÁVÁ NOVÉ 

AKTUALIZACE 

 

 

Praha, 12. srpna 2013 – Společnost LG přináší update softwaru pro chytrý telefon 

LG Optimus L3 II. Nová verze operačního systému Android 4.1.2 s označením 

E43010d nabízí uživatelům řadu vylepšení, které jim ještě více zpříjemní 

každodenní používání telefonu. Aktualizace je nyní dostupná pro všechny modely 

LG Optimus L3 II zakoupené v distribuční síti T-Mobile CZ. 

 

„Úspěch telefonu LG Optimus L3 II mezi zákazníky nás inspiroval k dalším inovacím. 

Při poslední aktualizaci jsme přidali řadu užitečných vylepšení, a věříme, že se telefon 

díky nim stane ještě oblíbenější než dosud,“ uvedla Andrea De Sousa, marketingová 

manažerka LG Electronics CZ. 

 

Jednou ze zajímavých novinek je vylepšení uživatelského prostředí ve funkci Kontakty. 

Klávesa Home, která zároveň slouží jako notifikační dioda, nyní umožní nejen barevně 

odlišit typ zmeškané události, ale také si budete moci barevně označovat události u 

jednotlivých kontaktů. Například zmeškaný hovor od Petra může mít upozornění modré, 

zatímco od Filipa oranžové. Mezi další inovace patří zrychlení operačního systému, 

prodloužení pohotovostní doby telefonu a optimalizace emailového klienta. 

 

Novou verzi softwaru je možné stáhnout pomocí funkce FOTA (Firmware Over The 

Air), která umožňuje bezdrátovou aktualizaci, a také přes aplikaci LG PC Suite. 

Dostupnost dalších aktualizací pro tento a další modely z druhé L-Série bude LG 

upřesňovat na svém Twitter kanálu a Facebookovém profilu. 
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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 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, 

marketingovou manažerku LG Electronics CZ: Andrea De Sousa, Velebilová T.: +420 234 094 618, M.: +420 

603 454 859, E.: andrea.velebilova@lge.com 

 


