
 

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

 

 1 

TISKOVÁ ZPRÁVA  
 

 

LG PŘINÁŠÍ NA TRH S TABLETY REVOLUČNÍ LG G PAD 8.3.: 

PRVNÍ OSMIPALCOVÝ TABLET S FULL HD DISPLEJEM 

 
Praha, 17. září 2013 – Společnost LG Electronics dnes v České republice oficiálně 

představila LG G Pad 8.3, který je nejnovějším přírůstkem do její modelové řady 

prémiových produktů G série. Zbrusu nový LG G Pad 8.3 je první z kategorie 

8palcových tabletů, který se pyšní Full HD displejem, a kromě toho nabízí 

jedinečné uživatelské funkce a širokou řadu možností konektivity. Na českém trhu 

bude přístroj k dostání od října za 7.999 Kč vč. DPH. 

 

„Model LG G Pad 8.3 vytvoří samostatnou kategorii a zároveň rozšíří nabídku 

nejmodernějších přístrojů značky LG,“ uvedla Andrea De Sousa, marketingová 

manažerka LG Electronics CZ, a doplnila: „G Pad je jen dalším příkladem zařízení LG 

s jedinečnými vlastnostmi, které ocení spotřebitelé po celém světě.“ 

 

Tablet do kapsy s výkonnou baterií 

První produkt v této kategorii disponuje štíhlým profilem a elegantním designem. Díky 

8.3“ displeji jej lze pohodlně držet v jedné ruce. Společnost LG shromažďovala 

informace od spotřebitelů, pokud jde o optimální rozměry tabletu, a výsledkem je tento 

kompaktní přístroj. Přestože je LG G Pad 8.3 přenosný a při hmotnosti pouhých 338 g 

lehký jako noviny, je napájen výkonnou 4600mAh baterií umožňující dlouhé používání 

bez nabíjení. 

 

První z kategorie 8palcových tabletů s Full HD displejem 

Model LG G Pad 8.3 má jeden z klíčových atributů ostatních prémiových zařízení G 

Series, jako jsou chytré telefony G Pro a G2, a jako první z kategorie 8palcových tabletů 

nabízí Full HD displej. G Pad je vybaven displejem 1920 x 1200 WUXGA (Widescreen 

Ultra Extended Graphics Array) schopným zobrazovat obsah v ještě vyšším rozlišení 

než standardní Full HD obrazovky. 1,7GHz procesor Quad-Core Qualcomm® 
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Snapdragon™ 600 navíc svým vysokým výkonem vylepšuje zážitek ze sledování 

obrazu a dává uživatelům možnost užívat si obsah v kvalitě Full HD bez jakýchkoli 

kompromisů. 

 

Skutečná konvergence s aplikací QPair 

LG G Pad 8.3 splňuje současné vysoké nároky na konvergenci zlepšením možností 

konektivity mezi různými zařízeními. Tuto konvergenci zajišťuje jedinečná aplikace 

QPair, díky níž se každý hovor a každá zpráva přijatá na chytrém telefonu objeví i na 

tabletu. Uživatelé pak prostřednictvím tabletu mohou jednoduše zasílat odpovědi. GPair 

také umožňuje snadno připojit G Pad k chytrým telefonům a tabletům od jiných 

výrobců (doporučuje se operační systém Jelly Bean). Poznámky napsané v aplikaci 

QMemo na modelu G Pad lze pohodlně ukládat na chytrých telefonech a zasílat je 

ostatním z kteréhokoli zařízení. 

 

Uživatelské zkušenosti uzpůsobené tabletu 

LG G Pad 8.3 dává k dispozici praktické funkce, které lze využít v reálném životě, jako 

je například vylepšený multitasking (vykonávání více úkolů současně). Díky 

8,3palcovému Full HD displeji jsou jedinečné uživatelské funkce tabletu LG G Pad 8.3 

uzpůsobeny velké obrazovce: 

 

• Slide Aside umožňuje vykovávat více úkolů současně jednoduchým 

„odsunutím“ otevřených aplikací na stranu pomocí tří prstů, 

• QSlide umožňuje pracovat bez přerušení až se třemi různými aplikacemi v 

jednom okně, což je obzvláště praktické na velké obrazovce, 

• Pomocí funkce KnockOn lze zařízení zapínat a vypínat dvojím poklepáním na 

displej.    

 

Důležité technické údaje: 

• Procesor: 1,7GHz Quad-Core Qualcomm® Snapdragon™ 600  

• Displej: 8,3 palce WUXGA (1920 x 1200 pixelů / 273 ppi) 

• Paměť: 16 GB eMMC 
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• RAM: 2 GB LPDDR2 

• Fotoaparát: zadní 5,0 MP / přední 1,3 MP 

• Baterie: 4600mAh 

• Operační systém: Android Jelly Bean 4.2.2 

• Rozměry: 216,8 x 126,5 x 8,3 mm 

• Hmotnost: 338 g 

• Barva: bílá 

 

Cena: 7.999 Kč vč. DPH 

 

# # # 
 

 

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 

 
 

 


