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TISKOVÁ ZPRÁVA       

 

 

Rychlost a styl – to je nový Nexus 4!  
K dostání na českém a slovenském trhu již od března 2013.  

 

Praha, 19. února 2013 – Nový smartphone Nexus 4 od LG, který si získal oblibu spotřebitelů i 

kritiky, se již brzy objeví na českém a slovenském trhu. Stylový design od LG, nejrychlejší 

verze operačního systému Android (4.2 JellyBean) a nejnovější aplikace od Googlu dělají 

z toho chytrého telefonu opravdu unikátní přístroj. Nexus 4 od LG se na českém a slovenském 

trhu objeví již od března 2013. 

 

Nexus 4 vychází ze spolupráce společností LG a Google a přináší uživatelům výjimečnou 

rovnováhu mezi kvalitou zpracování a funkcemi. Díky tomu se dočkal skvělých ohlasů od uživatelů 

i novinářů. 

 

„Očekáváme, že nový Nexus 4 od LG posune standardy kvality i funkčnosti v kategorii smartphonů 

na zcela novou úroveň. Usilovali jsme o neotřelý přístup k zákazníkovi, pro kterého by měl být tento 

model uživatelsky nadmíru příjemný“, říká Martin Malý, tiskový mluvčí LG Electronics. 

 

Unikátní je i spojení maximálního výkonu se sofistikovaným designem. Skvělý výkon zajišťuje 

procesor Snapdragon S4 Pro a operační paměť 2GB v kombinaci s nejrychlejší verzí Androidu (4.2 

JellyBean). Výjimečný design je prací designérů LG. Kvalitní zobrazení zajišťuje displej True HD 

IPS o velikosti 4,7 palců s rozlišením 1280x768 pixelů, který chrání vysoce odolné tvrzené sklo 

Corning Gorilla Glass 2. S 8 Mpix fotoaparátem pak lze zachytit všechny důležité okamžiky 

v odpovídající kvalitě. Nový Nexus 4 se navíc může pochlubit NFC (Near Field Communication), 

bezdrátovou komunikací budoucnosti, nebo praktickým bezdrátovým nabíjením. 

 

Na českém a slovenském trhu bude Nexus 4 k dostání od března 2013 za doporučenou 

maloobchodní cenu v rozmezí od 11 999 Kč do 12.500 Kč za 16GB verzi*. 
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Základní specifikace: 

• Chipset: Qualcomm Snapdragon™ S4 Pro procesor s frekvencí 1,5 GHz Quad-Core CPU Krait 

• Grafika Adreno 320 

• Operační systém: Android 4.2 Jelly Bean 

• Síť: 3G (WCDMA), HSPA+ 

• Displej: 4,7 palcový WXGA True HD IPS Plus (1280 x 768 pixelů) 

• Paměť: 16 GB 

• RAM: 2GB 

• Fotoaparát: 8 Mpx zadní / 1,3 Mpx HD přední 

• Baterie: 2100 mAh Li-Polymer / Doba hovoru: 15,3 hodin / Pohotovostní režim: 390 hodin 

• Velikost: 133,9 x 68,7 x 9,1 mm 

• Hmotnost: 139 g 

• Ostatní: bezdrátové nabíjení, Wi-Fi Dual, NFC, SlimPort 

 

*Cena je stanovena pro verzi 16 GB, jiná verze telefonu nebude k dispozici. 

 

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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