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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

 

LG PŘEDVEDE SVĚTOVOU TECHNOLOGII WIRELESS ULTRA HD 

TRANSMISSION NA VELETRHU MWC 2013 

Nejnovější konvergenční technologie pro mobilní zařízení umožňuje pracovat s 

obsahem chytrých telefonů na Ultra HD televizorech 

 
Praha, 22. února 2013 – Společnost LG Electronics (LG) předvede na veletrhu 

Mobile World Congress (MWC) v Barceloně poprvé svoji nejmodernější 

technologii Wireless Ultra High Definition (Ultra HD) Transmission. Tato 

technologie budoucí generace mobilních zařízení umožňuje uživatelům v reálném 

čase zobrazovat hry a jiný obsah chytrých telefonů na Ultra HD televizoru 

prostřednictvím bezdrátového přenosu dat. 

 

„Díky naší inovační technologii Wireless Ultra HD Transmission si uživatelé mohou 

prohlížet oblíbený obsah ze svých mobilních telefonů na nejvyspělejších Ultra HD 

televizorech,“ řekl Martin Malý, tiskový mluvčí LG. „S rozvojem nejmodernější 

technologie potvrzujeme vedoucí postavení LG v oblasti konvergence zobrazovacích a 

mobilních zařízení, což napomáhá opravdu příjemnému prožitku ze sledování obsahu.“ 

 

Technologie Wireless Ultra HD Transmission umožňuje rychlejší a plynulejší přenos 

multimediálního obsahu ze smartphonů do televizorů než předchozí systémy pro 

komprimaci a přenos videa z mobilních zařízení. Technologie LG budoucí generace 

toho dosahuje s minimální časovou prodlevou a ztrátou dat a využívá k tomu 

všudypřítomných možností připojení přes WiFi. Multimediální obsah je během přenosu 

automaticky přizpůsobován rozlišení obrazovky televizního přijímače, takže výsledkem 

je dokonalý obraz. 

 

A co víc, systém LG Wireless Ultra HD Transmission spotřebovává o polovinu méně 

energie ve srovnání s podobnými technologiemi přenosu. Úspory dosahuje snižováním 

zátěže procesoru a jiných hardwarových součástí smartphonu. 
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Návštěvníci veletrhu MWC si tuto technologii mohou sami prohlédnout na stánku LG 

v pavilonu 3 výstaviště Fira Gran Via od 25. do 28. února. 

 

# # # 

 

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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