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TISKOVÁ ZPRÁVA       
 

 

LG PŘINÁŠÍ NOVÝ UPGRADE NA ANDROID 4.1.2. JELLY BEAN  

PRO TELEFONY L-SERIES A OPTIMUS 4X 

 

 

Praha, 28. března 2013 – LG Electronics CZ nabízí od března 2013 všem majitelům modelů 

Optimus L5, L7, L9 a Optimus 4X HD upgrade operačního systému na Android 4.1.2. Jelly 

Bean. Aktualizaci je možné provést jednoduše na počítači prostřednictvím aplikace LG PC 

Suite. Za necelých 15 minut tak lze získat všechny výhody dosud nejlepšího operačního 

systému od společnosti Google. 

 

„Smartphony v současnosti zaznamenávají výrazný rozvoj nejen v oblasti hardwaru, ale zejména 

v softwarových možnostech. Aktualizace operačního systému smartphonů LG je jednou z klíčových 

služeb, díky které zůstanou naši zákazníci vždy v kontaktu s nejnovější technologií,“ řekl Martin 

Malý, tiskový mluvčí LG Electronics CZ. 

 

Aktualizace OS pro Optimus 4X HD (LGP880) bude dostupná od 2. dubna 2013. Modely Optimus 

L5 (LGE610) a Optimus L7 (LGP700 u mobilních operátorů Vodafone a T-Mobile) mohou 

uživatelé upgradovat od 15. dubna. Majitele modelu Optimus L9 (LGP760) pak potěší i funkce 

FOTA (Firmware Over The Air), která umožňuje bezdrátovou aktualizaci. Nový operační systém si 

uživatelé mohou stáhnout již od 20. března 2013. 

 

Návod k získání nového Androidu 4.1.2. Jelly Bean do LG smartphonu: 

1. Otevřete si webovou stránku www.lg.com/cz/podpora/podpora-telefonu. Zde si vyberete svůj 

typ mobilního telefonu. 

2. Pokračujte kliknutím na tlačítko »OVLADAČ USB«. Stáhne se spustitelný soubor. 

Nainstalujte jej do systému, čímž získá PC ovladač pro smartphone. 

http://www.lg.com/cz/podpora/podpora-telefonu
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3. Dále pokračujte kliknutím na tlačítko »NÁSTROJ PRO MOBILNÍ PODPORU LG«. Stáhne 

se další spustitelný soubor. 

4. Připojte telefon k PC prostřednictvím USB kabelu, v režimu LG software, spustí soubor a po 

ověření klikněte na »Spustit aktualizaci«. Tím dojde k aktualizaci softwaru. 

 

# # # 
  

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 LG CZ se pohybuje v řádu miliard korun. Ve 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 2011 získala společnost LG ocenění asociace EISA za „Nejlepší řešení 3D domácího kina“ a „Nejlepší přehrávač 

kombinovaný 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.: martin.maly@lge.com 

mailto:martin.maly@lge.com

