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TISKOVÁ ZPRÁVA       
 

 

PŘEDSTAVENA NOVÁ GENERACE SMARTPHONŮ  
LG OPTIMUS L-SERIESII 

 
 

Praha, 29. dubna 2013 – Společnost LG Electronics dnes představila novu řadu chytrých 

telefonů LG Optimus L-SeriesII. Modely L3II, L5II a L7II nabídnou zábavu, stylový 

design a inteligentní funkce. Navíc navážou na úspěch předchozí první řady z minulého 

roku. 

 

„S novou řadou L-SeriesII jsme vstoupili do zcela nové éry mobilní komunikace. Smartphony 

LG se začínají stávat ve své třídě plnohodnotným konkurentem,“ uvedl Martin Malý, tiskový 

mluvčí LG Electronics CZ. 

 

Druhá série oblíbené řady LG Optimus L-Series 

Smartphony LG Optimus L-SeriesII vynikají nejen stylovým designem, ale přináší i řadu 

inteligentních funkcí. Vylepšené modely L3II, L5II a L7II  se mohou pochlubit několika 

novými prvky. Mezi novinkami najdeme inovovaný elegantní vzhled, laserem dekorované 

zadní kryty a chytrou Smart LED Lighting notifikační diodu na hlavním tlačítku. 

Samozřejmostí jsou i uživatelsky oblíbené funkce jako QuickMemo, Quick Button nebo 

Safety Care.  S funkcí QuickMemo snadno a rychle zaznamenáte a sdílíte své ručně psané 

poznámky. Aplikace Quick Button zase uživatelům umožní uzpůsobit si horkou klávesu ke 

spouštění jakékoli aplikace (například fotoaparátu, prohlížeče, hudebního přehrávače nebo 

dokonce QuickMemo). Díky funkci Safety Care budou mít vaši blízcí stále přehled o tom, kde 

se zrovna nacházíte. Možnost přesměrování tísňových hovorů, oznámení o nepoužívání 

telefonu a o poloze uživatele oceníte nejen v případě nouze, ale i pokud máte malé děti.  

 

LG Optimus G přináší komunikaci bez hranic 
 
České premiéry se dočkal na začátku dubna i prémiový smartphone LG Optimus G, který 

vyniká skvělým zpracováním a nabízí pokročilé uživatelské funkce. Telefon se může 
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pochlubit nejnovější verzí operačního systému Google Android Jelly Bean 4.1.2 a výkonným 

procesorem Quad-Core optimalizovaným pro sítě 4G LTE. Kvalitní displej LG True HD IPS 

Plus s technologií Zerogap Touch zajišťuje snadné ovládání a díky rozlišení 1280 x 768 IPS 

nabízí Optimus G úžasně ostrý obraz a přirozené barvy. Samozřejmostí je ochrana displeje 

odolným sklem Gorilla® Glass 2.  

 

Rychlý a výkonný LG Nexus 4 
 
Chytrý telefon Nexus 4 od LG zaujal spotřebitele stylovým designem, nejrychlejší verzí 

operačního systému Android 4.2 JellyBean a nejnovějšími aplikacemi od Googlu. 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 nejen od 

uživatelů ale i novinářů. 

 

# # # 

 
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 
 
 


