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TISKOVÁ ZPRÁVA       

 

LG představí na veletrhu Mobile World Congress modelovou řadu LG 

Optimus L-series II. generace 
 

Na populární řadu L-series navazuje L-series
II
 s výrazným designem a funkcemi 

 
Praha, 12. února 2013 – Společnost LG zůstává věrná své bohaté designové tradici, 

což ukáže na letošním veletrhu Mobile World Congress (MWC) představením smart-

phonů řady Optimus L Series
II
. Prvky moderního designu a inovace zdokonalily původ-

ní, velmi oblíbenou modelovou řadu L Series. Za prvních 10 měsíců od uvedení na trh 

se prodalo více než 10 milionů přístrojů Optimus L-series a očekává se, že L-series
II
 na 

tento úspěch naváže prostřednictvím svého sofistikovaného stylu a diferencovaných 

funkcí. 

 

Telefony Optimus L-series
II
 mají krásu první řady L Series, ale vytříbenější charakter. 

Filozofie designu L-series
II
 byla obohacena o čtyři nové prvky: Seamless Layout, Laser 

Cut Contour, Radiant Rear Design a osvětlení Smart LED Lighting na hlavním tlačítku. 

 

L-series
II
 rovněž nabízí rozšířenou sadu uživatelsky přívětivých funkčních prvků, mezi 

něž patří například QuickMemo, Quick Button nebo Safety Care, jež jsou specifické pro 

smartphony LG. QuickMemo umožňuje uživatelům pomocí prstu zaznamenávat a sdílet 

s ostatními ručně psané poznámky. Prostřednictvím funkce Quick Button mohou zákaz-

níci uzpůsobit horkou klávesu ke spouštění jakékoli aplikace, například fotoaparátu, 

prohlížeče, hudebního přehrávače nebo dokonce QuickMemo. Funkce Safety Care na-

bízí tři možnosti – přesměrování tísňových hovorů, oznámení o nepoužívání telefonu a 

oznámení o poloze uživatele – které lze naprogramovat na kontaktování blízké osoby 

v případě nouze. 

 

Zkušenosti uživatelů přístrojů Optimus L-series
II 

zlepší displej IPS s vysokým rozliše-

ním a baterie s rozšířenou kapacitou. Verze Dual SIM smartphonů Optimus L-series
II
 

navíc zákazníkům umožňuje používat jedno zařízení pro pracovní i osobní hovory.  
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„Pokud jde o styl, LG má ve zvyku posouvat hranice nepoznaného a Optimus L-series
II
 

staví na této tradici designové inovace,“ uvedl Martin Malý, tiskový mluvčí LG 

Electronics CZ. „Předpokládáme, že díky zdokonalení designu a prémiových funkčních 

prvků originální řady Optimus L-series si nová série vyslouží stejnou celosvětovou po-

pularitu.“ 

 

Jako první z nové série bude na trh uvedena verze Dual SIM přístroje Optimus L7
II
, 

která se tento týden objeví na ruském trhu. Optimus L7
II
 bude mít jedinečné funkce LG 

UX, jako jsou QSlide a QuickTranslator. Dostupnost modelu Optimus L3
II
 

s 3,2palcovým displejem QVGA IPS a 1540mAh baterií a modelu Optimus L5
II
 

s větším, 4,0palcovým displejem WVGA a 1700mAh baterií bude oznámena později. 

 

Důležité technické údaje o modelu Optimus L7
II

: 

• Chipset: 1 GHz Dual-Core (Qualcomm MSM8225) 

• Paměť: až 4 GB eMMC / 768 MB RAM / Micro SD 

• Displej: 4,3palcový WVGA IPS 

• Fotoaparát/kamera: zadní 8,0MP s LED bleskem / přední VGA 

• Operační systém: Android 4.1 Jelly Bean 

• Baterie: 2460 mAh 

• Rozměry: 121,5 x 66,6 x 97 mm / 122,2 x 66,6 x 9,7 mm (Dual-SIM) 

 
O LG Electronics CZ  

Firma LG je silnou korejskou společností, která se svojí více než 50letou tradicí patří mezi světové lídry a technolo-

gické 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 port-

folio LG na českém trhu je rozděleno do pěti kategorií: Spotřební elektronika, Domácí spotřebiče, Klimatizační jed-

notky, 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 společnos-

tech 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 Nejú-

spěšnější 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 přehrá-

vač 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.: mar-

tin.maly@lge.com 
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