
 

 

 

  

  

  

  

LLGG  EElleeccttrroonniiccss    

KKllííččoovvýý  pprroodduukktt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 Product Highlights 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3D OLED TV 

55EM9600 
 

55“ 3D OLED TV LG je největším OLED 

televizorem na světě s úžasnou kvalitou obrazu. 

Jak 2D, tak 3D obraz nabízí přesné a živé barvy 

díky dvěma inovativním funkcím: 4barevné 

pixely a Color Refiner. 4barevné pixely 

přidávají k třem základním barvám ještě bílý 

sub-pixel (WRGB technologie), díky čemuž je 

dosahováno skvělé barevné škály a přesných 

barev z jakéhokoliv pozorovacího úhlu. Oproti 

konkurenčním OLED televizorům se systémem 

RGB nabízí LG jemnější odstíny a tóny, stejně 

tak barevné podání je více realistické a 

komfortní pro oči.  

 

Color Refiner výrazně zvyšuje barevnou 

přesnost a dohlíží na konzistenci barev, aby ani 

sledování z širokých pozorovacích úhlů 

neměnilo barevné podání obrazu. Barevná 

přesnost je typickým znakem technologie LG 

OLED. Barvy zůstávají živé, ale přesné i ve 

tmavých scénách a pod neomezeným 

sledovacím úhlem. Každý divák v místnosti tak 

vidí brilantní obraz bez ztráty kontrastu a 

zkreslení barev. 

 

Lepší podání barev i v tmavých scénách je 

zajištěno nekonečným kontrastem. Každý 

pixel obrazovky je také zdrojem světla, díky 

tomu je možné udržet přesnou barvu i tmavého 

pixelu. Míra jasu totiž nemá žádný vliv na 

barevné podání obrazu, barvy obrazu jsou 

přesné za všech podmínek. 

 

Čistoty obrazu je dosaženo i díky nebývalé 

rychlosti televizního panelu. LG OLED TV je 

extrémně rychlý, odezva činí 0,02 ms. Takto 

vytvořený obraz je ostrý a bez čmouh i při 

nejrychlejších filmových scénách. 

 

OLED televizor LG je designovým skvostem. 

Díky tomu, že televizor nepotřebuje žádné 

podsvětlení, bylo možné snížit hloubku 

televizoru až na 4 mm. Televizor je navíc velmi 

lehký, jako stvořený pro instalaci na zeď. 
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Specifikace: 

 

• 4barevné pixely 

• Color Refiner 

• Nekonečný kontrast 

• 0,02ms Absolute Motion Clarity   

• Extrémně štíhlý design 4 mm  

& nízká hmotnost 

• CINEMA SCREEN Design 

• CINEMA 3D TV funkce 

- 3D Depth Control  & konverze z 2D do 3D  

• Smart TV funkce 

- Prémiový obsah včetně 3D Worldu 

- Smart Share Plus 

- Dvoujádrový procesor 

- Magic Remote 

 

 

CINEMA SCREEN Deisgn poskytuje extrémně 

tenký rámeček obrazovky, což přináší pohlcující 

3D zážitek. 

 

Funkce 3D Depth Control umožňuje divákovi 

upravovat úroveň hloubky obrazu tak, aby 

sledování 3D obrazu bylo maximálně příjemné a 

komfortní. Milovníci 3D mohou využít konverze 

2D obrazu do 3D. I běžný 2D obraz pak bude 

přepočítán do trojrozměrného. Sledování 3D je 

navíc maximálně komfortní, díky lehkým 3D 

brýlím, které nepotřebují baterie, ani žádné 

napájení. 

 

Přes 1200 aplikací s prémiovým obsahem je 

dostupných prostřednictvím Smart TV. Divák zde 

najde i 3D World, který dodává přímo do 

televizoru zajímavý 3D obsah. Díky Smart 

Share Plus pak může majitel televizoru 

přehrávat obsah, který je uložený na notebooku, 

mobilním telefonu, tabletu, nebo USB flash 

disku. Televizor naopak umí televizní vysílání 

streamovat do jiného zobrazovacího zařízení, 

jako je smartphone, tablet nebo počítač. To vše 

komfortně a bez drátů prostřednictvím Wi-Fi. 

 

Ovládání televizoru je velmi jednoduché díky 

intuitivnímu dálkovému ovladači LG Magic 

Remote. Ten umožňuje ovládat televizor ve 4 

režimech: Hlasem, kolečkem, gesty a 

ukazováním na obrazovku. 
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