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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 

LG představuje novou řadu monitorů IPS4 

 
 

PRAHA, 14. 5. 2012 – Společnost LG Electronics (LG) představila novou řadu monitorů řady 

IPS4. Oproti monitorům, které používají TN (Twisted Nematic) panely, nabízí IPS monitory 

LG lepší barevnou reprodukci, výjimečnou kvalitu obrazu a přesné podání barev i z širokých 

pozorovacích úhlů. 

 

Díky působivě širokým pozorovacím úhlům (178°) umožňují nové IPS monitory uživatelům 

vychutnávat jedinečnou kvalitu obrazu bez barevného posunu, ať už před monitorem sedí, stojí, 

nebo leží. Obzvláště plynulé překreslování barev eliminuje rozmazání obraz i při nejrychlejších 

scénách. Akční záběry, sport i video hry jsou vždy ostré a ani dlouhodobé sledování obrazu 

nenamáhá oči. Výsledkem je bohatší a pohodlnější zážitek ze sledování. 

 

„IPS monitory byly dosud doménou profesionálních grafiků, kteří byli ochotni si připlatit za kvalitu. 

S příchodem této řady monitorů si však může IPS monitor pořídit úplně každý“, říká Martin Malý, 

tiskový mluvčí společnosti LG Electronics CZ. 

 

Doménou IPS monitorů je především silná konzistence barev a minimalizace barevné odchylky. 

Monitory IPS4 jsou schopny reprodukovat původní barvy – rozdíl mezi tím, co vidí fotograf při 

focení, a co prohlížíte na monitoru je minimalizován. IPS4 monitory jsou tak vhodné pro každého, 

kdo se zajímá o fotografii nebo editaci videa. 

 

Monitory řady IPS4 jsou vybaveny množstvím užitečných funkcí. Například funkce Dual Smart 

Solution umožňuje jedním kliknutím nastavit běh dvou monitorů a dokonce vytváří dvojitý hlavní 

panel a automaticky rozděluje obrazovku pro web. Funkce Dual Screen optimalizuje velikost okna 

podle počtu otevřených webových stránek, což optimalizuje práci s internetem. 
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Nové monitory jsou vybaveny lepším cable managementem, který odstraňuje chaotické klubko 

drátů. IPS4 série je energeticky úspornější proti konvenčním LED monitorům, aniž by se to 

projevilo na kvalitě obrazu. 

 

Monitory LG série IPS4 přijdou na asijský trh v průběhu května, následovat budou trhy v Evropě a 

Severní Americe, kam se monitory dostanou o několik týdnů později. Čeští spotřebitelé se mohou na 

nové IPS4 těšit v červenci 2012 za cenu 3 899 Kč vč. DPH pro 23“ monitor IPS234 a za 3 500 Kč 

vč. DPH pro 22“ monitor IPS224. 

  

V případě zájmu o bližší informace, technické specifikace, komentáře k výrobkům nebo zájmu o výpůjčky produktů 

kontaktujte prosím naši PR agenturu LG-One:  

Jan Řezáč        Senior Consultant   +420 724 666 604  jan.rezac@lg-one.com 

 

O LG Electronics CZ  

Společnost 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 celosvětové 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 reddot 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. 

 

Tiskový mluvčí LG Electronics CZ: 
 
Martin Malý 
T.: +420 234 094 663 
M.: +420 731 471 724 
E.: martin.maly@lge.com 
www.lg.cz/www.lge.sk 


