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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 

LG OLED TV ZAČÍNÁ NOVOU  

ULTIMÁTNÍ ZKUŠENOST SE SLEDOVÁNÍM TELEVIZE 

 
 

PRAHA, 23. 5. 2012 – Společnost LG Electronics (LG) představila na Salle des Etoiles 

v Monaku největší a nejtenčí 55“ OLED televizor (140 cm). Zahajuje tak novou éru televizorů 

s nekompromisní kvalitou obrazu i designu televizoru. Je to největší inovace v televizorech od 

příchodu barevných obrazovek. 

 

„Jako první na trhu jsme přinesli komerčně prodávaný OLED televizor a náskok, který v OLED 

televizorech máme, hodláme i dále využívat. OLED televizory překonávají současné technologie ve 

všech směrech. Nabízí zkrátka dokonalé zobrazení,“ říká Martin Malý, tiskový mluvčí společnosti 

LG Electronics CZ. 

 

Na rozdíl od konkurenčních OLED televizorů je každý pixel LG OLED TV tvořen čtyřmi barvami. 

Díky tomu je barevné podání televizorů přesnější, přirozenější a více konzistentní. Do standardního 

modelu RGB je ještě přidána bílá barva pro zdokonalení barevného výstupu. Tento systém je známý 

jako White OLED nebo WRGB technologie. Přidáním čtvrté barvy lze dosáhnout vyššího jasu a 

přirozenějších barev. Obraz je pak více živý a příjemnější pro lidské oči. Perfektní obraz je zaručen 

za všech okolností – za jasného okolí i při pozorování z jakéhokoliv úhlu. 

 

Ať už ve 2D nebo ve 3D, LG OLED TV nabídne obraz, který nebyly schopny vyprodukovat ani 

LCD, ani LED panely. Technologie nabízí nekonečný kontrast, rychlost překreslení pixelu činí 0,02 

ms. To je 100× rychlejší překreslení, než jaké umožňují konvenční displeje. Díky tomu je obraz 

křišťálově čistý, ostrý a bez čmouh. 

 

Jak jsou televizory LG OLED TV vybaveny technologicky, tak neztrácí krok ani v designu. 

Technologie samotná nepotřebuje žádné podsvícení, díky tomu je možné dosáhnout unikátního 

designu – není potřeba podsvětlovací lampa. Televizor je tak extrémně plochý – pouze 4 mm. Při 

instalaci na stěnu tak televizor dokonale splývá a vypadá jako obraz v galerii. 



Oficiální stránky: www.lg.cz/www.lge.sk 

                                                          

 

LG OLED TV je napěchován tou nejlepší technikou z dílen LG. O brilantní 3D se stará technologie 

LG CINEMA 3D, nadstandardní funkční výbava je zajištěna díky Smart TV. Design CINEMA 

SCREEN znamená, že rámeček kolem obrazovky je široký pouze 1 mm, díky tomu vás filmový 

obsah dokonale vtáhne do děje. Televizor umí 2D obraz převést do 3D, sami si pak můžete určit 

intenzitu 3D efektu. Lehké 3D brýle poskytují ostrý obraz bez blikání, díky čemuž má divák ten 

nejlepší 3D zážitek. 

 

Další funkce televizor získává díky stovkám aplikací, které jsou pro televizor dostupné 

prostřednictvím Smart TV. Divák zde najde například LG 3D World, který obsahuje množství 

vlastních 3D programů. Televizor umí přehrávat obsah i z notebooků, tabletů, mobilních telefonů 

nebo USB flash disků, to vše díky funkci Smart Share Plus. 

 

Dlouho očekávané OLED TV jsou ukázkou technologické pokročilosti společnosti LG. Kvalita 

obrazu je lepší v každém měřitelném aspektu. LG OLED TV nabízí takový obraz, jaký nemá žádný 

jiný televizor na světě. Kvalita obrazu i design televizoru jsou světelné roky před konkurenčními 

produkty. LG OLED TV znamenají novou éru v domácích televizorech.  

 

LG OLED TV budou v omezeném množství dostupné na vybraných evropských trzích, větší 

nabídka přibude ve druhé polovině tohoto roku. 

 

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. 

 

O LG Electronics Home Entertainment  

LG Electronics Home Entertainment je globálním hráčem v oblasti výroby televizorů, monitorů, komerčních displejů, audio video 

systémů, osobních počítačů a bezpečnostních systémů. Společnost neustále posouvá technologické hranice a vytváří na funkce bohaté 

zařízení se stylovým designem, které splňují potřeb spotřebitelů na celém světě. Mezi LG produkty patří CINEMA 3D Smart TV, 

OLED, UD 3D televizory a IPS monitory, rovněž i systémy domácího kina a přehrávače Blu-ray Disc ™. Mezi LG komerční a B2B 
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výrobky patří Digital Signage, systémy videokonferencí, IP bezpečnostní kamery a chemické elektronické materiály, včetně USB 

pamětí a skenovacích myší. 

 
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 


