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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 

Produkty LG získaly ceny Red Dot a iF Design 
 

PRAHA, 16. 3. 2012 – Společnost LG Electronics (LG), která je světovým lídrem a 

technologickým inovátorem v elektronice, opět kralovala cenám za design – Global Design 

Award. 

 

Celkem 14 produktů značky LG získalo letos prestižní ocenění Red Dot design award. Panel 30 

nezávislých odborníků hodnotí přes 4 500 produktů od 1 800 výrobců a návrhářů z 60 zemí světa. U 

LG bylo oceněno všech 12 nominovaných produktů a navíc LG získalo dvě čestná uznání. Tato 

ocenění navazují na 14 cen, které společnost LG získala v konkurenci necelých 3 000 produktů na iF 

(International Forum) v minulém roce. LG Optimus 2.0, smartphone se systémem Android, byl 

oceněn za unikátní uživatelské rozhraní. Společnost LG získala také ocenění za šetrný přístup k 

životnímu prostředí při projektování obalu MACHJET, který se používá při balení tiskáren. Jedná se 

o recyklovatelný materiál, který připomíná známá „plata na vejce“. 

 

„Filozofie společnosti LG je, že každý výrobek je symbiózou uživatelské zkušenosti a designu. 

Produkty nejenže fungují, ale také musí vyvolat emocionální reakci“, říká Martin Malý, tiskový 

mluvčí společnosti LG Electronics CZ. 

 

Které produkty získaly ocenění red dot design award 2012? Zde je výběr několika z nich: 

 

LM9600: Cinema 3D Smart TV 

Televizor LG LM9600 je novým produktem pro letošní rok s technologií LG CINEMA 3D Smart 

TV. Vedle technologie 3D obrazu nabízí bohaté funkce Smart TV a také nový LG CINEMA Screen 

design. Sotva viditelný rám obrazovky neruší při sledování 3D obrazu, zážitek připomíná sledování 

filmů v kině. Televizor je perfektním designovým doplňkem interiérů. 
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Magický ovladač Magic Remote Control 

Nové dálkové ovládání LG Magic Remote Control posouvá ergonomii ovládání elektroniky na zcela 

novu úroveň. Samotný ovladač je designově bezchybný – hladký, se zakřiveným tvarem pro 

nejkomfortnější ovládání. Klasická tlačítka na ovladači nahrazuje ovládání hlasem, trackball 

(kulička, která se ovládá jako počítačová myš), přímý výběrem na obrazovce televizoru nebo 

ovládání gesty. Tento způsob ovládání je intuitivní, extrémně příjemný a návykový. 

 

LG Styler 

LG Styler je skříň nové generace, která pečuje o vaše oblečené. Elegantní povrchovou úpravu 

doplňuje vnitřní dekor, skříň tak bude elegantním doplňkem každé ložnice, šatny nebo prádelny. 

Velmi příjemné je ovládání pomocí displeje a dotykového panelu s jemným podsvětlením. Styler 

využívá páru, která oblečení zbavuje pomačkání i pachů. Prádlo vytažené z této skříně je pak čisté a 

svěží. Použít lze dokonce vůni, takže prádlo vytažené z této skříně může být i voňavé. Styler je 

dokonalé řešení pro údržbu vašeho šatníku. 

 

Lednice s mrazákem 

Moderní lednice s mrazákem vespod LG GB5240AVAZ je elegantní a moderní kus bílé techniky do 

vaší domácnosti. Lednice obsahuje automat na vodu, unikátní lineární kompresor, díky kterému 

spadá lednice do energetické třídy A++, Zero Clearance pro snadný přístup k přihrádkám a mnoho 

dalších technologií, které jsou ukryty v bezešvém designu vyvedeném v barvě broušené oceli. 

 

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 2010 získala společnost LG ocenění asociace EISA za Nejlepší produkt v poměru cena/výkon, za Nejlepší evropský 

kompaktní systém domácího kina a za Evropský ekologický mobilní telefon roku. LG se pravidelně účastní soutěží reddot Design 

Award, iF Design Award a Industrial Design Excellence Award (IDEA). LG Electronics CZ je generálním partnerem klubu  

HC Sparta Praha. V minulém roce byla společnost LG Electronics CZ v České republice generálním partnerem Digital 3D filmu 

Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna, který byl do kin uveden celosvětově 19. května 2011. 

 

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


