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TISKOVÁ ZPRÁVA       
 

 

Rozšíření řady L: český trh se dočká modelu Optimus L9 

Optimus L9 bude nejlepším telefonem z řady L: vybaven novými funkcemi nabídne lepší uživatelský zážitek 

 

PRAHA, 24. října 2012 – LG Optimus L9 bude pokračovat ve stylu, ve kterém se nese celá řada L-

Series. Po odezvě na modely Optimus L3, L5 a L7 bude uveden do prodeje mobilní telefon LG Optimus 

L9. Unikátní design zdědí po svých předcích. 

 

Ve smyslu designové filozofie série L bude mít LG Optimus L9 jen 9,1 mm tenké tělo s kovovým pruhem, 

který jej opticky ještě více zeštíhlí. Uživatel jej díky tenkým rozměrům snadno uchopí.  

 

IPS displej o velikosti 4,7 palce je největší ve své třídě a dokáže zobrazit čistý obraz, jenž díky zobrazení i 

těch největších detailů téměř nerozeznáte od skutečnosti. Poskytne pohodlné sledování videa. Baterie 

s křemičitým elektrolytem s kapacitou 2,150 mAh umožní uživateli používat nové zážitkové funkce (UX) 

klidně celý den, protože maximalizuje výkon, ale neztrácí nic z elegantního designu. Například oproti 

konkurenčnímu  Galaxy S II vydrží o 30% déle. V síti 3G Vám LG Optimus L9 dovolí telefonovat celých 

osmnáct hodin. 

 

Díky UX funkcím jako QTranslator, My Style Keypad nebo stále oblíbenější QMemo
TM

 bude LG Optimus 

L9 ještě chytřejším smartphonem. 

 

QTranslator okamžitě překládá nejen slova, ale i celé věty a fráze formou jednoduchého skenu. Díky 

technologii optického rozpoznávání znaků (OCR) dokáže převést do jiného jazyka dopis, který naskenujete 

fotoaparátem. Pro překlad slov, vět nebo frází používá elektronický slovník a online překladač. Čeština i 

Slovenština jsou podporovány. 

 

„LG Optimus L9 je určený zákazníkům, kteří chtějí telefon s velkým displejem, kvalitním fotoaparátem, 

dostatečným výkonem a dlouhou výdrží za dobrou cenu,“ říká obchodní ředitel LG Electronics divize Mobilní 

komunikace Petr Kuboš. Navíc LG Optimus L9 obsahuje vylepšenou aplikaci pro jednoduché vyřizování 

emailů, inspirované programy pro PC, které zná většina uživatelů. 
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My Style Keypad je funkce, která přizpůsobí rozložení kláves tomu, jestli uživatel píše levou, pravou nebo 

oběma rukama. LG Optimus L9 do výbavy dostane i QMemo
TM

, dovolující uživateli zachytit, zapamatovat a 

s ostatními sdílet nápady zaznamenané pouhými prsty. 

 

„Optimus L9 je skvělý smartphone, který bude cenově dostupný široké veřejnosti,“ říká Martin Malý, 

tiskový mluvčí LG.  

 

Doporučená maloobchodní cena tohoto telefonu bude 7 900 Kč s DPH a bude v černé a bílé variantě. 

 

Základní specifikace: 

OS: Android 4.0 Ice Cream Sandwich 

Chipset: 1GHz Dual-Core 

Hlavní displej: 4,7 palcový IPS displej 

Paměť: 1GB DDR2 (RAM) / 4gb e-MMC 

Fotoaparát: 5MP zadní / VGA přední 

Baterie: 2150 mAh SiO + 

Velikost: 131,9 x 68,2 x 9,1 mm / 125g 

Ostatní: DLNA, QMemo ™, QTranslator funkce, My Style Keyboard funkce 

 

 

 

O LG Electronics CZ  

Firma 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. Ve 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 Red Dot 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. 

 

V případě zájmu o technické specifikace nebo zájmu o výpůjčky produktů kontaktujte, prosím, naši PR agenturu LG-One:  

Pavel Jína,  T: (+420) 724 666 602,  pavel.jina@lg-one.com 
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