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TISKOVÁ ZPRÁVA       
 

 

Energeticky nejefektivnějším TV přijímačem na veletrhu IFA 2012 byla 

vyhlášena LG CINEMA 3D  

 
 

 

PRAHA, 17. září, 2012 - Na veletrhu IFA 2012 získalo LG „Cenu za účinnost“ za svou televizi 

CINEMA 3D Smart TV, model 47LM670S. Cenu uděluje iniciativa Superefficient Equipment and 

Appliance Deployment (SEAD) mimořádně energeticky účinným spotřebičům.   

 

SEAD je mezinárodní vládní orgnizace přičleněná k CEM, která byla vytvořena v roce 2010 s cílem pomoci 

transformovat světový trh směrem k mnohem účinnějším zařízením a spotřebičům. Tato iniciativa se rozšířila 

do 14 zemí včetně Austrálie, Francie, Německa, Indie, Japonska, Jižní Koreje, Ruska, Spojeného Království a 

USA. SEAD posuzuje energetickou účinnost TV přijímačů, monitorů, počítačů, domácích spotřebičů a 

světelných zdrojů prodávaných v Severní Americe, Evropě, Indii a Austrálii. Každoročně je v každém 

regionu vybírán nejlepší výrobek v jedné kategorii. V letošním roce byla pozornost zaměřena na kategorii TV 

přijímačů a SEAD podrobil důkladnému posouzení nabídku každého výrobce. 

 

“Toto ocenění je další známkou toho, že LG má velice pevnou pozici v průmyslu výroby televizních 

přijímačů,” prohlásil Martin Malý, tiskový mluvčí LG. “Máme již silnou, diferencovanou technologii 3D, 

inovativní chytré funkce a progresivní design s tenkým rámečkem. Nyní začínáme také sklízet hodně chvály za 

energetickou účinnost našich velkoformátových TV přijímačů.”  

 

Model přijímače  47LM670S je vybaven technologií  Local Dimming umožňující uživatelům nezávislé 

ovládání jasu v jednotlivých částech TV obrazovky. Tato technologie zvyšuje energetickou účinnost TV 

přijímače.  Navíc je spotřeba elektrické energie snižována tím, že zdroj LED světla je konfigurován v přímce. 

Všechny tyto funkce zaměřené na spotřebu elektrické energie jsou zahrnuty pod jediný termín Smart Energy 

Saving Technology, jímž se rozumí odstranění zbytečného plýtvání elektrickou energií a zvýšení úspornosti 

přijímače.  

 

Při hodnocení rozdělila iniciativa SEAD TV přijímače prodávané na evropském trhu do tří kategorií podle 

formátu obrazovky: malé (s velikostí úhlopříčky obrazovky do 27 palců), střední (29 - 42 palců) a velké  (42 



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

                                                          

Strana číslo 2 ze 2 

 

palců a více). LG  CINEMA 3D Smart TV zvítězila v kategorii velkoformátových přijímačů a byla oficiálně 

uznána energeticky nejúčinnějším TV přijímačem s ohodnocením A++ ve všech třech hodnocených 

kategoriích. 

 
 

 

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 

 

Tiskový mluvčí LG Electronics CZ: 
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