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TISKOVÁ ZPRÁVA       
 

 

LG Cinema 3D Smart televize způsobila díky průlomové technologii  

revoluci v televizním průmyslu   
 

Technologie FPR (pasivní 3D), funkce Smart TV a inovativní CINEMA SCREEN Design  

přispívají ke komerčnímu úspěchu LG CINEMA 3D Smart televizí a také k pozitivnímu přijetí 

 
Praha, 29. srpna 2012 – Jen zřídka je nový technologický trend takovou inovací, aby změnil 

zvyky v nákupním chování celého světa. Objev žárovky vedl k zániku petrolejek, kazety 

nahradily vinylové desky a smartphonům se v novém tisíciletí podařilo zničit PDAčka.  

 

Společnost LG Electronics (LG) je v současné době z historického hlediska ve stejném postavení 

jako zmínění výrobci. V rozpětí pouhých osmnácti měsíců, obrátila LG televizní průmysl vzhůru 

nohama představením 3D Smart TV s novou pasivní 3D technologií FPR (Film Patterned Retarder), 

která vyzvala na souboj v té době populární aktivní 3D TV technologii závislou na závěrkových 

brýlích (shutter glasses - SG).  

 

„Na rozdíl od konkurenčních aktivních 3D televizorů nevyžadují  LG CINEMA 3D Smart televizory 

těžké a objemné brýle, které potřebují pravidelné dobíjení. V tomto ohledu jsme zcela změnili názor 

zákazníků na 3D a navíc nám lékaři z Evropské oční kliniky LEXUM potvrdili nezávadnost naší 

technologie na lidské oko, což do té doby byl obecný mýtus o negativních dopadech 3D televizí,“ 

říká Martin Malý, tiskový mluvčí LG.  

 

S bojem konkurenčních 3D technologií o přízeň zákazníků rostlo povědomí o 3D produktech i 

objem obsahu ve 3D.  Významným důvodem pro vznik 3D Smart televizorů bylo vydávání 

populárních filmů ve 3D na Blu-ray nosičích, které jsou oblíbené zejména u rodin s dětmi. Díky 

tomu by měl podle průzkumu trhu společnosti DisplaySearch v letošním roce prodej 3D televizorů 

vyšplhat na 25 milionů kusů.  
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LG 3D Smart televizory jsou nejen pohodlné a bez blikání (díky funkci flicker free), ale 3D obraz 

není zdvojený, což snižuje riziko bolestí hlavy.  S takto jasnou výhodou v komfortu užívání oproti 

konkurentům začala LG CINEMA 3D Smart TV dostávat stále více a více pozitivních hodnocení od 

předních médií, stala se vedoucím produktem na trhu a trend se začal obracet ve prospěch pasivní 

3D technologie FPR.  

 

V tomto roce bude LG dále posilovat svoji pozici na trhu se 3D a růst bude pokračovat také v podílu 

produktů s touto funkcí v portfoliu společnosti.  Společnost LG představila CINEMA SCREEN 

design, díky kterému se rámeček 3D Smart televizorů zmenšil a téměř není vidět. Zvětšila na 84 

palců svůj největší televizor, který tak dokáže zobrazit úchvatných 8 milionů pixelů.  

 

Kombinace funkcí Smart TV, bohatého 3D obsahu a uživatelsky přátelských funkcí User 

Experience (UX) a User Interface (UI), jakými jsou nejpřizpůsobivější uživatelské rozhraní Home 

Dashboard a intuitivní dálkové ovládání Magic Remote, pomohla LG k plnému uspokojení potřeb 

zákazníků. 

 

Zde je jen krátký seznam nedávných ocenění, která LG CINEMA 3D TV dodnes obdržela od 

vlivných spotřebitelských časopisů:  

 

Stereo & Video (ČR):  

Český měsíčník Stereo & Video v jedenáctistránkovém testu ověnčil sérii televizorů LM samými 

superlativy. 

 

Which? (VB):  

47 palcová LG CINEMA 3D Smart TV (47LM860) byla zvolena jako Best Buy produkt díky skvělé 

kvalitě obrazu ve vysokém rozlišení, vynikajícímu zvuku a také intuitivnímu dálkovému ovládání 

Magic Remote. 

 

CNET:  

Časopis udělil ocenění Editor’s Choice dvěma produktům společnosti LG – 55 palcová CINEMA 

3D Smart TV (55LM9600) a 42 palcová CINEMA 3D Smart TV (42LM660T). Pro časopis byl 
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klíčový zejména 3D výkon produktů. Označil je za nejlepší pasivní 3D televizory na trhu. Dokonce 

42 palcový CINEMA 3D Smart TV ocenil CNET za její “skvělý design, vynikající Smart TV funkce, 

prvotřídní podporu 3D a dokonalé obrázky ve vysokém rozlišení.” 

 

Digital Trends (USA):  

Časopis Digital Trends udělil CINEMA 3D Smart TV (55LM6700) ocenění Editor’s Choice a dal jí 

devět hvězdiček z 10 možných. 

  

HiVi (Japonsko):  

Nejvýznamnější japonský časopis zacílený na audio a video, HiVi, a přední japonský deník, Nikkei, 

publikovaly velmi vřelé recenze o LG CINEMA 3D Smart televizorech. To je v Japonsku vzhledem 

k tomu, že země se historicky brání cizím značkám, naprostá rarita.   

 

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


