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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 
INTELIGENTNÍ TROUBY LG UMOŽŇUJÍ SNÁZE 
PŘÍPRAVOVAT ZDRAVĚJŠÍ, CHUTNĚJŠÍ JÍDLA 

 

Kombinace technologie světelných vln s topným tělesem Charcoal Lighting HeaterTM od 
společnosti LG pomáhá uživatelům připravovat chutná, zdravá jídla a zároveň šetří čas 

a energii 
 
Berlín, 10. dubna 2013 – Na přehlídce inovací LG InnoFest, jedinečné akci, která 

se koná od 10. do 11. dubna 2013 v Berlíně, představuje společnost LG Electronics 

(LG) troubu na světelné vlny Lightwave Convection Oven vybavenou topným 

tělesem na dřevěné uhlí Charcoal Lighting Heater™. Nová trouba Lightwave 

Convection Oven umožňuje přípravu chutnějších, zdravějších a přirozenějších 

pokrmů přímo v pohodlí domácnosti. Přehlídka inovací LG InnoFest nabízí 

médiím a obchodním partnerům společnosti LG z celé Evropy příležitost seznámit 

se s jejími nejnovějšími kuchyňskými spotřebiči a technologiemi. Přehlídky se 

účastní významní partneři ze Švédska, Polska, Řecka, Maďarska, Nizozemska, 

Lucemburska, Belgie, Rumunska, Portugalska Rakouska a Lotyšska. 

  

„Topné těleso Charcoal Lighting Heater™ zásadním 

způsobem pomáhá zákazníkům pohodlněji vařit 

lahodná jídla,“ řekl Martin Malý, tiskový mluvčí LG 

Electronics CZ. „Tato technologie také přispívá 

k přirozenější přípravě pokrmů. Jídla mají nižší obsah 

tuků a neztrácejí výživné látky.“ Martin Malý dodává: 

„Lidé se více zajímají o složení svého jídla. Stále 

častěji proto vaří doma a trouba LG Lightwave Convection Oven do značné míry 

přispívá k tomu, že domácí vaření znamená opravdu zdravější vaření.“  

 

LG Lightwave Convection Oven v sobě kombinuje výhody mikrovlnné a konvenční 

trouby, což ocení zejména spotřebitelé, kteří jsou zvyklí využívat při přípravě jídel obě 

LG Charcoal Lighting HeaterTM
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technologie. V topném tělese Charcoal Lighting 

Heater™ jsou použita vlákna dřevěného uhlí, která 

udržují přirozené proudění tepla. To pak proniká 

hluboko do jídla, které zůstává na povrchu křupavé 

a uvnitř šťavnaté. Jídlem zároveň prostupují 

světelné vlny, které redukují 

nadbytečnou sůl a tuk a udržují v jídle 

vitamín C a další výživné látky. Díky 20 programům vaření v páře mohou navíc 

uživatelé doma připravovat zdravější a pestřejší pokrmy. S topným tělesem Charcoal 

Lighting Heater lze jídlo připravit až třikrát rychleji a zároveň ušetřit energii. 

 

Další příslušenství, mezi něž patří hrnec SteamChef, podnos Crispy Tray a mísa Steam 

Bowl, uživatelům umožňují snadno připravovat širokou řadu zdravých pokrmů, zatímco 

dětský zámek a stahovací dvířka zajišťují bezpečnost spotřebiče a dodávají mu stylovost 

v každé kuchyni.   

# # # 
 

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 LG CZ 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 novou PR 
agenturu Native PR: Tereza Ďoubalová, T: (+420) 773 557 227,  tereza.doubalova@nativepr.cz 
 
Chcete-li znát trendy v oblasti spotřební elektroniky, analýzy a komentáře, neváhejte kontaktovat, prosím, 
tiskového mluvčího LG Electronics CZ: Martin Malý, T.: +420 234 094 663, M.: +420 731 471 724, E.: 
martin.maly@lge.com 
 
 
 
 

Nová trouba LG Lightwave Convection Oven


