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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

NOVÉ PRÉMIOVÉ IPS MONITORY OD LG PŘINÁŠEJÍ SVĚT 

DOKONALÝCH BAREV 
Monitory LG UltraWide, ColorPrime a Touch 10 udávají trendy v roce 2013 

 
Praha, 21. června 2013 – Společnost LG Electronics uvádí na trh novou modelovou 

řadu monitorů s vylepšenou technologií IPS. Monitory LG UltraWide, LG 

ColorPrime a LG Touch 10 se mohou pochlubit vynikající kvalitou obrazu, živými 

barvami a specializovanými funkcemi. Monitory jsou v České republice dostupné 

od půlky června 2013,  

 

„Nová modelová řada monitorů LG spojuje vysoce specializované funkce se 

zdokonalenou technologií IPS. Díky tomu se ideálně hodí jak pro běžnou práci a zábavu, 

tak pro profesionální použití.“ říká Martin Malý, tiskový mluvčí LG Electronics.  

 

Monitor LG UltraWide 29EA93: multitasking a multimediální funkce 

LG 29EA93 UltraWide je monitor, který se pyšní poměrem stran 21:9. Široký displej 

s úhlopříčkou 29 palců se ideálně hodí pro multitasking a multimediální aktivity. 

Proporce monitoru v kombinaci s elegantním designem LG CINEMA SCREEN mohou 

navíc směle konkurovat obrazovkám domácího kina. 

 

Model LG UltraWide je také skvělou volbou pro práci v kanceláři. Jak už napovídá 

název, nový model monitoru disponuje mimořádně širokou obrazovkou, která navíc 

umožňuje pracovat souběžně na více úkolech. Unikátní funkce 4-Screen Split umí 

rozdělit obrazovku na čtyři samostatné segmenty, takže již nemusíte ručně upravovat 

velikost a polohu každého otevřeného dokumentu, ale pouhými několika kliknutími 

myši si je můžete přehledně uspořádat do několika typů rozestavění. Praktická je i 

funkce Dual-Link Up, která dokáže monitor propojit současně s dvěma externími 

zařízeními, jako je např. notebook, chytrý telefon, fotoaparát či externí pevný disk. 
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Monitor LG UltraWide zvláště ocení profesionální grafici a designéři, kterým nabízí 

100% pokrytí barevného prostoru sRGB a podporu při kalibraci barev. Ve spojení 

s vylepšenou technologií IPS zajišťuje monitor LG UltraWide velmi přesné barevné 

podání. Doporučená maloobchodní cena je 13.900 Kč vč. DPH. 

 

Monitor LG Touch 10, model 23ET83: optimalizovaný pro Windows 8 a dotykové 

ovládání deseti prsty 

Desetibodové dotykové ovládání 23palcového monitoru LG 23ET83 Touch 10 (dále LG 

Touch 10) umožňuje uživatelům, oproti konvenčním dotykovým obrazovkám, zapojit 

současně všech deset prstů. To ocení zejména majitelé operačního systému Windows 8 

s dotykovým ovládáním, kteří budou moci rychleji a přirozeněji ovládat klávesnici na 

obrazovce. 

Díky inovativnímu ovládání LG Touch 10 zároveň otevírá nové možnosti interakce 

s obsahem. Skvěle jej využijete pro nejrůznější dotykové hudební aplikace, jako jsou 

virtuální piána, syntetizéry a strunné nástroje. Své místo však monitor nalezne i 

v oblasti vzdělávání. S dotykovým ovládáním mohou děti snadným a zábavným 

způsobem pracovat s výukovými aplikacemi. Doporučená maloobchodní cena je 10.300 

Kč vč. DPH. 

 

Monitor ColorPrime 27EA83: precizní zobrazení barev 

Monitor LG 27EA83R ColorPrime představuje komplexní řešení pro filmaře, fotografy, 

designéry a odborníky na grafiku, kterým nabízí špičkový obraz a dokonalé barvy. 

Úchvatné rozlišení Wide Quad High Definition (WQHD) 2560 x 1440 pixelů činí 

z monitoru ideální přístroj pro profesionální použití. Monitor věrně reprodukuje širokou 

paletu barev, která pokrývá 100 % barevného prostoru sRGB. Díky tomu si LG 

ColorPrime odnesl ocenění „Nejlepší fotografický monitor“ roku 2013 od asociace 

TIPA (Technical Image Press Association). Výhodou monitoru je i jeho schopnost 

otáčet se až o 90 stupňů. Tento model bude k dostání v českých a slovenských 

obchodech od července 2013. Doporučená maloobchodní cena je 13.000 Kč vč. DPH. 

 

Technologie IPS: živé barvy a dokonale ostrý obraz 
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Součástí modelové řady monitorů LG jsou moderní panely LG In-Plane Switching (IPS) 

zajišťující nejvyšší možnou kvalitu obrazu. Technologie IPS se vyznačuje živými 

barvami, ostrým obrazem a minimalizací námahy pro oči v důsledku pohybového 

rozostření obrazu. 

Výjimečnou kvalitu obrazu svých IPS monitorů předvedla společnost LG ve videu 

nazvaném So Real, It’s Scary (Tak reálné, až je to děsivé), které se ihned stalo 

internetovým hitem. V  krátkém klipu vyvolají IPS monitory LG v nic netušících lidech 

ve výtahu dojem, že se jim rozpadá podlaha pod nohama. Video shlédlo na YouTube 

více než 15 milionů návštěvníků. 

# # # 

 

 

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 
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