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TISKOVÁ ZPRÁVA       
 

 

Mezinárodní soutěž EISA přinesla společnosti LG dvě nová ocenění 

LG byla uznána organizací EISA jako lídr v oblasti domácí zábavy 

 po sedm po sobě jdoucích let 

 

 

PRAHA, 23. srpna 2012 – Aktuální ročník soutěže pořádané asociací European Imaging and 

Sound Association  (EISA) rozšířil sbírku cen společnosti LG Electronics (LG). Produkty LG 

byly oceněny ve dvou kategoriích – Evropský SMART televizor a Nejúspěšnější evropský 

displej.  

 

EISA je asociací 50 odborných časopisů z 19 zemí světa. Cílem EISA Awards, jedné z 

nejprestižnějších cen v oboru domácí zábavy, je rozeznat výrobky, které obdrží nejlepší hodnocení v 

oblasti technologií, designu a inovací. 

 

Vítězství v kategorii Evropský SMART televizor si připsal exkluzivní NANO FULL LED 

televizor LG 55LM960V s úhlopříčkou 55 palců (140 cm). Cenu za Nejúspěšnější evropský 

displej (European Display Achievement) získal největší a nejtenčí LG OLED televizor 

s úhlopříčkou 55 palců (140 cm) – LG55EM970V. 

 

„Dvojice ocenění ukazuje na to, že LG je ve vedoucím postavení na trhu domácí zábavy a že 

televizory společnosti LG jsou ve své kategorii špičkou. Jsme hrdí na to, že naše produkty tato 

prestižní ocenění získaly a věříme, že jejich funkčnost a precizně zpracovaný design naše zákazníky 

nadchnou,” uvedl Martin Malý, tiskový mluvčí společnosti LG Electronics CZ. 

 

LG 55LM960V 

Exkluzivní NANO Full LED TV od LG, model 55LM960V přináší vysoce kvalitní obraz v 

působivém rámu i množství zajímavých funkcí. Ke každému televizoru je nyní k dispozici šest párů 
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brýlí LG CINEMA 3D, které váží pouhých 16 gramů a díky speciálnímu klipu se dobře nosí i na 

dioptrických brýlích (odpadá tedy nutnost nosit dvoje brýle na sobě). Na rozdíl od konvenčních 3D 

televizorů má LG CINEMA 3D Smart TV certifikaci "flicker-free" a zprostředkovává jasnější, ostrý 

3D obraz, který nenamáhá oči. U modelů 2012 zajišťuje sledování programu bez rušení obrazu 

rámem speciální technologie LG CINEMA SCREEN. Funkce 3D Depth Control umožňuje měnit 

úroveň 3D efektu podle vlastního přání. Televizor dále umožňuje konverzi 2D obsahů do 3D, 

speciální volbu intenzity zvuku funkcí 3D Sound Zooming a intuitivní hlasové ovládání Magic 

Remote. 

 

LG OLED TV 55EM970V 

Největší a nejtenčí OLED televizor LG55EM970V s úhlopříčkou 55 palců (140 cm) přináší 

nejmarkantnější inovaci v zobrazování od příchodu barevných obrazovek a poskytuje nejvyšší 

kvalitu obrazu s mimořádným kontrastem a širokým pozorovacím úhlem, které byly oceněné soudci 

EISA. Na rozdíl od konkurenčních OLED televizorů je každý pixel LG OLED TV tvořen čtyřmi 

barvami (WRGB). Díky tomu je barevné podání televizorů přesnější, přirozenější a více 

konzistentní. LG OLED TV tak nabízí obraz, který nebyly schopny vykreslit LCD ani LED panely. 

Technologie nepotřebuje žádné podsvícení a umožňuje využití v unikátním, extrémně plochém 

designu – pouze 4 mm. Na stěně televizor budí dojem uměleckého díla. 

 

Počátkem letošního roku byl LG 55-palcový OLED TV s názvem „Best of CES“ a „Best of Show 

CNET“ oceněn jako nejlepší produkt z celkového počtu 2 700 firem, které se účastnily letošního 

ročníku veletrhu Consumer Electronics Show v americkém Las Vegas. 

 

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:  
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Kristýna Řeháčková,  T: (+420) 725 972 166,  kristyna.rehackova@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 


