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TISKOVÁ ZPRÁVA       
 

 

LG a Google představily smartphone Nexus
TM

  

Nový chytrý telefon kombinuje hardware LG, který je nejlepší ve své třídě, a zkušenosti Google 
 

New York,  Praha, 30. října 2012 – Nové špičkové zařízení s operačním systémem Android představily 

dnes v New Yorku společnosti LG a Google. Nexus 4 spojuje výborný výkon, kvalitní hardware, 

sofistikovaný LG design a operační systém Android
TM

 4.2 JellyBean, což je zatím nejrychlejší a 

nejstabilnější verze Androidu. Uživatelské prostředí obohacují další funkce z produkce Googlu. 

 

„Jsme hrdí na to, že právě my posouváme telefon LG Nexus na další úroveň,“ říká Martin Malý, tiskový 

mluvčí LG Electronics. „Zákazníci budou skutečně nadšení rovnováhou mezi formou a funkcemi nejnovější 

generace Androidu.“ 

 

"To je poprvé, co jsme spolupracovali s LG při tvorbě telefonu Nexus," řekl Andy Rubin, Senior Vice 

President mobilního a digitálního obsahu Google. "LG přineslo do projektu extra výjimečný talent a 

výsledkem je funkcemi nabitý přístroj, který skvěle padne do ruky a je velmi rychlý." 

 

Zachyťte a podělte se o váš svět 

Nexus 4 přichází s 8 Mpix fotoaparátem s vysokým výkonem, který dokáţe zaznamenat okouzlující Photo 

Sphere fotografie, dovolující zachytit kaţdičký detail. Nad, pod, ale i kolem vás. S Nexusem 4 můţete vyfotit 

panoramatický snímek o 360 stupních. Budete si připadat, jakoby jste byli uprostřed fotografie. Snímky se 

navíc díky funkci Instant Upload nahrají na internet do vaší galerie, takţe uţ nikdy nepřijdete o ţádný z nich. 

 

Ţivot vašim obrázkům dá 4,7 palcový True HD IPS displej s rozlišením 1280x768 a Zerogap Touch 

technologií.  Jemně zakřivené skleněné hrany umoţňují prstem hladce přejíţdět po obrazovce s hustotou 320 

pixelů na palec. Nejmodernější technologie displeje vám dají pocit, ţe se dotýkáte kaţdého pixelu zvlášť. To 

vše chráněné Corning Gorilla Glass 2 sklem, extra odolným proti škrábancům. 

 

 

Vyrobeno pro rychlost 
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Nexus 4 přichází s nejnovějším procesorem Qualcomm Snapdragon S4 Pro, tudíţ má rychlosti a síly na 

rozdávání. Rychlé prohlíţení webu, nádherná 3D grafika, zaručující ten nejlepší herní poţitek, a schopnost 

přepínat bez větší námahy mezi několika aplikacemi. S 2GB paměti RAM a doposavad nejrychlejší verzí 

Androidu (4.2 Jelly Bean) se Nexus 4 stává zatím nejsviţnějším Nexusem. 

 

Informace na dosah ruky 

Nexus 4 vám dá do ruky nejlepší aplikace společnosti Google. K dispozici budete mít nejnovější verzi 

Google Now, která udrţí ve vašem ţivotě pořádek – nechte si připomenout odlet letadla, zarezervování 

restaurace, potvrzení hotelu nebo blízké objekty, které stojí za vyfocení. Kdekoliv a kdykoliv, kdyţ je 

potřebujete. 

 

Do míst, kam se chcete podívat, se snadno dostanete s Google Maps
TM

 pro Android. Díky GPS navigaci, 

aktuálním dopravním informacím a integrovanému směrování jak pro chodce, řidiče, ale i uţivatele MHD, 

nebylo nikdy snadnější dostat se z bodu A do bodu B. 3D Maps a bohatá škála satelitních snímků vám 

nabídne realističtější navigaci, zatímco díky Street View a Indoor Maps budete vţdy vědět, co stojí před 

vámi. 

 

Nexus 4 přináší to nejlepší od Googlu ve spojení se špičkovým hardwarem přímo do vaší dlaně. Bude 

dostupný v online obchodech stejně jako v kamenných prodejnách po celém světě. Nexus 4 je 3G zařízením a 

obě společnosti očekávají, ţe se do celého světa rozšíří velmi rychle. Nexus 4 bude dostupný v obou verzích 

8GB a 16GB  v online prodeji na Google Play™ od 13. listopadu; začne se prodávat v USA, Velké Británii, 

Kanadě, Německu, Francii, Španělsku a Austrálii. V kamenných obchodech v Evropě, Střední a Jiţní 

Americe, Asii, na Blízkém východě bude prodej zahájen v polovině listopadu. „Pro Českou republiku a pro 

Slovensko čekáme na určení data uvedení na trh,“ dodal Ondřej Oubrecht, technický manažer LG 

Electronics CZ. 

 

Tisková zpráva je převzata od mateřské společnosti LG Electronics a případné technické specifikace se 

mohou od výsledného produktu pro český a slovenský trh lišit. 

 

Základní specifikace: 

• Chipset: Qualcomm Snapdragon™ S4 Pro procesor s frekvencí 1,5 GHz Quad-Core CPU Krait 

• Grafika Adreno 320 

• Operační systém: Android 4.2 Jelly Bean 
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• Síť: 3G (WCDMA), HSPA+ 

• Displej: 4,7 palcový WXGA True HD IPS Plus (1280 x 768 pixelů) 

• Paměť: 8 GB/16 GB 

• RAM: 2GB 

• Fotoaparát: 8 Mpx zadní / 1,3 Mpx HD přední 

• Baterie: 2100 mAh Li-Polymer / Doba hovoru: 15,3 hodin / Pohotovostní reţim: 390 hodin 

• Velikost: 133,9 x 68,7 x 9,1 mm 

• Hmotnost: 139 g 

• Ostatní: bezdrátové nabíjení, Wi-Fi Dual, NFC, SlimPort 

 

O LG Electronics CZ  

Firma LG je silnou korejskou společností, která se svojí více neţ 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 zaloţena v roce 2003, o dva roky později přibyla kancelář v Bratislavě. Zaměstnává více neţ 120 

zaměstnanců, přičemţ roční obrat se pohybuje v řádu miliard korun. Ve skupině LG pracuje více neţ 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 soutěţí 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 

mailto:martin.maly@lge.com

