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TISKOVÁ ZPRÁVA       
 

 

Telefon LG PRADA se dočkal aktualizace na Ice Cream Sandwich 
Upgrade u telefonu Prada phone by LG 3.0 není posledním, další budou následovat 

 

Praha, 17. září 2012 – Verze operačního systému Android Ice Cream Sandwich byla uvolněna pro 

chytrý telefon Prada phone by LG 3.0. Majitelé skvělého designového telefonu se tak dočkají několika 

vylepšení. 

 

Oproti předchozí verzi operačního systému 2.3 Gingerbread si budou moct majitelé chytrých telefonů Prada 

phone by LG 3.0 vychutnat mnohem přívětivější uživatelské rozhraní usnadňující veškerou práci, nový 

vzhled multi-taskingu či výrazné vylepšení fotoaparátu nabízející při focení lepší kompresní poměr. Uživatelé 

sociálních sítí (ať už Facebook, Twitter či další) ocení také lepší propojení smartphonů s jejich účty, kdy si 

například ke kontaktu budete moci přidat daleko více detailů než u předchozí verze. Daleko rychlejší je také 

internetový prohlížeč. 

 

Aktualizace je dostupná pro všechny telefony prodané v oficiální distribuci v Čechách a na Slovensku. 

 

Telefon je možné zaktualizovat prostřednictvím počítače a aplikace LG PC Suite.  Uživatel 

postupuje dle jednoduchého průvodce a provede celou aktualizace za cca 15 minut. 

- Otevře si webovou stránku www.lg.com/cz/support/mc-support/mobile-phone-support.jsp. 

Zde vybere svůj typ mobilního telefonu.  

- Pokračuje kliknutím na tlačítko »WINDOWS USB ovladač«. Stáhne se spustitelný soubor. 

Nainstalujte jej do systému, tím získá PC ovladač pro smartphone.  

- Dále pokračuje kliknutím na tlačítko »Aktualizace softwaru«. Stáhne se další spustitelný 

soubor.  

- Připojí telefon k PC prostřednictvím USB kabelu, v režimu LG software, spustí soubor a po 

ověření klikne na »Spustit aktualizaci«. Tím dojde k aktualizaci softwaru. 

 

http://www.lg.com/cz/support/mc-support/mobile-phone-support.jsp
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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 
 


