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Spotify Chega à nova gama “Smart Blu-Ray” da LG 
Serviço de Música Digital já disponível nos equipamentos Áudio e Video  

 

A LG Electronics (LG) vai disponibilizar o acesso ao 

premiado serviço de música digital Spotify, numa 

seleção de produtos do seu novo lineup de Smart Media  

(Leitores Blu-ray BP730 e BP630, Home Theater 

BH9530TW, BH7530T, BH6530T e BH4030S). Esta 

aplicação abre a porta a mais de 20 milhões de músicas, das quais os utilizadores 

poderão desfrutar a partir das suas salas de estar. 

 

Os utilizadores que possuam contas premium no Spotify poderão descobrir músicas, 

novas, partilhar os hits favoritos com os seus amigos via Facebook e Twitter e organizar 

as suas playlists pessoais a partir dos seus equipamentos Smart Media LG. Os novos 

utilizadores têm a possibilidade de experimentar gratuitamente esta aplicação Premium 

durante trinta dias. 

  

O Spotify estará presente num conjunto de equipamentos de áudio e vídeo LG que 

inclui o Home Theater LG BH9530TW, com saída de som de 9.1 canais e que oferece 

uma experiência de cinema em casa totalmente imersiva. Os utilizadores vão poder 

desfrutar das suas músicas preferidas com a qualidade que só o Som 3D proporciona. 

 

“A plataforma Smart World LG disponibiliza uma escolha alargada de conteúdos 

e aplicações, que é agora reforçada pelo serviço de música digital com maior 

sucesso a nível Mundial” afirma Jorge Nascimento Marketing Manager para a área de 

Home Entertainment da LG Portugal. “Ao longo do ano, vamos dar seguimento a 

uma estratégia que visa enriquecer a nossa plataforma de conteúdos para 

equipamentos Smart, procurando sempre um equilíbrio entre aplicações globais, 

como o YouTube, Facebook ou o Twitter, e conteúdos locais, direcionados para os 

consumidores portugueses, como é o caso das aplicações dedicadas do Sapo, Zon, 

Meo e o jogo Saber Portugal”. 
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O Spotify já está disponível em Portugal

apresentado por todo o País, a sua nova gama de equipamentos d

que suportam este serviço. 
 

LG Touch the Smart Life
 

Convidamos a descobrir tudo aquilo que o

para oferecer nesta plataforma multimédia

novos produtos da marca: http://www.lg.com/pt/lgportugal/press
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Sobre a LG Electronics em Portugal

A LG Electronics Portugal, foi fundada em 2003 e emprega cerca de 89 colaboradores. A empresa, que 

alcançou em 2012 vendas globais no valor de 117 milhões de euros, engloba cinco unidades de negócio 

Home Entertainment, Home Appliances, Mobile Communicati

– sendo distribuidor no nosso país de telefones móveis, sistemas de ar condicionado, produtos de 

armazenamento ótico, leitores de DVD, sistemas Home Cinema, televisões Plasma e LCDs com 

tecnologia LED e 3D, frigoríficos, máquinas de lavar loiça e roupa, entre outros. Para mais informações, 

por favor, consulte http://lg.com/pt

�

Sobre a LG Electronics 

A LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) é líder global e inovadora em eletrónica de consumo, 

comunicações móveis e eletrodomésticos, empregando mais de 87.000 pessoas que desenvolvem mais de 

113 operações em todo o mundo. Com vendas globais no valor de 45.

a LG é composta por quatro unidades de negócio: Home Entertainment, Mobile Communications, Home 

Appliance e Air Conditioning & Energy Solutions. A LG é uma das principais fabricantes mundiais de 

televisões de ecrã plano, telemóveis, ar condicionado, máquinas de lavar e frigoríficos. 

foi considerada, em 2012, ENERGY STAR® Partner of the Year. 

www.lg.com. 
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está disponível em Portugal, numa altura em que a marca LG tem 

apresentado por todo o País, a sua nova gama de equipamentos de Home 

 

LG Touch the Smart Life 

Convidamos a descobrir tudo aquilo que o lineup de Home Entertainment

para oferecer nesta plataforma multimédia  que preparámos para dar a conhecer os 

http://www.lg.com/pt/lgportugal/press-kit2013/index.html
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Sobre a LG Electronics em Portugal 

A LG Electronics Portugal, foi fundada em 2003 e emprega cerca de 89 colaboradores. A empresa, que 

alcançou em 2012 vendas globais no valor de 117 milhões de euros, engloba cinco unidades de negócio 

Home Entertainment, Home Appliances, Mobile Communications, Business Solutions e Air Conditioning 

sendo distribuidor no nosso país de telefones móveis, sistemas de ar condicionado, produtos de 

armazenamento ótico, leitores de DVD, sistemas Home Cinema, televisões Plasma e LCDs com 

íficos, máquinas de lavar loiça e roupa, entre outros. Para mais informações, 

http://lg.com/pt. 

A LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) é líder global e inovadora em eletrónica de consumo, 

comunicações móveis e eletrodomésticos, empregando mais de 87.000 pessoas que desenvolvem mais de 

113 operações em todo o mundo. Com vendas globais no valor de 45.22 mil milhões de dólares em 2012, 

a LG é composta por quatro unidades de negócio: Home Entertainment, Mobile Communications, Home 

Appliance e Air Conditioning & Energy Solutions. A LG é uma das principais fabricantes mundiais de 

telemóveis, ar condicionado, máquinas de lavar e frigoríficos. 

foi considerada, em 2012, ENERGY STAR® Partner of the Year. Para mais informações, visite o 

Para mais informações:

ana.martins@lg

�����������	
�����   ������� �

����������	
����   ������� �����

   ��������������� �

a marca LG tem 

Home Entertainment, 

Home Entertainment da LG tem 

que preparámos para dar a conhecer os 

kit2013/index.html 

A LG Electronics Portugal, foi fundada em 2003 e emprega cerca de 89 colaboradores. A empresa, que 

alcançou em 2012 vendas globais no valor de 117 milhões de euros, engloba cinco unidades de negócio – 

ons, Business Solutions e Air Conditioning 

sendo distribuidor no nosso país de telefones móveis, sistemas de ar condicionado, produtos de 

armazenamento ótico, leitores de DVD, sistemas Home Cinema, televisões Plasma e LCDs com 

íficos, máquinas de lavar loiça e roupa, entre outros. Para mais informações, 

A LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) é líder global e inovadora em eletrónica de consumo, 

comunicações móveis e eletrodomésticos, empregando mais de 87.000 pessoas que desenvolvem mais de 

22 mil milhões de dólares em 2012, 

a LG é composta por quatro unidades de negócio: Home Entertainment, Mobile Communications, Home 

Appliance e Air Conditioning & Energy Solutions. A LG é uma das principais fabricantes mundiais de 

telemóveis, ar condicionado, máquinas de lavar e frigoríficos. A LG Electronics 

Para mais informações, visite o 

Para mais informações: 

 
LG-One 

Ana Martins 
Tel. 21 321 80 56 

Tlm. 91 033 15 45 
ana.martins@lg-one.com 

 
LG-One 

Diogo Vasques 
T: +351 21 321 80 17 
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Mob: +351 93 501 24 56 
diogo.vasques@lg-one.com 
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