
 

    

 

 

LG apresenta 1ª curta
novos televisores

Marca

A LG Electronics (LG) apresentou

Alvaláxia, a sua 1ª curta-metragem 

televisores 3D, a gama Cinema 3D da LG.

 

 «Este é um momento que marca a transição da tecnologia 3D, tornando

dos consumidores, mesmo fora das salas de cinema, com toda a qualidade e máximo conforto.», 

refere Hugo Jorge, Director de Marketing da LG Electronics Portugal. «

filmada em 3D, vem confirmar a nossa aposta também na produção de conteúdos a

dimensões, ao mesmo tempo que reflecte o apoio que temos vindo a dar ao cinema nacional», 

acrescenta. 

 

A quarta curta-metragem, inteiramente 

encontro assume neste evento uma posição de destaque, 

projecto Curtas-Metragens LG e que surge no âmbito da aposta da marca para 2011 na 

tecnologia 3D. “Mateus” foi 

cinematográfico português, a convite da LG.

 

Sustentada pela estratégia Life’s Good

internacionais onde os equipamentos da marca assumem um papel importante nas histórias 

enquanto veículos de situações e experiências positivas, a marca pretendeu desta forma reforçar 

a sua estratégia de comunicação 

a histórias envolventes e que, simultaneamente, comunicam o lado emocional LG. 

“Algo de Bom”, “Orion House”, o ciclo 

marca na estratégia corporativa “Coisas Boas Acontecem”, premiada

categoria Comunicação Corporativa & B2B).
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curta-metragem portuguesa em 3D e revela 
novos televisores Cinema 3D TV  

Marca aposta no 3D em 2011 

 

(LG) apresentou, no dia 16 de Junho, pelas 10h30, na Sala 6 do Cinema 

metragem filmada em 3D, no âmbito do lançamento dos seus novos 

televisores 3D, a gama Cinema 3D da LG. 

«Este é um momento que marca a transição da tecnologia 3D, tornando-a parte do quotidiano 

consumidores, mesmo fora das salas de cinema, com toda a qualidade e máximo conforto.», 

refere Hugo Jorge, Director de Marketing da LG Electronics Portugal. «Esta curta

vem confirmar a nossa aposta também na produção de conteúdos a

dimensões, ao mesmo tempo que reflecte o apoio que temos vindo a dar ao cinema nacional», 

inteiramente patrocinada pela marca, com premiére marcada neste 

assume neste evento uma posição de destaque, sendo a primeira filmada em 3D no 

Metragens LG e que surge no âmbito da aposta da marca para 2011 na 

 realizada por Augusto Fraga, jovem talento do panorâma 

, a convite da LG. 

Life’s Good, a LG tem vindo a apoiar realizadores nacionais

onde os equipamentos da marca assumem um papel importante nas histórias 

enquanto veículos de situações e experiências positivas, a marca pretendeu desta forma reforçar 

a sua estratégia de comunicação que visa fomentar a proximidade com o consumidor recorr

a histórias envolventes e que, simultaneamente, comunicam o lado emocional LG. “Momentos”,  

“Algo de Bom”, “Orion House”, o ciclo  de curtas-metragens de 2010, revelou a forte aposta da 

marca na estratégia corporativa “Coisas Boas Acontecem”, premiada em Eficácia

categoria Comunicação Corporativa & B2B). 
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Cinema 3D TV - A última geração de televisores 3D da LG 

 

A introdução da nova gama de televisores Cinema 3D, marca a grande aposta LG em 2011 nesta 

tecnologia, prometendo revolucionar a experiência da televisão em casa em 3D ao introduzir 

melhorias em características como: a qualidade de imagem, conforto nos óculos, ângulo 

alargado de visualização e conversão de conteúdos 2D para 3D, vantagens que a LG acredita 

que faltavam para uma adopção generalizada do 3D. 

 

A série Cinema 3D TV tem a primeira imagem certificada da indústria com “Flicker Free” (sem 

trepidação) preparada para óculos com tecnologia polarizada (os mesmos utilizados no cinema), 

mais confortáveis e leves, relativamente à tecnologia activa. A vantagem do conforto destes 

óculos alia-se à maior amplitude do ângulo de visão e possibilidade de visualização flexíveis 

que permitem assistir a conteúdos 3D com a família e amigos. Os novos televisores Cinema 3D 

vêm com um conjunto de 2 óculos incluídos e, numa fase inicial, a LG oferece extra um party 

pack (conjunto de 5 óculos coloridos), totalizando 7 óculos para permitir uma experiência 

alargada para família e amigos. O preço acessível dos óculos permite ainda aos utilizadores 

comprarem a quantidade que desejarem, disponibilizando ainda versões clip-on para quem já 

utiliza óculos e assim ter o máximo de conforto e conveniência. 

 

Neste momento de transição em que os conteúdos 3D são ainda escassos, a LG permite a 

conversão de qualidade de 2D para 3D em tempo real, para que os utilizadores possam desfrutar 

ao máximo desta nova tecnologia. 

 

O resultado é uma imagem 3D bastante suave e limpa em que o efeito de cintilação e a fadiga 

ocular são praticamente eliminados, permitindo a utilização dos conteúdos 3D por mais tempo e 

com o máximo de conforto. 

 

A nova série de Cinema 3D TV da LG vai alargar a experiência tridimensional a um maior 

número de pessoas, tornando o 3D no futuro próximo da visualização de televisão.    
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A era do 3D veio para ficar através da tecnologia 3D de última geração desenvolvida pela LG 

Electronics (LG). Nos seus equipamentos, o consumidor vai ter oportunidade de viver com toda 

a intensidade uma experiência 3D única. Monitores, Televisores e, em brev

3D, vão permitir reinventar o entretenimento transformando

diferente do que actualmente conhecemos. Graças à LG, uma verdadeira experiência 

multiplataforma. 

A LG acredita que a massificação do 3D se tornará uma r

empresa neste domínio, principalmente quando aliados à crescente proliferação dos conteúdos 3D. Uma realidade 

que ganha maior relevo perante a capacidade de conversão 2D para 3D e, brevemente, com a inovad

possibilidade de criação de filmes 3D pelo próprio utilizador.

Uma variedade de equipamentos 3D que permitirá aos consumidores elevar o entretenimento a uma experiência 

incrível. 

 

 

 

 

Sobre a LG Electronics em Portugal 

A LG Electronics Portugal, foi fundada em 2003 e emprega cerca de 110 colaboradores. A empresa, que alcançou em 

2010 vendas globais superiores a 219 milhões de euros, engloba cinco unidades de negócio 

Home Appliances, Mobile Communica

país de telefones móveis, sistemas de ar condicionado, produtos de 

 

armazenamento óptico, leitores de DVD, sistemas Home Cinema, televisões Plasma e LCDs com tecnologia LED e, 

brevemente, 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 electrónica de consumo, comunicações 

móveis e electrodomésticos, empregando mais de 93.000 pessoas que desenvolvem mais de 120 operações em todo o 

mundo. Com vendas globais no valor de 4

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,

máquinas de lavar e frigoríficos. A LG assinou um acordo a longo prazo para a parceria global e tecnológica da 

Fórmula 1™. Como parte dessa aliança de alto nível, a LG adquiriu designações e direitos de marketing exclusivos 

como o agente oficial de electrónica de consumo, telemóveis e processador de dados deste evento desportivo global. 

Para mais informações, visite o www.lg.com
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era do 3D veio para ficar através da tecnologia 3D de última geração desenvolvida pela LG 

Electronics (LG). Nos seus equipamentos, o consumidor vai ter oportunidade de viver com toda 

a intensidade uma experiência 3D única. Monitores, Televisores e, em breve Smartphones LG 

3D, vão permitir reinventar o entretenimento transformando-o em algo substancialmente 

diferente do que actualmente conhecemos. Graças à LG, uma verdadeira experiência 

A LG acredita que a massificação do 3D se tornará uma realidade tendo em conta os avanços tecnológicos da 

empresa neste domínio, principalmente quando aliados à crescente proliferação dos conteúdos 3D. Uma realidade 

que ganha maior relevo perante a capacidade de conversão 2D para 3D e, brevemente, com a inovad

possibilidade de criação de filmes 3D pelo próprio utilizador. 

Uma variedade de equipamentos 3D que permitirá aos consumidores elevar o entretenimento a uma experiência 

# # # 

A LG Electronics Portugal, foi fundada em 2003 e emprega cerca de 110 colaboradores. A empresa, que alcançou em 

2010 vendas globais superiores a 219 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 óptico, leitores de DVD, sistemas Home Cinema, televisões Plasma e LCDs com tecnologia LED e, 

emente, 3D, frigoríficos, máquinas de lavar loiça e roupa, entre outros. Para mais informações, por favor, 

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

móveis e electrodomésticos, empregando mais de 93.000 pessoas que desenvolvem mais de 120 operações em todo o 

mundo. Com vendas globais no valor de 48,2 mil milhões de dólares em 2010, 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. A LG assinou um acordo a longo prazo para a parceria global e tecnológica da 

Fórmula 1™. Como parte dessa aliança de alto nível, a LG adquiriu designações e direitos de marketing exclusivos 

mo o agente oficial de electrónica de consumo, telemóveis e processador de dados deste evento desportivo global. 

www.lg.com.  

Para mais informações:

Tel. 21 321 80 56
Tlm. 91 033 15 45

ana.martins@lg

Tel. 21 321 80 87
Tlm. 91 057 07 76
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