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LG apresenta uma 

Conteúdos ilimitados em 3D  para toda a família

 

A LG Electronics (LG) anunci

diversificada de televisões equipadas com a tecnologia de 3D de última geração 

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

tecnologia, prometendo revolucionar 

3D certificada da indústria com “Flicker Free”

tecnologia polarizada, mais confortáveis e leves, 

Com um ângulo de visão mais amplo

LG são perfeitas para ver 3D com a família ou amigos.

Através de uma tela polarizada

esquerdo como para o direito que depois são combinadas através do óculos de Cinema 3D. 

Estes óculos - os mesmos utilizados em salas de cinema 

receber cada imagem e não necessitam de obturação, resultando em imagens 3D extremamente 

limpas e suaves.   

Estes avanços tecnológicos foram reconhecidos pela

agências de certificação que premiaram as televisões LG Cinema 3D com 

Certification, as primeiras televisões da indústria a receber este título.

Com uma imagem muito suave, as televisões Cinema 3D eliminam praticamente 

cintilação e consequente fadiga ocular que caracterizavam as televisões 3D anteriores, o que 

permite aos utilizadores  desfrutarem de conteúdos 3D por mais tempo e com um maior 
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uma nova geração de televisores 3D 

Conteúdos ilimitados em 3D  para toda a família 

anuncia hoje o lançamento da sua série de Cinema 3D, um

de televisões equipadas com a tecnologia de 3D de última geração 

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

tecnologia, prometendo revolucionar em casa a experiência da televisão 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. 

Apostando na fatia de mercado dos televisores que

prevê crescer em 2011 seis vezes face ao ano anterior

a LG pretende conquistar 40% (M/S) do mercado do 

3D. 

As televisões da LG combinam a primeira imagem 

indústria com “Flicker Free” (sem trepidação) preparada para

confortáveis e leves, apresentando uma imagem mais brilhante

um ângulo de visão mais amplo e posições de visualização flexíveis, as novas TVs 3D da 

s para ver 3D com a família ou amigos. 

a tela polarizada no ecrã, o equipamento separa a imagem tanto para o olho 

esquerdo como para o direito que depois são combinadas através do óculos de Cinema 3D. 

zados em salas de cinema - foram especialmente concebidos para 

receber cada imagem e não necessitam de obturação, resultando em imagens 3D extremamente 

Estes avanços tecnológicos foram reconhecidos pela Intertek e pela TÜV, duas reconhecidas 

que premiaram as televisões LG Cinema 3D com Flicker Free 

, as primeiras televisões da indústria a receber este título. 

Com uma imagem muito suave, as televisões Cinema 3D eliminam praticamente 

iga ocular que caracterizavam as televisões 3D anteriores, o que 

desfrutarem de conteúdos 3D por mais tempo e com um maior 
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3D  

inema 3D, uma gama 

de televisões equipadas com a tecnologia de 3D de última geração da LG. A 

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

experiência da televisão 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 

fatia de mercado dos televisores que se  

seis vezes face ao ano anterior, 

% (M/S) do mercado do 

combinam a primeira imagem 

preparada para óculos de 

uma imagem mais brilhante. 

as novas TVs 3D da 

equipamento separa a imagem tanto para o olho 

esquerdo como para o direito que depois são combinadas através do óculos de Cinema 3D. 

foram especialmente concebidos para 

receber cada imagem e não necessitam de obturação, resultando em imagens 3D extremamente 

, duas reconhecidas 

Flicker Free 

Com uma imagem muito suave, as televisões Cinema 3D eliminam praticamente  o efeito 

iga ocular que caracterizavam as televisões 3D anteriores, o que 

desfrutarem de conteúdos 3D por mais tempo e com um maior 
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conforto. Os óculos Cinema 3D da LG são leves, pesando apenas 16 gramas e não possuem 

componentes eléctricos, não tendo ondas electromagnéticas e evitando a necessidade de serem 

recarregados.  

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 graduados e assim ter o máximo de conforto e 

conveniência. 

 

Para aumentar a qualidade de imagem , a LG incorporou a função 3D Light Boost, uma película 

fina que cobre o painel Cinema 3D e assegura imagens 3D com um brilho total. Ao contrariar 

qualquer obscuridade que possa ocorrer, por vezes, nos conteúdos 3D, o 3D Light Boost cria 

imagens mais brilhantes e nítidas para uma experiência de visualização superior e real.  

Graças a um ângulo de visualização alargado e flexível, as televisões de Cinema 3D são ideais 

para ver em 3D com grupos grandes de família ou amigos, independentemente do local de 

visualização. E para garantir que os utilizadores nunca esgotarão os conteúdos 3D, a série de 

Cinema 3D da LG possui uma função inovadora de conversão 2D para 3D ,de qualidade, em 

tempo real e configurável ao gosto do utilizador. 

 

LW650S 

No topo da gama Cinema 3D da LG está o televisor LW650S, que oferece uma excelente 

qualidade de imagem em 2D e 3D, assim como todas as vantagens da tecnologia Smart TV da 

LG. Através da interface Home Dashboard, a Smart TV proporciona o acesso às aplicações da 

LG , navegar na internet, tal como se estivesse num computador e a um conjunto de conteúdos 

através de fornecedores de topo ao nível global, assim como aos melhores programas nacionais. 

O Smart Share torna a partilha de conteúdos entre a TV e os dispositivos digitais muito fácil e o 

Motion Clarity Index 850Hz assegura um processamento muito rápido do ecrã para uma 

imagem muito suave e nítida. 

 

LW570S 

O LW570S combina as funções do Cinema 3D e da Smart TV com uma moldura distinta 

disponível em castanho, púrpura e prateado. Em comum com todas as televisões 3D de topo da 

LG, o LW570S tem também o Spot Control que permite um controlo mais preciso e eficiente 

dos blocos individuais de LED atrás do ecrã.  
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 De seguida, o LW5500 que também contém os benefícios da televisões premium Cinema 3D 

da LG, incluindo o LED Plus Picture, Motion Clarity Index de 600Hz, funções Smart TV e 

compatível com o  inovador Magic Motion Remote Control que torna tudo acessível apenas 

apontando e clicando para o ponto seleccionado.  

 

LW4500 

Para os utilizadores que procuram um equipamento com um preço mais competitivo focado na 

experiência Cinema 3D, o LW4500 oferece imagens excelentes juntamente com um conjunto de 

outras funções de alta-tecnologia. O Clear Voice II realça o discurso para assegurar que os 

utilizadores não perdem uma única linha de diálogo, enquanto que o AV Mode II optimiza a 

imagem e o som para conteúdos de cinema, desporto e jogos. 

 

Especificações Cinema 3D TV  

• 3D TV (Cinema 3D) 

• Flicker Free (Certificação Intertek/TÜV) 

• Crosstalk Free 

• Óculos leves e confortáveis 

• 3D Light Boost 

• Posição de visualização flexível/Ângulo amplo de visualização  

• Conversão 2D para 3D 

• Smart TV: Home Dashboard, Magic Motion Remote Control, Smart Share, premium 

Content, Aplicações LG e Web Browser (excluindo o LW4500) * 

• LED Plus 

• MCI 850Hz (LW6500) / MCI 600Hz (LW5700, LW5500) / MCI 400Hz (LW4500) 

• DLNA/Wi-Fi ready (excluindo o LW4500) 

• DivX Plus/HD 

• Smart Energy Saving 

• Clear Voice II 

• AV Mode II 

  

  

  

* Web Browser e Aplicações disponíveis a partir de Julho 
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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 breve S
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 real
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 inovadora
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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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 inovadora
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, 
brevemente, 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

mariana.luz@lg
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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 inovadora 

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 
Home Entertainment, 

sendo distribuidor no nosso 

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, 

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 
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de negócio: Home Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance e Air Conditioning & Energy 

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. 

Para mais informações: 
 

 
 

LG-One 
Ana Martins 

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

ana.martins@lg-one.com 
 
 

Mariana Luz 
Tel. 21 321 80 87 

Tlm. 91 057 07 76 
mariana.luz@lg-one.com 


