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Informação à Imprensa – Julho de 2010 

A LG atinge o auge do 3D em Home Entertainment 

Com imagens de ponta Full HD 3D, qualidade de imagem Blu-ray, compatibilidade com DVD e 

conteúdo digital e online interminável, o Blu-ray BX580 da LG permite que todos os utilizadores 

tenham tudo  

à mão 

Lisboa, Julho, 2010 – A LG Electronics (LG), líder global e inovadora no mercado da tecnologia em 

ecrãs planos e dispositivos audio-vídeo, orgulha-se de anunciar o lançamento do BX580, o formato 

3D Network Blu-ray DiskTM e leitor de DVD com uma gama de conteúdos e opções que eleva o 

entertenimento doméstico a novos voos.  

Última moda em leitores Blu-ray, o LG BX580 é o orgulho da 

experiência na visualização 3D em casa. Utilizado em 

conjunto com o LX9500, a mais recente aposta 3D da LG, 

este leitor oferece o canal perfeito para o conteúdo 3D 

cada vez mais diversificado, em formato Blu-ray. 

Igualmente eficaz em 2D e com DVDs, o HD BX580 com uma 

resolução de 1080p, proporciona imagens tão nítidas 

quanto sedutoras. 

O LG BX580 abre as portas para um mundo de conteúdos online sem limites, com as funções de Wi-

Fi e NetCast™. No topo do fornecimento do acesso directo a conhecidas aplicações de Internet, tais 

como álbuns e conteúdos gerados pelo utilizador, o BX580 assegura que os telespectadores tenham 

as mais recentes opções de entretenimento, através de filmes, programas de televisão e música 

transmitidas directamente do ciberespaço para as suas televisões.  

Graças à incomparável tecnologia da LG, as opções de visualização neste equipamento são ainda 

maiores. Disponibilizando o Common Internet File Systems (CIFS) em simultâneo com o acesso 

wireless e DLNA – dispositivos de media compatíveis, o BX580 permite que os telespectadores 

acedam às bibliotecas de media digital dos seus PCs e de outros dispositivos, para disfrutarem de 

uma experiência de entretenimento em casa totalmente integrada.   

“Com o lançamento do BX580, a LG reforça ainda mais a sua liderança no mercado 3D”, diz Simon 

Kang, presidente e CEO da LG Home Entertainment. “A combinação da tecnologia 3D com o melhor 

da qualidade de imagem, da conectividade e dos conteúdos ilimitados permite ao BX580 dar tudo 

aos telespectadores”.  
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Para garantir o melhor entretenimento e assegurar um início inesquecível na utilização do 3D, a 

partir de Agosto, o BX580 vem com um Blu-ray 3D do documentário Space Station. 

 

O BX580 estará disponível em Julho com o preço de 349 euros. 

 

Especificiades: 

• Blu-ray 3D playback 

• Wi-Fi 

• DLNA / CIFS 

• Acesso ao NetCastTM Entertainment 

• BD Live Bonus & View 

• Resolução Full HD com 1080p 

• HDD Playback & Arquivo externo 

• MKV & DivX HD Playback 

• Music ID com o Gracenote 

• Gravador directo USB 

• SIMPLINK (HDMI-CEC) 

• Network Firmware Update 

 

    

    

LG LIFE´S GOODLG LIFE´S GOODLG LIFE´S GOODLG LIFE´S GOOD    

PORQUE A VIDA É UMA CONSTANTE SURPRESA, 

PORQUE A VIDA É DIVERTIDA, MESMO QUANDO HÁ DIFICULDADES,  

PORQUE A VIDA É PARA SER BEM VIVIDA INDEPEDENTEMENTE DA IDADE. 

 

# # # 
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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 2009 vendas globais superiores a 191,7 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, consulte www.lg.com/pt 
 
 
 
Sobre a LG Electronics, Inc. 

A LG Electronics Inc. (KSE: 066570.KS) é líder global de mercado e referência em inovação tecnológica nos 
segmentos de electrónica de consumo, electrodomésticos e comunicações móveis, empregando mais de 84 
mil colaboradores que desenvolvem mais de 115 operações em 84 subsidiárias, por todo o mundo. 
Com vendas globais de 43,4 mil milhões de dólares em 2009, a LG apresenta 5 unidades de negócio - Home 

Entertainment, Home Appliance, Air Conditioning, Business Solutions e Mobile Communications. A LG é 
fabricante mundial de telemóveis, ecrãs planos, sistemas de ar condicionado, máquinas de lavar roupa, produtos 
de armazenamento óptico, leitores de DVD e sistemas de Home Cinema. Para mais 
informações, consulte por favor, www.lg.com. 
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