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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

Druhá generácia LG Optimus L3 slávi svetový debut 

Ďalšie zariadenie z nového radu LG L Series
II
 prichádza na trh 

 

Bratislava, 27. februára 2013 – Spoločnosť LG Electronics (LG) oznámila, že už čoskoro po 

uvedení modelu Optimus L7
II

 na ruský trh, zaznamená v Brazílii svoj celosvetový debut, 

druhý model zo série novej generácie, Optimus L-Series
II

. Na trhy v Južnej a Strednej 

Amerike, Európe, Ázii, na Blízkom východe a v Afrike budú uvedené modely "single SIM" a 

"dual SIM" (s podporou jednej a dvoch SIM kariet). 

 

"Optimus L3
II
 je všestranný telefón pre užívateľov, ktorí majú radi štýl, ale nie na úkor funkčnosti 

prístroja. Novinka z L-série je tak k dispozícii v štyroch farbách, ktoré sú šité na mieru 

individuálnemu štýlu našich zákazníkov: indigo čierna, biela, ružová a titánová. Zároveň však 

disponuje batériou s väčšou kapacitou a ďalšími vychytávkami," uvádza Martin Malý, tlačový 

hovorca LG Electronics CZ. 

 

Štýl a praktičnosť pôvodného smartfónu Optimus L3 posúva nový model Optimus L3
II
 na novú 

úroveň, v prospech lepších užívateľských vlastností. Optimus L3
II
 nadväzuje na tradíciu dizajnu LG 

štyrmi novými prvkami, ktoré tento prístroj robí atraktívnym a zábavným. Sú nimi: Seamless 

Layout, Laser Cut Contour, Radiant Rear Design a farebné osvetlenie hlavného tlačidla Smart LED 

Lighting. 

 

Vedľa úhľadného vzhľadu ponúka Optimus L3
II
 vylepšené užívateľské funkcie so štýlovou úpravou. 

Vďaka batérii s väčšou kapacitou má teraz Optimus L3
II
 dlhšiu výdrž. Pre zvýšenie produktivity 

obsahuje funkciu QuickMemo s režimom Overlay (prekrytie), ktorá bola predtým k dispozícii iba u 

prémiových smartfónov LG. Funkcia QuickMemo s režimom Overlay dáva užívateľom možnosť 

zapisovať na priehľadnú "vrstvu" poznámky a zároveň sledovať na pozadí ďalšiu obrazovku. 

Odpadá tým nutnosť rozdeľovať obrazovku na dve časti. Funkcia QuickMemo, ako aj ostatné 
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aplikácie sú zobrazené súčasne v režime celej obrazovky. Termín a cena uvedenia modelu LG 

Optimus L3
II
 na slovenský a český trh budú oznámené neskôr. 

 

Dôležité parametre modelu Optimus L3
II

: 

• Operačný systém: Android Jelly Bean 4.1.2 

• Procesor: 1 GHz Single Core 

• Displej: 3,2 palca QVGA IPS 

• Pamäť: 4 GB / 512 MB RAM 

• Fotoaparát: 3,0 MP 

• Batéria: 1540mAh 

• Rozmery: 102,6 x 61,1 x 11,9 mm (Single SIM) / 102,9 x 61,3 x 11,9 mm (Dual SIM) 

• Farby: indigo čierna, biela, ružová, titánová 

 
O LG Electronics CZ 

Firma LG je silnou kórejskou spoločnosťou, ktorá svojou viac než 50-ročnou tradíciou patrí medzi svetových lídrov 

a technologických inovátorov v spotrebnej elektronike, domácich spotrebičoch a mobilných komunikáciách. Regionálna pobočka 

LG Electronics CZ patrí na českom a slovenskom trhu medzi popredných hráčov v predaji spotrebnej elektroniky. Ponúkané portfólio 

LG na českom trhu je rozdelené do piatich kategórií: Spotrebná elektronika, Domáce spotrebiče, Klimatizačné jednotky, Mobilné 

telefóny a Informačné technológie. Česká pobočka LG Electronics bola založená v roku 2003, o dva roky neskôr pribudla kancelária 

v Bratislave. Zamestnáva viac ako 120 zamestnancov, pričom ročný obrat sa pohybuje v poriadku miliárd korún. V celej skupine 

LG pracuje viac ako 84 tisíc ľudí, v 112 prevádzkach, v 81 dcérskych spoločnostiach na celom svete. Produkty spoločnosti 

LG zaručujú vysokú kvalitu, inovatívnosť a osobitosť. V roku 2012 získala spoločnosť LG ocenenia asociácie EISA v dvoch 

kategóriách - Európsky SMART televízor LG 55LM960V a Najúspešnejší európsky displej LG 55EM970V. LG sa pravidelne 

zúčastňuje súťaží Red Dot Design Award (LG CINEMA 3D televízor LG LM9600, LG magický ovládač Magic Remote, LG Styler, 

chladničky s mrazničkou LG GB5240AVAZ), iF Design Award a Industrial Design Excellence Award (IDEA). Navyše bola 

spoločnosť LG v roku 2012 ocenená radom ocenení od nezávislého časopisu dTest (LG BH7420P a BH6320C, Smart TV LG 

42LS570S, blu-ray prehrávač LG BP620) 

 

V prípade záujmu o technické špecifikácie alebo o zápožičky produktov kontaktujte, prosím, našu novú PR agentúru Native 

PR: Radovan Švec, T: (+421) 917 445 739,  radovan.svec@nativepr.cz 

 

Ak chcete poznať trendy v oblasti spotrebnej elektroniky, analýzy a komentáre, neváhajte kontaktovať, prosím, tlačového 

hovorcu LG Electronics CZ: Martin Malý, T.: +420 234 094 663, M.: +420 731 471 724, E.: martin.maly@lge.com 

mailto:martin.maly@lge.com

