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TLAČOVÁ SPRÁVA
LG predstavuje najmenšiu bezdrôtovú nabíjačku na svete
Tenká a elegantná bezdrôtová nabíjačka LG poskytuje maximálny nabíjací výkon
a užívateľský komfort
Bratislava, 1. marca 2013 - Spoločnosť LG Electronics (LG) na veľtrhu Mobile World
Congress (MWC) v Barcelone predstavila najmenšiu bezdrôtovú nabíjačku na svete. Pri
vývoji modelu WCP-300 s priemerom iba 6,9 cm bol kladený dôraz na ľahkú prenosnosť.
Napriek malým rozmerom je nabíjacia plocha 1,7 x širšia ako v prípade bezdrôtovej
nabíjačky LG predchádzajúcej generácie. Nový model je kompatibilný so štandardnou
päťkolíkovou micro-USB nabíjačkou a vyznačuje sa maximálnym nabíjacím výkonom
a užívateľským komfortom.
Nabíjačka WCP-300 využíva technológiu elektromagnetickej indukcie a má certifikáciu Qi, ktorú
udeľuje združenie Wireless Power Consortium. Elektromagnetická indukcia vytvára magnetické
pole, ktoré následne generuje elektrický prúd pre nabíjanie akumulátorov v zariadeniach, ktoré
sú umiestnené na nabíjaciu podložku. Certifikácia je zárukou toho, že WCP-300 je kompatibilná
so všetkými smartfónmi podporujúce štandard Qi.
„Bezdrôtové nabíjanie je to, čo si užívatelia smartfónov už dlho želajú,“ povedal Martin Malý,
tlačový hovorca LG Electronics CZ. „Prostredníctvom modelu WCP-300 ponúka spoločnosť LG
prenosnosť spojenú s prvotriednou nabíjacou charakteristikou zariadenia, ktoré nie je o nič väčšie
ako bežná pivná tácka,“ doplnil.
Na americkom trhu majú telefóny LG Spectrum 2 a Nexus 4 integrovanú podporu bezdrôtového
nabíjania, vďaka čomu nie je nutné kupovať špeciálne kryty. Spoločnosť LG je presvedčená, že
integrovaná podpora budúcich smartfónov bude rozhodujúca pre to, aby sa bezdrôtové nabíjanie
stalo štandardnou súčasťou tohto odvetvia.
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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

