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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

LG prostredníctvom nového radu Optimus F stavia na technológiu 4G LTE 

Dve nové zariadenia ponúknu bežným užívateľom pokročilé funkcie  

a vysokú rýchlosť technológie 4G LTE 

 

Bratislava, 22. februára 2013 - Spoločnosť LG rozširuje využitie technológie 4G LTE 

prostredníctvom nového modelového radu Optimus F Series, ktorý predstaví na veľtrhu 

Mobile World Congress (MWC) v Barcelone. Smartfóny Optimus F Series prinesú širokej 

verejnosti vynikajúce vlastnosti a rýchlosť technológie 4G LTE. Na barcelonskom veľtrhu 

budú svetu prvýkrát predstavené dve zariadenia z tejto rady - Optimus F5 a Optimus F7. 

 

Optimus F5 je šikovný telefón 4G LTE s IPS displejom s uhlopriečkou 4,3 palcov, Dual-Core 

procesorom taktovaným na 1,2 GHz, a 2150 mAh batériou, ktorá má najväčšiu kapacitu vo svojej 

triede. Model Optimus F7 ponúka 4,7 palcový True HD IPS displej a 1,5 GHz Dual-Core procesor 

napájaný batériou o vysokej kapacite 2540 mAh zaisťujúcou dlhú výdrž. Oba prístroje budú 

k dispozícii s najnovším operačným systémom Android Jelly Bean 4.1.2 a budú mať pokročilé 

užívateľské funkcie, ako sú vylepšené verzie QSlide a Live Zooming, ktoré bývali výsadou 

prémiových zariadení LG. 

 

Nová verzia funkcie QSlide dáva užívateľom možnosť mať otvorené dve aplikácie súčasne, obe 

v režime celej obrazovky. Užívatelia môžu podľa svojich potrieb meniť veľkosť, pozíciu 

a transparentnosť aplikácií QSlide. Medzi aplikácie, ktoré sú kompatibilné s QSlide, patrí video, 

prehliadač, memo, kalendár a kalkulačka. Funkcia Live Zooming, ktorá bola predtým dostupná iba 

pri rade Optimus G, je teraz štandardnou súčasťou modelov Optimus F5 a Optimus F7. Live 

Zooming umožňuje užívateľom pri sledovaní videa zväčšiť konkrétne miesto na obrazovke. Medzi 

ďalšie funkcie oboch zariadení Optimus F Series patrí QuickMemo, QTranslator, Video Wiz, Safety 

Care a mnohé ďalšie. 
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"Vďaka inováciám v technológii 4G LTE si spoločnosť LG stále udržuje vedúce postavenie 

vo svojom priemyselnom odvetví. Optimus F Series, sú dobre vybavené smartfóny, a s technológiou 

4G LTE predstavujú to najlepšie z nášho širokého patentového portfólia LTE a inovačných 

užívateľských funkcií," povedal tlačový hovorca LG Electronics CZ Martin Malý. 

 

Celosvetový predaj modelu Optimus F5 bude zahájený v Európe v druhom štvrťroku, čoskoro 

potom bude na vybrané trhy uvedený model Optimus F7. Pre Českú republiku a Slovensko 

spoločnosť LG nespresnila ani cenu, ani termín uvedenia. 

 

Technická špecifikácia Optimus F5: 

• Operačný systém: Android Jelly Bean 4.1.2 

• Procesor: 1.2 GHz Dual-Core 

• Displej: 4,3 palcov IPS (256 ppi) 

• Rozmery: 126,0 x 64,5 x 9,3 mm 

• Pamäť: 8 GB / 1 GB RAM / microSD (až 32 GB) 

• Fotoaparát: 5,0 MP AF / 1,3 MP 

• Batéria: 2,150 mAh 

 

Technická špecifikácia Optimus F7: 

• Operačný systém: Android Jelly Bean 4.1.2 

• Procesor: 1.5 GHz Dual-Core 

• Displej: 4,7 palcov True HD IPS (312 ppi) 

• Rozmery: 131,7 x 68,2 x 9,6 mm 

• Pamäť: 8 GB / 2 GB RAM / microSD (až 32 GB) 

• Fotoaparát: 8,0 MP AF / 1,3 MP 

• Batéria: 2,540 mAh 
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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 
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