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TLAČOVÁ SPRÁVA 

Spoločnosť LG ovládla so sériou Optimus G barcelonský veľtrh 

 

Bratislava, 7. marca 2013 - Nová modelová séria Optimus G od spoločnosti LG získala 

na veľtrhu Mobile World Congress (MWC) v španielskej Barcelone mnohé ocenenia "Best of 

MWC 2013". Ocenenia jej boli udelené svetovými médiami zameranými na technológie, ktoré 

zaujal výkonný hardvér a inovatívne užívateľské funkcie série. 

 

„Získané ocenenia potvrdzujú svetovú popularitu týchto prístrojov. Od septembra minulého roka, 

kedy bola séria LG Optimus G predstavená, si tento nesmierne obľúbený produkt vyslúžil samé 

pozitívne hodnotenie a priaznivé recenzie. Úspech v Barcelone len dokladá, že ide o špičkový 

supertelefón LG, ktorý má používateľom čo ponúknuť,“ uviedol Martin Malý, tlačový hovorca LG 

Electronics CZ. 

 

Vlajková loď spoločnosti LG 

Optimus G sú prvé smartfóny na svete s výkonným procesorom Snapdragon™ S4 Pro Quad-Core 

od spoločnosti Qualcomm. Displej LG True HD IPS Plus v kombinácii s technológiou Zerogap 

Touch poskytuje živý obraz a jemnosť pri dotykovom ovládaní. Okrem prvotriedneho hardvéru, 

jedinečného dizajnu a nádhernej obrazovky ponúka séria Optimus G tiež užívateľsky príjemné 

funkcie, ako sú QSlide, QuickMemo alebo Live Zooming. 

 

Na model Optimus G nadväzuje prístroj Optimus G Pro, ktorý je najnovším prírastkom série LG 

Optimus G. Optimus G Pro je smartfón disponujúci technológiou 4G LTE s 5,5 palcovým Full HD 

IPS displejom a špičkovými užívateľskými funkciami, ako sú Dual Recording a Virtual Reality 

(VR) Panorama. 

 

Prvý zo smartfónov G série, Optimus G, príde na slovenský trh už tento mesiac. Nástup Optimus G 

Pro je očakávaný na jeseň tohto roku. 

 
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 
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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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