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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

LG UVÁDZA NA TRH MIKRO AUDIO SYSTÉM S ELEGANTNÝM 

DIZAJNOM A VÝNIMOČNÝM BEZDRÔTOVÝM PRIPOJENÍM 

 

CM3330 s inteligentným dizajnom podporuje najrôznejšie možnosti pripojenia a vďaka 

trojpásmovému reproduktoru a kompaktnému systému ponúka masívny zvuk 

 

Bratislava, 20. marca, 2013 - Spoločnosť LG Electronics (LG) predstavila nový LG CM3330 

mikro audio systém, ktorý je vďaka kompatibilite s AirPlay* a Bluetooth a najrôznejšími 

možnosťami audio vstupov dokonalým doplnkom akéhokoľvek chytrého zariadenia. 

Elegantný a rafinovaný dizajn LG CM3330 dopĺňa pohodlie bezdrôtového pripojenia 

a masívny zvuk. 

 

"Dá sa povedať, že LG systém CM3330 je vďaka kompatibilite s takmer akýmkoľvek mobilným 

zariadením audio systémom budúcnosti," vyhlásil Martin Malý, tlačový hovorca LG Electronics 

CZ. "Vďaka jedinečnému trojpásmovému 2.1 kanálovému audio systému si môžete pustiť hudbu 

takmer na akomkoľvek smart zariadení a vychutnať si plný, čistý zvuk," doplnil. 

 

Hudbu si môžete pustiť na smartfónoch, ultrabookoch, tabletoch a iných kompatibilných 

zariadeniach a vďaka reproduktorom audio systému dosiahnuť mimoriadneho zvuku v akejkoľvek 

miestnosti. LG CM3330 podporuje bezdrôtový streaming s využitím Bluetooth alebo AirPlay, ktorý 

podporuje zariadenia Apple. A navyše, technológia Air Direct ponúka výnimočnú kvalitu zvuku 

a pohodlné bezdrôtové pripojenie, ktoré pre streaming cez AirPlay nevyžaduje Wi-Fi. Aplikácia LG 

Bluetooth Remote potom premení akýkoľvek smartfóne v diaľkový ovládač a rýchlo sa napojí aj na 

internetový streaming. CM3330 podporuje aj USB Smart, vďaka ktorému môžete ľahko streamovať 

hudbu aj z iOS alebo Android počas nabíjania. Pre tradičnejšie založených milovníkov hudby 

má systém zabudovaný CD prehrávač a nájdete v ňom aj FM rádio. 
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Systém LG CM3330 síce možno vyzerá malý, ale dokáže veľké veci na to, že meria len 

520 x 87 x 180 mm. Môže sa pochváliť štýlovou prednou časťou a vďaka minimalistickému 

striebornému stojančeku vyzerá, akoby sa vznášal. Systém má kompaktný dizajn a bez problémov 

sa zmestí do obývačky, spálne alebo akejkoľvek inej miestnosti. CM3330 sa vyrába v troch 

štýlových farbách - čiernej, bielej a zelenej - ktoré zapadnú do akéhokoľvek interiéru. Prepracované 

hladké rozhranie potom dotvára jeho moderný vzhľad. 

 

Kompaktný, ale s bohatým zvukom 

LG CM3330 obsahuje trojpásmový 2,1 kanálový systém reproduktorov s výkonom 40 W, ktorý 

zabezpečí svieži a plný zvuk. Táto dômyselná konfigurácia v sebe zahŕňa aj vstavaný subwoofer, 

ktorý u audio prístrojov tejto veľkosti len tak nenájdete. Systém tiež podporuje LG Dynamic 

Loudness Algorithm, ktorý optimalizuje zvuk naprieč celým rozhraním a kompenzuje stratu 

citlivosti u nízkych frekvencií. CM3330 tiež podporuje kodek Free Lossless Audio Codec (FLAC), 

ktorý zaručuje vysokú kvalitu zvuku bez akýchkoľvek strát. 

 

CM3330 mikro audio systém bude v Európe v predaji od apríla 2013, na Slovensko a do Čiech 

dorazí v máji 2013 za približnú cenu 229 € vrátane DPH. 

 

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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