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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

LG predvedie svetovú technológiu Wireless Ultra HD Transmission  

na veľtrhu MWC 2013 

Najnovšia konvergenčná technológia pre mobilné zariadenia umožňuje pracovať  

s obsahom smartfónov na Ultra HD televízoroch 

 

Bratislava, 25. februára 2013 - Spoločnosť LG Electronics (LG) predvedie na veľtrhu Mobile 

World Congress (MWC) v Barcelone prvýkrát svoju najmodernejšiu technológiu Wireless 

Ultra High Definition (Ultra HD) Transmission. Táto technológia budúcej generácie 

mobilných zariadení umožňuje používateľom v reálnom čase zobrazovať hry a iný obsah 

smartfónov na Ultra HD televízore prostredníctvom bezdrôtového prenosu dát. 

 

„Vďaka našej inovačnej technológii Wireless Ultra HD Transmission si užívatelia môžu prezerať 

obľúbený obsah zo svojich mobilných telefónov na najvyspelejších Ultra HD televízoroch," povedal 

Martin Malý, tlačový hovorca LG. „S rozvojom najmodernejšej technológie potvrdzujeme vedúce 

postavenie LG v oblasti konvergencie zobrazovacích a mobilných zariadení, čo napomáha naozaj 

príjemnému zážitku zo sledovania obsahu.“ 

 

Technológia Wireless Ultra HD Transmission umožňuje rýchlejší a plynulejší prenos 

multimediálneho obsahu zo smartfónov do televízorov než predchádzajúce systémy 

pre komprimáciu a prenos videa z mobilných zariadení. Technológia LG budúcej generácie toho 

dosahuje s minimálnym časovým oneskorením a stratou dát a využíva k tomu všadeprítomné 

možnosti pripojenia cez WiFi. Multimediálny obsah sa počas prenosu automaticky prispôsobuje 

rozlíšeniu obrazovky televízneho prijímača, takže výsledkom je dokonalý obraz. 

 

A čo viac, systém LG Wireless Ultra HD Transmission spotrebuje o polovicu menej energie 

v porovnaní s podobnými technológiami prenosu. Úspory dosahuje znižovaním záťaže procesora 

a iných hardvérových súčastí smartfónu. 
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Návštevníci veľtrhu MWC si túto technológiu môžu sami pozrieť na stánku LG v pavilóne 3 

výstaviska Fira Gran Via od 25. do 28. februára. 

 
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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