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TLAČOVÁ SPRÁVA
LG zažiarilo na veľtrhu CES, predstavilo rad technologických noviniek
LG Ultra HD televízor, LG OLED televízor, LG zakrivený OLED, robotický vysávač LG Hom-Bot
a ďalšie produkty inteligentnej domácnosti predstavilo LG na veľtrhu Consumer Electronics Show
2013 v Las Vegas.
BRATISLAVA, 16. januára 2013 - To, že spoločnosť LG Electronics (LG) je technologickým
lídrom a inovátorom, predviedla firma na veľtrhu spotrebnej elektroniky Consumer Electronics
Show (CES) 2013 v americkom Las Vegas, ktorý patrí k najvýznamnejším udalostiam roka pre
odborníkov i laickú verejnosť. V tomto roku sa tak môžu českí aj slovenskí spotrebitelia tešiť na LG
Ultra HD televízor, LG OLED televízor, robotický vysávač LG Hom-Bot a ďalšie technologické
novinky, ktoré uľahčia prevádzku domácnosti.
"Veľké množstvo technologických noviniek a vychytávok dorazí na Slovensko už tento rok. Zákazníci
sa tak môžu tešiť na televíziu s Ultra HD rozlíšením, ktorá bude s najväčšou pravdepodobnosťou
predstavená pre tuzemský trh s príchodom nových modelov pre tento rok na prelome apríla a mája;
LG OLED televízor si budú môcť zákazníci kúpiť v priebehu druhého polroka 2013," hovorí Martin
Malý, tlačový hovorca LG Electronics CZ.
LG Ultra HD televízor: dokonalý obraz za vyššiu cenu
Existujúci 84-palcový Ultra HD televízor, ktorý sa podarilo úspešne komercializovať v auguste
minulého roka, doplnia ešte obrazovky o uhlopriečkach 55 palcov (140 cm) a 65 palcov (165 cm).
Nové modely ponúknu rovnako vynikajúce rozlíšenie a ohromujúci zážitok ako najväčší z nich, 84palcový Ultra HD televízor, ktorý získal ocenenie "Best of Innovations" v kategórii Video Display
na veľtrhu CES 2013. Všetky tri modely sa môžu pochváliť pokročilým systémom Triple XD
Engine. Táto výnimočná technológia spracovania obrazu vytvára úžasne živý obraz s 8 miliónmi
bodov na jednu snímku a s rozlíšením štyrikrát vyšším (3840 x 2160) ako u Full HD TV panelov.
Naviac vďaka funkcii Resolution Upscaler Plus dokáže obsah v menšej kvalite vyrenderovat do
vysokých detailov.
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LG OLED televízor: už tento rok v slovenských obchodoch
LG OLED televízor s 55-palcovou uhlopriečkou (model 55EM9700) sa začína predávať od februára
v Južnej Kórei. Na Slovensko dorazí s oneskorením, ale predpokladom uvedenia na trh je druhá
polovica roku 2013. LG je prvá a zároveň jediná spoločnosť, ktorá uvádza televízory novej
generácie na trh v masovej výrobe. Nejde teda už len o predvýrobné či výstavné vzorky. Podľa
odhadov firmy DispleySearch, zameriavajúcej sa na výskum trhu v segmente displejov, záujem
o OLED televízor prudko porastie a v roku 2016 dosiahne počet 7,2 milióna predaných kusov.
LG OLED televízor je široký iba 4 milimetre, váži menej ako 10 kilogramov a ponúka neuveriteľne
živý a realistický obraz vďaka špičkovej WRGB technológii. Unikátny LG Four-Color Pixel systém
zahŕňa aj biely subpixel, ktorý je pridaný k tradičnému červenému, zelenému a modrému, čím sa
vytvára dokonalý farebný výstup. Vďaka funkcii Color Refiner zaručuje LG OLED televízor oveľa
živší a prirodzenejší obraz, ako ste boli doteraz zvyknutí. LG tiež ponúka vďaka novému modelu
nekonečný kontrastný pomer, ktorý udržiava optimálnu úroveň kontrastu bez ohľadu na okolitý jas
či pozorovací uhol.
Najnovšie aj OLED so zakrivenou obrazovkou!
Jedinečný model EA9800 predstavený na veľtrhu CES 2013, je vybavený zakriveným
ergonomickým dizajnom s podporou technológie LG CINEMA 3D. S miernym vnútorným
zakrivením je celý povrch obrazovky v rovnakej vzdialenosti od očí diváka, čím dochádza
ku odstráneniu problému s vizuálnym skreslením a strát detailov na okrajoch obrazovky.
Každá domácnosť už môže byť múdra
Pokročilý systém LG Smart Home Service kombinuje sofistikované zdieľanie médií pomocou
technológie SmartShare so SmartControl, funkciou integrovanou v domácich spotrebičoch, ktorá
umožňuje užívateľovi ovládať všetky pripojené spotrebiče či elektroniku. Vďaka SmartControl
môže spotrebiteľ zapnúť na diaľku cez smartfón pranie, skontrolovať, čo je v chladničke alebo
povysávať podlahu a navyše cez vstavaný reproduktor do robotického vysávača LG Hom-Bot
hovoriť na deti cez smartfón na diaľku. Je možné ovládať rúru alebo umývačku z pohodlia kresla v
obývacej izbe pomocou Smart TV a ovládača Magic Remote. SmartShare zahŕňa aj NFC (Near
Field Communication), čo je bezdrôtová forma komunikácie, ktorá umožňuje takmer okamžite
previesť multimediálny obsah z jedného zariadenia do druhého pomocou Wi-Fi alebo 3G/4G.
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Užívateľ tak môže jednoducho zdieľať fotografie, videá a ďalší obsah zo smartfónu alebo notebooku
s LG Smart TV.
Dva nové modely chytrých televízorov s Google TV
LG predstavila nové modely LG GA7900 a LG GA6400 v spolupráci s Google, ktoré zaujmú
predovšetkým intuitívnym užívateľským rozhraním a novým dizajnom. Najnovšia platforma Google
a nová verzia LG ovládača Magic Remote spoločne s QWERTY klávesnicou významne zvyšujú
efektivitu funkcií Voice Search (hlasové vyhľadávanie) a PrimeTime (vylepšený programový
sprievodca). Nová verzia Smart Home pridáva pohodlie a luxus v podobe jednoduchého prístupu ku
VoD (Video on Demand), YouTube a ďalším aplikáciám. Dostať sa k bohatému online obsahu
nebolo nikdy jednoduchšie! Navyše sa tento prémiový model ponesie v dizajne LG CINEMA
SCREEN, teda o eleganciu a moderné prevedenie nebude núdza. Cieľom LG Google TV je úplne
zmeniť pocit z užívateľského rozhrania. Nová platforma ponúka úplnú jednoduchosť, ktorá môže
pripomínať jednoduchosť televíznych prijímačov z rokov minulých. Novinkou sú rôzne typy
"záložiek", ktoré slúžia ako zložky pre aplikácie a obsah. Napríklad záložka "Moje záujmy" môže
ukázať užívateľovi užitočné informácie ako aktuálne počasie či správy zo zdrojov, ktoré si majiteľ
televízie nastaví.
Nová generácia počítačov pre 2013
Nový Tab-Book LG (H160) je výkonnou kombináciou tabletu a notebooku. Kompaktné zariadenie
s uhlopriečkou 11,6 palca využíva operačný systém Windows 8 od Microsoftu a ponúka všetko, čo
má konvenčný tablet, vrátane pohodlného mobilného prístupu k aplikáciám. Hoci model H160 má
15,9 mm tenké telo, nechýba mu kompletne výsuvná QWERTY klávesnica. Tab-Book váži iba 1,05
kg a jeho batéria vydrží 12,5 hodiny. Ďalším unikátom od LG je Ultrabook LG Z360, ktorý má
štíhle, elegantné telo o hrúbke iba 13,6 mm, váži 1,15 kg a prekvapuje množstvom pokročilých
funkcií. Je vybavený procesorom Intel Core™ i5 tretej generácie umožňujúci zapnutie za osem
sekúnd. Full HD obrazovka vybavená technológiou IPS poskytuje vynikajúcu obrazovú kvalitu
s hodnotou jasu 300 cd/m2. LG All-In-One (AIO) V325 je počítač optimalizovaný pre použitie
s operačným systémom Windows 8. Desaťbodová dotyková obrazovka dokáže využiť všetky
výhody nového operačného systému od Microsoftu. S dĺžkou uhlopriečky 23 palcov ponúka
dostatok priestoru pre spustenie akejkoľvek aplikácie alebo programu. Počítač V325 je vybavený aj
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integrovaným TV tunerom a umožňuje využiť funkciu PiP (picture-in-picture). Vysokú rýchlosť
počítača V325 zaisťuje procesor Intel ® Core™ i5 spoločne s grafickou kartou GeForce GT640M.
Laserový televízor LG Hecto s úchvatnou uhlopriečkou 100 palcov
Laserový televízor LG Hecto s uhlopriečkou 100 palcov poskytuje výhody Smart TV a Digital TV,
obsahuje displej a externú projekčnú jednotku UST (Ultra Short Throw) schopnú zobrazenia na
extrémne krátku vzdialenosť. V minulosti ste pre zobrazenie tak rozmerného obrazu potrebovali
značný priestor a kvôli tomu sa príliš nedarilo rozšíriť veľkú projekčnú obrazovku do domácností.
S nástupom UST projektorov však táto nevýhoda odpadá, pretože ich zobrazovací optický člen je
vzdialený len 56 centimetrov od obrazovky. Laserový TV prijímač od LG s Full HD rozlíšením
1080p a pomerom dynamického kontrastu 10 000 000:1 poskytuje živý a ostrý obraz, ktorý je
výrazný ako v tmavom, tak aj vo svetlejšom prostredí.
Štvorcový robotický vysávač LG Hom-Bot Square
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manévrovateľnosť. LG Hom-Bot Square ponúkne výrazne vyšší výkon čistenia, predovšetkým
vďaka dômyselnej funkcii LG Corner Master. Táto pokročilá funkcia má vylepšené senzory a dlhšie
kefy, ktoré umožňujú dosiahnuť aj do miest, kam sa bežné vysávače jednoducho nemôžu dostať.
Robotický vysávač má zámerne štvorcový tvar, pretože izby a rohy v byte tiež nie sú okrúhle.
Robotické vysávače majú obvykle len jednu kameru. LG Hom-Bot Square využíva dve vylepšené
kamery Dual Eye 2.0™. Vysávač má nízku hladinu hluku - iba 60dB (môžete pri tom sledovať
televízor, telefonovať alebo si čítať), má výšku len 8,9 cm.
V prípade záujmu o bližšie informácie, technické špecifikácie, komentáre k tovarom alebo záujmu
o výpožičky produktov kontaktujte, prosím, našu PR agentúru LG-One:
Radovan Švec
Senior Consultant
+421 917 445 739
radovan.svec@lg-one.com
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
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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)
Martin Malý
T.: +420 234 094 663
M.: +420 731 471 724
E.: martin.maly@lge.com
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