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TLAČOVÁ SPRÁVA
LG odhaľuje budúcnosť domácej zábavy s novými Ultra HD televízormi
s uhlopriečkou 55 a 65 palcov.
Bratislava, 15. augusta 2013 - Spoločnosť LG Electronics uvádza na trh nové Ultra HD
televízory s uhlopriečkou 55 a 65 palcov. Novinky s označením LA970V a LA 965V upútajú
divákov ostrým obrazom v rozlíšení Ultra HD a radom inteligentných funkcií. Ich jedinečné
spracovanie navyše ocenili aj predné testovacie laboratória Intertek a Underwriters
Laboratories. Televízory budú dostupné od konca septembra 2013.
„Rozšírením ponuky Ultra HD televízorov o modely s uhlopriečkou 55 a 65 palcov potvrdzujeme
našu pozíciu lídra v oblasti zobrazovacích technológií. Spotrebiteľom teraz ponúkame dva skvelé
modely, ktoré im sprostredkujú skutočný zážitok zo sledovania obrazu v kvalite Ultra HD,“ uviedla
Andrea De Sousa, marketingová manažérka LG Electronics CZ.
Bezkonkurenčná obrazová kvalita v Ultra HD
Nové Ultra HD televízory LG disponujú rozlíšením 8,3 milióna bodov a sú vybavené technológiou
LG Tru-Ultra HD Engine. Tá prepožičiava obrazu maximálny jas, zvyšuje jeho ostrosť a odstraňuje
akékoľvek rozmazanie. Osvetlenie pozadia Nano FULL LED pri modeli LA970V navyše zaisťuje
vysoký kontrast a stabilný jas po celej šírke obrazovky. Do televízorov bol tiež integrovaný displej
s technológiou IPS, ktorý sa vyznačuje presnou interpretáciou farieb a širokým pozorovacím uhlom
až 178 stupňov. Používatelia tak môžu sledovať svoj Ultra HD televízor z takmer akejkoľvek
pozície v miestnosti, bez toho aby sa museli obávať farebného skreslenia alebo straty vizuálnych
detailov. Vďaka rozlíšeniu Ultra HD prinášajú 55-palcové a 65-palcové televízory LG tiež veľmi
kvalitný obraz v 3D. Nové modely boli otestované renomovanými laboratóriami Intertek
a Underwriters Laboratories, ktoré potvrdili ich výnimočné zobrazovacie schopnosti.
Inovatívny audio systém Sliding Speaker (LA970V)
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Okrem jedinečného obrazu je nový Ultra HD model LA970V od LG vybavený 4.1-kanálovým
zvukovým systémom s výkonom 50 W, ktorý sa môže pochváliť štyrmi výsuvnými reproduktormi
Sliding Speaker. Tie sa pri zapnutí televízora samé ticho vysunú a po jeho vypnutí zase zasunú späť.
Zaujímavý dizajn a chytré funkcie
Nové Ultra HD televízory od LG sú stelesnením štýlového a súčasne funkčného dizajnu, ktorý
podčiarkuje tenký rám LG CINEMA SCREEN (LA970V). Samozrejmosťou u oboch modelov sú
funkcie LG Smart TV, bezdrôtové pripojenie WiDi a Miracast pre pohodlné prehrávanie obsahu
z pripojených zariadení a funkcia LG Tag On na báze technológie NFC pre jednoduché párovanie
zariadení. Jednoduché ovládanie celého zariadenia potom zabezpečí ovládač Magic Remote.
Odporúčané ceny produktov:
55LA970V – 5330 €
65LA970V – 7750 €
55LA965V – 4360€
65LA965V – 6800€
###
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,
marketingovú manažérku LG Electronics CZ: Andrea De Sousa, Velebilová T.: +420 234 094 618, M.: +420 603 454 859, E.:
andrea.velebilova@lge.com

