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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 
Netrpezlivo očakávaný OLED televízor od LG prichádza,  

na Slovensko dorazí neskôr 
LG ako prvá spoločnosť spúšťa v novom roku predaj OLED televízorov v Južnej Kórei.  

Cena sa pohybuje okolo 7800€. 

 

Soul, Bratislava, 7. januára 2013 - Na dychtivo očakávaný 55-palcový WRGB OLED televízor 

(model 55EM9700) začne spoločnosť LG prijímať predbežné objednávky. Objednávať budú 

môcť zatiaľ iba zákazníci v Južnej Kórei, ale ďalšie trhy budú čoskoro nasledovať. Prvé 

televízory budú k dodaniu začiatkom februára 2013. 

 

Termín, kedy sa revolučný LG OLED (Organic Light Emitting Diode) televízor dostane aj na 

ostatné trhy, oznámi LG v priebehu niekoľkých nasledujúcich týždňov spolu s cenami produktov. 

Správa o OLED televízoroch prichádza krátko pred začiatkom veľtrhu Consumer Electronics Show 

2013 (CES), na ktorom minulý rok získala predvýrobná vzorka tohto televízora cenu Best of Show. 

 

Viac než 1400 obchodov v Južnej Kórei začalo prijímať objednávky od zákazníkov už 3. januára 

2013. Cena televízora pre kórejský trh je približne 7800€, prvé dodávky môžu zákazníci očakávať 

v prvom februárovom týždni. 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, zameriavajúce sa na výskum trhu v segmente displejov, záujem 

o OLED televízor prudko porastie a v roku 2016 dosiahne počet 7,2 milióna predaných kusov. 

 

"OLED televízor prináša novú éru domácej zábavy, preto sme radi, že môžeme na začiatku tohto 

roka oznámiť tak skvelú novinu," hovorí Martin Malý, tlačový hovorca LG Electronics. "Od doby, 

kedy bol prvýkrát predstavený farebný televízor ubehlo už 60 rokov, a vtedy išlo o významnú 

novinku. Keď prišli prvé televízory s vysokým rozlíšením, zberali veľký obdiv. Keď však zákazníci 

prvýkrát skúsili ultratenký OLED televízor, nemali slov. OLED technológia je totiž oveľa viac než 

len čiastkové vylepšenie aktuálnej televíznej techniky," dodáva Martin Malý. 
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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. 

 

LG OLED TV bol v centre pozornosti po celom svete ešte pred uvedením na trh. Okrem 

spomínaného ocenenia Best of Show na veľtrhu CES 2012 získal aj prestížny IDEA Award od 

vplyvnej organizácie Industrial Designers Society of America. LG okrem iného dostalo aj cenu 

European Display Achievement Award 2012-2013 od asociácie European Imaging and Sound 

Association (EISA). A ako zavŕšenie všetkých úspechov nový OLED televízor získal Kórea's Good 

Design President Award v októbri minulého roka. 
 

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 
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) 
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