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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

LG začína predávať 84-palcový Ultra HD televízor ocenený v Las Vegas 

 

Bratislava, 5. februára 2013 - Spoločnosť LG od 1. februára ponúka českým a slovenským 

spotrebiteľom unikátny 84-palcový LG Ultra HD televízor. Tento model 84LM960V z dielne 

LG získal na tohtoročnom veľtrhu elektroniky v Las Vegas ocenenie "Best Innovations" 

v kategórii Video Display. Ide o unikátny výrobok, ktorý vďaka skvelému technologickému 

spracovaniu oslnil medzinárodnú porotu a zaradil sa medzi špičku na trhu. 

 

"Vďaka unikátnej technológii vytvára 84-palcový Ultra HD televízor, s ktorým teraz prichádzame 

na trh, neuveriteľne živý obraz s 8 miliónmi bodov na jeden záber a s rozlíšením štyrikrát vyšším ako 

pri Full HD televízoroch. Prostredníctvom špeciálnej funkcie Resolution Upscaler Plus si budú 

môcť českí a slovenskí spotrebitelia vychutnať aj obsah menšej kvality vo veľkých detailoch," hovorí 

Martin Malý, tlačový hovorca LG Electronics. 

 

84-palcový LG Ultra HD TV (model 84LM960V) taktiež disponuje pasívnou 3D technológiou LG 

CINEMA 3D. Trojrozmerné efekty v kombinácii s ohromujúcim rozlíšením obrazoviek poskytujú 

skutočný zážitok. Funkcia 3D Depth Control dotvára virtuálnu vzdialenosť medzi zobrazovanými 

objektmi tak, aby 3D obraz pôsobil čo možno najreálnejšie. Funkcia 3D Sound Zooming potom 

analyzuje pohyb a vzdialenosť objektov na obrazovke a prispôsobuje tomu intenzitu nimi tvoreného 

zvuku. Fanúšikov hier poteší funkcia Dual Play, ktorý posúva co-op herný režim na úplne novú 

úroveň. Hráči môžu sedieť vedľa seba a sledovať rovnakú obrazovku, ale pritom vďaka špeciálnym 

okuliarom pozorovať iný obraz. Zvuk zaisťuje 2.2 systém, ktorý sa skladá z dvoch 10W 

reproduktorov a dvoch 15W basových reproduktorov. Mimoriadny vizuálny zážitok tak dopĺňa 

sviežim zvukom a vytvára tak dojem, že je divák v kine. 

 

Odporúčaná maloobchodná cena je 19.499€. 
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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) 

 

Martin Malý 
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