
oficiálne stránky: www.lg.cz/www.lge.sk 

                                                          

 

TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

LG predstavuje novú radu monitorov IPS4 

 

BRATISLAVA, 14. 5. 2012 - Spoločnosť LG Electronics (LG) predstavila novú radu 

monitorov IPS4. Oproti monitorom, ktoré používajú TN (Twisted Nematic) panely, ponúkajú 

IPS monitory LG lepšiu farebnú reprodukciu, výnimočnú kvalitu obrazu a presné podanie 

farieb aj zo širokých pozorovacích uhlov. 

 

Vďaka pôsobivo širokým pozorovacím uhlom (178°) umožňujú nové IPS monitory užívateľom 

vychutnávať jedinečnú kvalitu obrazu bez farebného posunu, či už pred monitorom sedia, stoja, 

alebo ležia. Obzvlášť plynulé prekresľovanie farieb eliminuje rozmazanie obrazu 

aj pri najrýchlejších scénach. Akčné zábery, šport i video hry sú vždy ostré a ani dlhodobé 

sledovanie obrazu nenamáha oči. Výsledkom je bohatší a pohodlnejší zážitok zo sledovania. 

 

"IPS monitory boli doteraz doménou profesionálnych grafikov, ktorí boli ochotní si priplatiť 

za kvalitu. S príchodom tejto rady monitorov si však môže IPS monitor zaobstarať úplne každý," 

hovorí Martin Malý, tlačový hovorca spoločnosti LG Electronics CZ. 

 

Doménou IPS monitorov je predovšetkým silná konzistencia farieb a minimalizácia farebnej 

odchýlky. Monitory IPS4 sú schopné reprodukovať pôvodné farby - rozdiel medzi tým, čo vidí 

fotograf pri fotení, a čo prezeráte na monitore je minimalizovaný. IPS4 monitory sú tak vhodné 

pre každého, kto sa zaujíma o fotografiu alebo editáciu videa. 

 

Monitory rady IPS4 sú vybavené množstvom užitočných funkcií. Napríklad funkcia Dual Smart 

Solution umožňuje jedným kliknutím nastaviť beh dvoch monitorov a dokonca vytvára dvojitý 

hlavný panel a automaticky rozdeľuje obrazovku pre web. Funkcia Dual Screen optimalizuje 

veľkosť okna podľa počtu otvorených webových stránok, čo optimalizuje prácu s internetom. 

 

Nové monitory sú vybavené lepším káblovým manažmentom, ktorý odstraňuje chaotické klbko 
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drôtov. IPS4 séria je energeticky úspornejšia oproti konvenčným LED monitorom, bez toho aby 

sa to prejavilo na kvalite obrazu. 

 

Monitory LG série IPS4 prídu na ázijský trh v priebehu mája, nasledovať budú trhy v Európe 

a Severnej Amerike, kam sa monitory dostanú o niekoľko týždňov neskôr. Slovenskí spotrebitelia 

sa môžu na nové IPS4 tešiť v júli 2012 za cenu 149 € vr. DPH pre 23" monitor IPS234 a 139 € vr. 

DPH za 22" monitor IPS224. 

 
 

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 

Spoločnosť LG je silnou medzinárodnou spoločnosťou so sídlom v Kórei, 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 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 rádovo miliárdách korún. 

V celosvetovej 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 2011 získala spoločnosť LG ocenenia asociácie 

EISA za "Najlepšie riešenie 3D domáceho kina" a "Najlepší prehrávač kombinovaný so systémom priestorového zvuku". LG sa 

pravidelne zúčastňuje súťaží reddot Design Award, iF Design Award a Industrial Design Excellence Award (IDEA). 
Tlačový hovorca LG Electronics CZ: 

 

Martin Malý 

T.: +420 234 094 663 

M.: +420 731 471 724 

E.: martin.maly@lge.com 
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