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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

Telefón LG PRADA sa dočkal aktualizácie na Ice Cream Sandwich 

Upgrade pri telefóne Prada phone by LG 3.0 nie je posledným, ďalšie budú nasledovať 

 

Bratislava, 17. septembra 2012 - Verzia operačného systému Android Ice Cream Sandwich 

bola uvoľnená pre smartfón Prada phone by LG 3.0. Majitelia skvelého dizajnového telefónu 

sa tak dočkajú niekoľkých vylepšení. 

  

Oproti predchádzajúcej verzii operačného systému 2.3 Gingerbread si budú môcť majitelia 

inteligentných telefónov Prada phone by LG 3.0 vychutnať oveľa prívetivejšie užívateľské rozhranie 

uľahčujúce všetku prácu, nový vzhľad multi-tasking či výrazné vylepšenie fotoaparátu ponúkajúce 

pri fotení lepší kompresný pomer. Užívatelia sociálnych sietí (či už Facebook, Twitter a ďalších) 

ocenia tiež lepšie prepojenie smartfónov s ich účtami, kedy si napríklad ku kontaktu budete môcť 

pridať ďaleko viac detailov než u predchádzajúcej verzie. Ďaleko rýchlejší je aj internetový 

prehliadač. 

 

Aktualizácia je dostupná pre všetky telefóny predaných v oficiálnej distribúcii v Čechách 

a na Slovensku. 

 

Telefón je možné aktualizovať prostredníctvom počítača a aplikácie LG PC Suite. Užívateľ 

postupuje podľa jednoduchého sprievodcu a prevedie celú aktualizáciu za cca 15 minút. 

 

- Otvorí si webovú stránku www.lg.com/sk/support/mc-support/mobile-phone-support.jsp  

Tu vyberie svoj typ mobilného telefónu. 

- Pokračuje kliknutím na tlačidlo »WINDOWS USB ovládač«. Stiahne sa spustiteľný súbor. 

Nainštalujte ho do systému, tým získa PC ovládač pre smartfón. 

- Ďalej pokračuje kliknutím na tlačidlo »Aktualizácia softvéru«. Stiahne sa ďalší spustiteľný 

súbor. 

http://www.lg.com/sk/support/mc-support/mobile-phone-support.jsp
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- Pripojí telefón k PC prostredníctvom USB kábla, v režime LG softvér, spustí súbor 

a po overení klikne na »Spustiť aktualizáciu«. Tým dôjde k aktualizácii softvéru. 

 
 

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 miliardách 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 

www.lg.cz / www.lge.sk 


