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TLAČOVÁ SPRÁVA
Medzinárodná súťaž EISA priniesla spoločnosti LG dve nové ocenenia
LG bola uznaná organizáciou EISA ako líder v oblasti domácej zábavy
sedem po sebe nasledujúcich rokov
BRATISLAVA, 27. augusta 2012 - Aktuálny ročník súťaže organizovaný asociáciou European
Imaging and Sound Association (EISA) rozšíril zbierku cien spoločnosti LG Electronics (LG).
Produkty LG boli ocenené v dvoch kategóriách - Európsky SMART televízor a Najúspešnejší
európsky displej.
EISA je asociácia 50 odborných časopisov z 19 krajín sveta. Cieľom EISA Awards, jednej
z najprestížnejších cien v odbore domácej zábavy, je rozoznať výrobky, ktoré dostanú najlepšie
hodnotenie v oblasti technológií, dizajnu a inovácií.
Víťazstvo v kategórii Európsky SMART televízor si pripísal exkluzívny NANO FULL LED
televízor LG 55LM960V s uhlopriečkou 55 palcov (140 cm). Cenu za Najúspešnejší európsky
displej (European Display Achievement) získal najväčší a najtenší LG OLED televízor
s uhlopriečkou 55 palcov (140 cm) - LG55EM970V.
"Dvojica ocenení ukazuje na to, že LG je vo vedúcom postavení na trhu domácej zábavy
a že televízory spoločnosti LG sú vo svojej kategórii špičkou. Sme hrdí na to, že naše produkty tieto
prestížne ocenenie získali a veríme, že ich funkčnosť a precízne spracovaný dizajn našich zákazníkov
nadchnú," uviedol Martin Malý, tlačový hovorca spoločnosti LG Electronics CZ.

LG 55LM960V
Exkluzívny NANO Full LED TV od LG, model 55LM960V prináša vysoko kvalitný obraz
v pôsobivom ráme aj množstvo zaujímavých funkcií. Ku každému televízoru je teraz k dispozícii
šesť párov okuliarov LG CINEMA 3D, ktoré vážia iba 16 gramov a vďaka špeciálnemu klipu
sa dobre nosia aj na dioptrických okuliaroch (odpadá teda nutnosť nosiť dvoje okuliare na sebe).
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Na rozdiel od konvenčných 3D televízorov má LG CINEMA 3D Smart TV certifikáciu "flickerfree" a sprostredkováva jasnejší, ostrý 3D obraz, ktorý nenamáha oči. U modelov 2012 zabezpečuje
sledovanie programu bez rušenia obrazu rámom špeciálna technológia LG CINEMA SCREEN.
Funkcia 3D Depth Control umožňuje meniť úroveň 3D efektu podľa vlastného želania. Televízor
ďalej umožňuje konverziu 2D obsahu do 3D, špeciálna voľba intenzity zvuku funkciou 3D Sound
Zooming a intuitívne hlasové ovládanie Magic Remote.

LG OLED TV 55EM970V
Najväčší a najtenší OLED televízor LG55EM970V s uhlopriečkou 55 palcov (140 cm) prináša
najvýraznejšiu inováciu v zobrazovaní od príchodu farebných obrazoviek a poskytuje najvyššiu
kvalitu obrazu s mimoriadnym kontrastom a širokým pozorovacím uhlom, ktorý bol ocenený
porotou EISA. Na rozdiel od konkurenčných OLED televízorov je každý pixel LG OLED TV
tvorený štyrmi farbami (WRGB). Vďaka tomu je farebné podanie televízorov presnejšie,
prirodzenejšie a viac konzistentné. LG OLED TV tak ponúka obraz, ktorý neboli schopné vykresliť
LCD ani LED panely. Technológia nepotrebuje žiadne podsvietenie a umožňuje využitie
v unikátnom, extrémne plochom dizajne - iba 4 mm. Na stene televízor budí dojem
umeleckého diela.
Začiatkom tohto roku bol LG 55-palcový OLED TV s názvom "Best of CES" a "Best of Show
CNET" ocenený ako najlepší produkt z celkového počtu 2 700 firiem, ktoré sa zúčastnili
tohtoročného ročníka veľtrhu Consumer Electronics Show v americkom Las Vegas.
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
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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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