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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

Energeticky najefektívnejším TV prijímačom na veľtrhu IFA 2012 

bola vyhlásená LG CINEMA 3D 

 

Bratislava, 17. septembra, 2012 - Na veľtrhu IFA 2012 získalo LG "Cenu za účinnosť" 

za svoju televíziu CINEMA 3D Smart TV, model 47LM670S. Cenu udeľuje iniciatíva 

Superefficient Equipment and Appliance Deployment (SEAD) mimoriadne energeticky 

účinným spotrebičom. 

 

SEAD je medzinárodná vládna organizácia pričlenená k CEM, ktorá bola vytvorená v roku 2010 

s cieľom pomôcť transformovať svetový trh smerom k oveľa účinnejším zariadeniam a spotrebičom. 

Táto iniciatíva sa rozšírila do 14 krajín vrátane Austrálie, Francúzska, Nemecka, Indie, Japonska, 

Južnej Kórey, Ruska, Spojeného Kráľovstva a USA. SEAD posudzuje energetickú účinnosť 

TV prijímačov, monitorov, počítačov, domácich spotrebičov a svetelných zdrojov predávaných 

v Severnej Amerike, Európe, Indii a Austrálii. Každoročne je v každom regióne vyberaný najlepší 

výrobok v jednej kategórii. V tomto roku bola pozornosť zameraná na kategóriu TV prijímačov 

a SEAD podrobil dôkladnému posúdeniu ponuku každého výrobcu. 

 

"Toto ocenenie je ďalšou známkou toho, že LG má veľmi pevnú pozíciu v priemysle výroby 

televíznych prijímačov," vyhlásil Martin Malý, tlačový hovorca LG. "Máme už silnú, 

diferencovanú technológiu 3D, inovatívne chytré funkcie a progresívny dizajn s tenkým rámčekom. 

Teraz začíname tiež žať veľa chvály za energetickú účinnosť našich veľkoformátových TV 

prijímačov." 

 

Model prijímača 47LM670S je vybavený technológiou Local Dimming umožňujúce užívateľom 

nezávislé ovládanie jasu v jednotlivých častiach TV obrazovky. Táto technológia zvyšuje 

energetickú účinnosť TV prijímača. Navyše spotreba elektrickej energie je znižovaná tým, že zdroj 

LED svetla je konfigurovaný v priamke. Všetky tieto funkcie zamerané na spotrebu elektrickej 

energie sú zahrnuté pod jeden termín Smart Energy Saving Technology, ktorým sa rozumie 
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odstránenie zbytočného plytvania elektrickou energiou a zvýšenie úspornosti prijímača. 

 

Pri hodnotení rozdelila iniciatíva SEAD TV prijímače predávané na európskom trhu do troch 

kategórií podľa formátu obrazovky: malé (s veľkosťou uhlopriečky obrazovky do 27 palcov), 

stredná (29 - 42 palcov) a veľké (42 palcov a viac). LG CINEMA 3D Smart TV zvíťazila v kategórii 

veľkoformátových prijímačov a bola oficiálne uznaná energeticky najúčinnejším TV prijímačom 

s ohodnotením A + + vo všetkých troch hodnotených kategóriách. 

 
 

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 
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