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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

Svetová premiéra hlasového ovládania LG TROMM 

 

Bratislava, 26. septembra 2012 - Spoločnosť LG prichádza ako prvá na svete s komerčnou 

službou Smart Voice, ktorá umožňuje hlasovými povelmi ovládať automatickú práčku 

na diaľku. 

 

Smart Voice pracuje s hlasovými príkazmi, ktorých pomocou skontrolujete stav prebiehajúceho 

procesu, zmeníte zadaný čas, vypnete práčku alebo vyberiete prací program. Stačí napríklad zreteľne 

vysloviť "Vypnúť" a práčka prestane pracovať na programe, ktorý je práve aktívny. Služba Smart 

Voice ale nie je určená len pre práčky, jeho prostredníctvom je možné hlasovými povelmi ovládať 

prakticky všetky domáce spotrebiče. 

 

Diaľkové ovládanie prostredníctvom inteligentných telefónov už tu bolo, ale ich používatelia museli 

rovnako prechádzať niekoľkými krokmi na displeji. So Smart Voice sa už nebudete musieť 

pohybovať v zložitom menu, bude stačiť, keď sa spýtate: "Čo práve robíš?", "Aký je stav?" alebo 

"Koľko minút zostáva?". 

Okrem piatich základných povelov totiž dokáže Smart Voice rozpoznať štyridsať ďalších 

doplnkových príkazov. 

 

Užívatelia klasických práčok LG TROMM Smart Drum môžu teraz aktualizovať android aplikáciu 

LG Smart Washing Machine a začať tiež používať Smart Voice. 

 

"Otvorili sme novú éru. Teraz sme schopní ovládať všetky domáce spotrebiče hlasom," hovorí 

Martin Malý, tlačový hovorca LG. "Určite budeme pokračovať vo vývoji nových originálnych 

inteligentných funkcií a zlepšovať pohodlie našich zákazníkov. Chceme sa určite stať vedúcou 

spoločnosťou v oblasti inteligentných domácností." dodáva Martin Malý. 

 

Všetky príkazy, ktoré budú dávať užívatelia domácim spotrebičom, sú teraz v angličtine, pretože sa 
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produkty začínajú predávať na americkom trhu. "V súčasnosti nie je jasné, kedy sa spotrebiče 

s hlasovým ovládaním dostanú na slovenský trh. Ak áno, budú spotrebiče samozrejme reagovať aj 

na slovenčinu," dodal Martin Malý. 

 

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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