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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

LG získalo tri svetové rekordy za OLED televíziu, 

3D TV s tenkým rámom a najväčšie množstvo LTE patentov 

 

Bratislava, 15. augusta 2012 - Najväčší a zároveň najtenší OLED televízor 55EM960V 

na svete, 3D televízor 55LM960V s najtenším rámom, aký je možné súčasnou technológiou 

vyrobiť, a najväčšie množstvo LTE patentov. Toto sú čerstvo ocenené LG produkty v rámci 

WORLD RECORD, ktoré potvrdili pozíciu spoločnosti LG Electronics CZ (LG) ako 

svetového lídra a inovátora v oblasti televíznych a mobilných technológií. 

 

Ocenenie WORLD RECORD získavajú produkty, ktoré sú na trh priemyselne uvedené ako prvé 

a zároveň využívajú špičkové technológie, musia byť unikátne a vynikať nad konkurenciou. Tieto 

vlastnosti v rámci súťaže WORLD RECORD overujú externé akreditačné organizácie alebo interné 

kvalitatívne testy. 

 

Pre televíziu LG OLED 55EM960V je to po cene "Best of CES 2012" z veľtrhu CES, titulu "Best of 

Show" od vydavateľstva CNET a "Korea Presidential Award" za multimediálne technológie, ktorá 

sa udeľuje na World IT Show v Soule, už niekoľkonásobné ocenenie. Tento model sa stal 

najväčším a najtenším vyrábaným OLED televízorom na svete vďaka využitiu polyméru 

vystuženého uhlíkovými vláknami, ktorému tiež vďačí za svoju nízku váhu okolo desať 

kilogramov. Ďalej využíva štvorpixelové LG zobrazenie, založené na pridaní bieleho pixelu pre 

zdokonalenie farebného výstupu. Táto inovatívna WRGB technológia odlišuje LG OLED televízor 

od klasického trojfarebného RGB systému. 

 

Ďalšieho ocenenia sa dostalo 3D televízoru LG 55LM960V, ktorý dostal ocenenie WORLD 

RECORD za najtenší rám 3D obrazovky na svete. "Táto televízia sa perfektne prispôsobí každému 

interiéru, ale zároveň pôsobí funkčne. Vďaka svojmu dizajnu môže ašpirovať aj na interiérový 

doplnok," uviedol Martin Malý, tlačový hovorca spoločnosti LG. "Vďaka týmto dvom cenám LG 

opäť dokazuje, že patrí k tomu najlepšiemu, čo je na našom trhu k dispozícii." 
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Okrem zabudovanej Wi-Fi, funkcii Dual Play umožňujúcej hranie hier vo dvojici bez nutnosti 

rozdeľovať obrazovku, ponúka tiež pasívnu 3D technológiu LG CINEMA 3D, vďaka ktorej možno 

klasický 2D obraz previesť do 3D a naplno si vychutnať sledovanie televízie. 

 

Spoločnosť LG Electronics sa znova stala "Číslom 1" v LTE (Long Term Evolution) patentoch, ako 

potvrdil TechIPm, americká konzultačná spoločnosť, špecializujúca sa na duševné vlastníctvo. 

Do štúdie bolo zahrnutých 187 rôznych patentov, z ktorých všetky boli zaregistrované v Spojených 

štátoch amerických pre patenty a ochranné známky v druhom štvrťroku tohto roka. LG uviedlo na 

trh LTE produkty v 10 krajinách a do konca roka LG expanduje s LTE produktmi do ďalších 20 

krajín. 

 
 

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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