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CES 2020: LG tar TV-tittingen til nye
høyder med nye OLED- og NanoCellmodeller
De nye LG OLED- og LG NanoCell-TV-modellene byr på både innovativt design og
forbedrede funksjoner med fullt fokus på seeropplevelsen.
Oslo, 7. januar, 2020 – LG Electronics legger listen enda høyere for seg selv
når de lanserer 14 nye OLED-modeller under CES 2020 i Las Vegas.
Modellene inkluderer tre modeller i den nye GX Gallery-serien (4K UHD), ekte
8K-TVer i 77 og 88 tommer, og en helt ny størrelse for OLED-TVer; 48
tommer. De nye OLED-modellene, i tillegg til de nye NanoCell LCD-

modellene i både 4K og 8K, har alle fantastisk bildekvalitet, innovativt
design, oppgradert ytelse og AI-baserte funksjoner. Til sammen gir dette en
fantastisk seeropplevelse uansett hvilket innhold du konsumerer.
Felles for de nye 4K og 8K LG OLED, samt 8K LG NanoCell TV-modellene, er
en rekke avanserte teknologier. Dette inkluderer blant annet den nye α
(Alpha) 9 Gen 3 AI-prosessoren. Prosessoren leveres med forbedret ytelse og
bruker deep learning-algoritmer for å forbedre LGs anerkjente bildekvalitet
ytterligere. Det muliggjør også en rekke spesielle funksjoner for både film,
spill og sport.
LGs nye GX Gallery-serie har en elegant og supertynn form der 65-tommersmodellen kun er 20 millimeter dyp. Sammen med en spesialutviklet
veggbrakett, kan modellene i Gallery-serien, som er tilgjengelig i størrelsene
55, 65 og 77 tommer, monteres direkte mot veggen, noe som gjør disse
OLED-TVene til rene kunstverk. Med sitt elegante og innovative design føyer
GX-familien seg inn i rekken av noen av markedets mest futuristiske og
elegante TV-modeller sammen med LG OLED WX (wallpaper) og LG
SIGNATURE OLED R.
LG OLED ZX-modellene i ekte 8K overgår de strenge kravene som er fastsatt
av Consumer Technology Association (CTA), som er den offisielle
bransjedefinisjonen for 8K Ultra HD TV. I tillegg overgår LGs 77 og 88tommers ekte 8K OLED-TVer kriteriene som er anbefalt av International
Committee for Display Metrology, og er blant de første modellene på
markedet som har gjort seg fortjent til den nye CTA 8K Ultra HD-logoen.
En annen nyhet er at LG lanserer OLED TV i en helt ny størrelse, LG
OLED48CX på 48 tommer. Modellen inngår i CX-serien, som også er
tilgjengelig i størrelsene 55, 65 og 77 tommer. Med en størrelse på 48
tommer og over åtte millioner piksler har OLED48CX samme pikseltetthet
som en 8K 96-tommers TV, noe som gir et fantastisk skarpt bilde. I tillegg
lanseres LGs BX-serie i størrelsene 55, 65 og 77 tommer.
LG NanoCell TV-modellene for 2020 inkluderer ikke mindre enn seks ekte 8KTVer, 65 og 77 tommer-modeller i Nano99-, Nano97- og Nano85-seriene, der
alle oppfyller CTAs strenge krav for å få bruke den offisielle 8K UHD-logoen.
Den ultimate hjemmekinopplevelsen

Årets nye LG OLED TV-modeller kommer med støtte for Dolby Vision IQ samt
den nye Filmmaker Mode fra UHD Alliance, som tar hjemmekinoopplevelsen
til et helt nytt nivå. Dolby Vision IQ introduserer også nye intelligente
funksjoner, slik at TV-modeller med støtte for teknologien gir den
bildekvaliteten som filmskaperne ønsket uavhengig av lyset i omgivelsene
eller hvilket innhold som vises.
Det nye Filmmaker Mode, som blant annet er blitt støttet av ledende
Hollywood-regissører, gjengir innhold slik filmskaperne ønsker det. Ved å slå
av etterbehandlingsfunksjoner som bevegelsesutjevning, støyreduksjon og
ekstra skarphet, men samtidig opprettholde riktig bildeforhold, farge og
bildefrekvens, kan LGs OLED-TV med Filmmaker Mode gjengi innhold på den
måten regissøren opprinnelig hadde i tankene. LGs OLED-TV har, som den
første og eneste TVen med integrert programvare for maskinvarekalibrering,
blitt tildelt «Excellence in Enginering Award» fra Hollywood Professional
Association.
Alle LGs nye OLED- og NanoCell-modeller er naturligvis bygget på LGs
anerkjente smart-TV-plattform webOS. Plattformen lar brukerne få tilgang til
det siste fra et bredt utvalg av strømmetjenester som Disney +, Netflix og
HBO. Nytt for 2020 er at Apple TV kommer som en egen app i webOS.
Gjennom appen kan man abonnere og se Apple TV+, kjøpe eller leie filmer og
TV-serier, eller se innhold fra sitt eget iTunes-bibliotek. Apple TV-appen vil
også bli gjort tilgjengelig i LGs TV-modeller med webOS fra 2018 og 2019 i
løpet av året.
Den beste spillopplevelsen
LGs 2020-modeller er også det perfekte valget for seriøse gamere som ønsker
å spille i stort format. LG utvider støtten for NVIDIA G-SYNC til tolv OLEDmodeller slik at brukere kan oppleve PC-spilling uten forstyrrelser eller
uregelmessigheter i bildet. Videre blir LGs OLED-TV først ut med støtte for
HGiG Mode fra HDR Gaming Interest Group. Bildemodusen lar brukerne
oppleve konsollspill i HDR akkurat slik utviklerne hadde tenkt. HGiG er en
organisasjon som består av selskaper fra spill- og skjermbransjen og som
utvikler standarder med mål om å forbedre HDR-spillopplevelsen.
Den beste sportsopplevelsen
LGs OLED-TV er ikke bare best for filmentusiaster og spillere, den er også

best for alle som liker å se på sport. Den nye α9 Gen 3 AI-prosessoren
kommer med en rekke funksjoner som tar sportssendinger til et helt nytt nivå.
En av disse er Sports Alert, som hjelper sportsfans med å holde rede på
hvordan det går med deres favorittlag. Brukere kan velge favorittlagene sine i
en rekke ulike idretter og motta automatiske oppdateringer når kampene
starter, når det scores mål, når kampene er slutt og hva resultatet ble. Videre
kan sportsinteresserte koble TV-en til Bluetooth-høyttalere for å skape et mer
dynamisk lydbilde og en følelse av å være i sentrum av begivenhetene.
— LGs mål om å tilby enestående merverdi for kundene sine får i år liv
gjennom selskapets nye utvalg av kunstinspirerte TVer. I tillegg til den
uovertrufne bildekvaliteten som LGs premium-TVer gir, kommer de nye
enhetene også med selskapets avanserte teknologier, AI-integrasjon og
uovertruffen, futuristisk design som blir muliggjort gjennom OLEDteknologien, sier Park Hyoung-sei, administrerende direktør i LG Home
Entertainment Company.
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