LG Resmikan Peluncuran Global QNED Mini LED TV
SEOUL, 30 Jun. 2021 — LG Electronics (LG) mengumumkan peluncuran global perangkat TV premium
terbarunya LG QNED Mini LED TV. Datang dari keluarga LCD TV, produk ini akan segera tersedia di
Amerika Utara dan selanjutnya berbagai negara seluruh dunia mulai bulan Juli ini. Hadir dengan dua
opsi resolusi 8K dan 4K, LG QNED Mini LED TV memiliki ragam bentang layar luas, mulai dari ukuran
65 inci hingga 86 inci.
LG QNED Mini LED TV menjadi bukti keberhasilan perusahaan dalam berinovasi dan membawa lompatan teknologi pada kategori LCD TV. Jajaran produk terkini TV LG ini sekaligus menjadi bukti
keseriusan perusahaan untuk memperkukuh posisi kami dalam memimpin pasar TV premium melalui
kehadira produk ka i ya g i ovatif, ujar Park Hyoung-sei, presiden LG Home Entertainment Company.
Mengungguli produk LCD TV konvensional, LG QNED Mini LED TV ini menawarkan warna-warni lebih
hidup, kedalaman lebih bagi warna hitam, akurasi dan kontras lebih baik. Hal ini berkat kolaborasi dua
teknologi tercanggih yaitu; reproduksi pewarnaan Quantum Dot NanoCell dan pengembangan pencahayaan latar Mini LED yang lebih mumpuni.
LG bahkan sengaja mengemas LED pada LG QNED Mini LED TV dengan ukuran lebih mikro sehingga
menghasilkan kontras rasio 10 kali lebih baik bila dibandingkan dengan TV LCD lainnya. Hitam yang
lebih dalam dan detail yang lebih besar dalam area gelap menciptakan rasa kedalaman yang lebih
tinggi yang membuat gambar tampak lebih realistis.
Tak sekedar klaim, performa perangkat TV ini pun telah terbukti melalui uji sertifikasi yang dilakukan
oleh Intertek sebagai lembaga pengujian internasional. Hasilnya, LG QNED Mini LED TV terbukti
mampu menyajikan 100 persen kapasitas dan konsistensi warna serta piawai dalam menghilangkan
distorsi warna pada sudut pandang lebar guna memastikan semua orang di ruangan dapat menikmati
kualitas gambar LCD terbaik.
Sejalan dengan inovasi teknologi yang dikembangkannya, perusahaan juga memastikan jika produk
LG QNED Mini LED TV miliknya memiliki dampak positif bagi lingkungan.
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Salah satunya dengan memastikan jika produk ini telah menerima sertifikasi Eco-Product dari SGS Société Générale de Surveillance SA of Switzerland. Sertifikasi ini menyatakan jika perangkat ini telah
memenuhi kriteria yang mencakup dampak lingkungan yang rendah.
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About LG Electronics Inc.
LG Electronics Inc. is a global innovator in technology and manufacturing with operations in 140 locations and a workforce
of over 70,000 around the world. With 2018 global sales of USD 54.4 billion, LG is composed of five companies – Home
Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Mobile Communications, Vehicle Component Solutions and Business
Solutions. LG is a world-leading producer of TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines and mobile devices,
including premium LG SIGNATURE and LG ThinQ products featuring artificial intelligence. For the latest LG news, go
to www.LGnewsroom.com.
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