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Прессъобщение 

 

10 НЕЩА, КОИТО НЕ ЗНАЕТЕ ЗА ЕСТЕСТВЕНАТА КОЖА, 

ИЗПОЛЗВАНА ЗА ЗАДНИЯ ПАНЕЛ НА LG G4  
 

 

СОФИЯ, 5 юни 2015 г. — LG Electronics (LG) създаде може би най-запомнящия 

се смартфон на 2015 г - G4. Флагманът на LG е с фокус върху комфорта и 

елегантността, страхотното визуално и потребителско преживяване. Той се 

отличава не само с топ технологични характеристики като 16-мегапикселова 

камера с F1.8 бленда, новаторски Quad HD IPS Quantum дисплей и най-новият 

интуитивен интерфейс UX 4.0, нещо повече – той се отличава със стилен, 

класически дизайн. LG обръща специално внимание на материалите, използвани в 

най-новия си смартфон - G4 се предлага с покритие от ръчно обработена 

естествена шагренирана телешка кожа в шест красиви цвята. Ето десет интересни 

факта за майсторската изработка на задния панел от естествена кожа на LG G4: 

 

1. Изработката на кожения заден панел на G4 отнема 12 седмици. Това е 

десет пъти повече време, в сравнение с изработката на стандартните 

панели на смартфони 

2. Има четири категории кожа, от които G4 използва шагренирана. Тя е две 

категории над естествената кожа и е с най-високото качество 

3. Специален процес, на име „остъргване”, свежда дебелината на кожата до 

0.45 mm за максимално удобство и комфорт при захвата на смартфона 

4. Оцветяването с растителни бои е най-традиционният и природосъобразен 

метод. Именно по този начин е оцветена кожата на G4, като така са се 

запазили естественият й релеф и краски 

5. Всеки шев е направен с природосъобразни конци 

6. Уникалната H-JIG обработка на LG оформя и подсилва кожата, за да 

прилепне безпроблемно върху G4 

7. Специален защитен слой запазва лицевата страна на кожата, релефа и 

порите й 
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8. Кожата е тествана за устойчивост при ежедневна работа и често срещани 

петна и замърсявания 

9. Кожата е нито студена, нито топла – разликата е в начина, по който я 

усещате в ръката си 

10. С времето кожата става по-богата и плътна, отразявайки Вашата 

идентичност и оригиналност. 

 

Може да видите как протича майсторската изработка на задния панел от 

естествена кожа на LG G4 в това видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=zVKaD94CTg0 
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За LG Electronics, Inc. 

LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) е световен лидер и технологичен новатор в областта на потребителската 

електроника, мобилните комуникации и домакинските електроуреди. В компанията работят повече от 82 000 

души в 119 представителства по целия свят. С продажби за 2013 г. на стойност 53,10 милиарда долара (58,14 

трилиона корейски вона), LG се състои от четири бизнес подразделения — Home Entertainment, Mobile 

Communications, Home Appliance & Air Solution и Vehicle Components — и е един водещите световни 

производители на телевизори с плосък панел, мобилни устройства, климатици, миялни машини и хладилници. 

LG Electronics е ENERGY STAR партньор на 2014 г. За повече информация относно LG Electronics, моля 

посетете www.LGnewsroom.com. 
 

За LG Electronics Mobile Communications Company 

Компанията LG Electronics Mobile Communications е новатор и лидер в глобалната индустрия за мобилни и 

носими технологии. LG постоянно разработва високо конкурентни технологии в областта на дисплея, 

батериите, оптиката на камерите и LTE технологиите. LG създава телефони и носими устройства, които 

отговарят на начина на живот на широк спектър хора от целия свят. LG подобрява потребителското 

преживяване на мобилни устройства като внедрява уникални и сложни дизайн концепции и интуитивни UX 

функции. Същевременно компанията се стреми да поведе потребителите към ерата на конвергенцията, като 

максимизира свързаността между смартфони, таблети, носими устройства и широк спектър от домашни и 

преносими продукти. За повече информация посетете www.LG.com. 
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