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LG ПРЕДСТАВЯ МОНИТОР СЪС СУПЕР ТЪНКА РАМКА НА 
ISE 2011 

 
47WV30 гарантира висококачествена картина и нисък разход на енергия 
 
АМСТЕРДАМ, 3 февруари 2011 г. – Най-добрия продукт в сегмента на видео 
стените - 47-инчовия  LED монитор 47WV30 със супер тънка рамка на дисплея 
представя LG Electronics (LG) по време на най-голямото европейско изложение 
аудио-видео техника и интегрирани системи Integrated Systems Europe (ISE) 2011. 
47WV30 осигурява изображение без конкуренция благодарение на комбинацията 
от супер тънка рамка, изключително високо качество на картината, повишено 
удобство при ползване и безпрецедентно нисък разход на енергия. 
 
"В световен мащаб пазарът на multi-vison дисплеи расте бързо с особено голямо 
търсене на модели в сегмента от 40 до 49 инча,” обясни Джин-юнг Ким, Старши 
вицепрезидент на LG Commercial Display & Security Division. „За да създадем 
47WV30 използвахме целия си опит и познания за потребителската електроника, 
като се стремим да заемем водещи позиции от самото начало и на този пазар.", 
допълни той. 
 
С основен фокус върху разграничаването на продуктите, 47WV30 е лидер по 
качество на картината в своя отрасъл. Това е възможно благодарение на LED BLU 
технолгията, която е с по-добри показатели от LCD що се отнася до осветеност и  
и енергоспестяване. Това е и дисплеят с най-тънката рамка  от едва 6,9 мм в 
сегмента между 40 и 49 инча и така може да се свързва изключително успешно с 
други екрани за постигане на по-ясна и внушителна картина. В допълнение 
разполага със специалната “shine-out film” характеристика, която позволява 
кристално изображение дори при ползване на открито и силна външна осветеност 
от 4000 лукса. 47WV30 е абсолютен лидер и по отношение на намаляването на 
разходите, като предлага ниска консумация на енергия, дълъг живот и ограничени 
разходи за поддръжката. Комбинацията от тези фактори осигурява сериозно 
оптимизиране на разходите за представителите на бизнеса. 
 
47WV30 е персонализирано и интегрирано решение, което прави ползването на 
дисплея удобно, а подобренията в работния процес осезаеми. В комбинация с 
SuperSign технологията и дигиталния софтуер на LG, 47WV30 предлага 
мултифункционални и лесни за управление екрани, подходящи за молове, 
търговски центрове, лобита на административни и жилищни сгради, както и на 
практика за всяко обществено място. С дебелина  под 92мм, 47WV30 се интегрира 
успешно във всяка среда, като високата разделителна способност и функциите за 
увеличаване и намаляване го правят идеален за центрове за наблюдение в сгради 
като болници, охранителни зали и центровете за контрол на трафика. 
 
Характеристики на модела: 
 
Модел 47WV30 
Размер  47” (LED BLU) 
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Резолюция 1366 x 768 (HD) 
Време за реакция 9 ms (G to G) 

 
 

VA (H/V) 178 / 178 
 

Яркост  700 cd/m2 
Контраст CR 1300:1 / DCR 50,000:1 
Дебелина 92 mm ↓ 

 
Размер на рамката 4.2 mm / 2.7 mm (6.9 mm seam size) 
Интерфейс RGB In/Out, DVI In/Out, HDMI In, 

Component In, RS232C 
In/Out, RJ45, PC Audio In, USB (X2), 
Ext IR In, Ext Speaker 
Out 

Говорители N/A 
Захранване 220W (max) 
Характеристики  Supersign Elite-S 

Shine-out 
USB Playback 

 
 

### 
 

LG Electronics, Inc. 
LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) е световен лидер и технологичен иноватор в областта на 
потребителската електроника, мобилните комуникации и домакинските електроуреди. В компанията работят 
повече от 80,000 души в над 115 представителства по целия свят. LG Electronics се състои от 4 бизнес 
подразделения – Home Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance and Air Conditioning and Energy 
Solution – с продажби в световен мащаб от 48,2 милиарда щатски долара за 2010 г. Компанията е водещ 
световен производител на плоскоекранни телевизори, аудио-визуална техника, мобилни телефони, 
климатици и перални машини. LG подписа дългосрочен договор, с който стана Глобален Партньор и 
Технологичен Партньор на Formula 1™. Като част от това изключително партньорство, LG придоби 
ексклузивни маркетингови права като официален доставчик на електроника, мобилни телефони и процесори 
на данни за това глобално спортно събитие. За повече информация: www.lg.com 
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