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Прессъобщение 

 

 

ИЗЦЯЛО МЕТАЛНИЯТ LG ZERO СЪЧЕТАВА ЛУКСОЗЕН 

ДИЗАЙН С НАЙ-ТЕХНОЛОГИЧНАТА КАМЕРА 

  
 

 Тънкият и лек смартфон от LG с премиум функции и атрактивна цена идва на 

българския пазар през декември 

 

СОФИЯ, 1 декември, 2015 г. — LG Electronics (LG) ще започне глобалното 

разпространение на тънкия си метален смартфон LG Zero¹, започвайки тази 

седмица от Тайван и продължавайки след това в ключови пазари в Азия, Европа и 

Южна Америка. Българският пазар ще бъде един от първите в Европа, в които ще 

бъде пуснат LG Zero, който наследява технологичната камера и ексклузивни 

функции от потребителския интерфейс на LG G сериите и въвежда изцяло 

металното тяло за по-напредничаво и модерно изживяване.   

 

Изключителното качество на производството на LG Zero е подчертано от 

масивното му алуминиево тяло, което му дава премиум вид и усещане. Гладкото 

метално тяло на този най-нов смартфон е допълнено с “Arc Glass” дизайн по 

ъглите, който създава още-по тънък профил. Отлично съчетан с масивния 

алуминиев корпус е 5.0-инчов In-Cell Touch IPS дисплей, който осигурява по-

бързо разпознаване, по-добра видимост на открито и по-ярка картина. 

 

LG Zero предлага най-добрите в своя клас функции за камера, взети от 

всепризнатия LG G4, които водят до максимална резолюция на снимките, скорост 

на снимане и яркост. 8-мегапикселовата предна камера позволява заснемането на 

по-ярки и по-чисти селфита, докато 13-мегапикселовата задна камера осигурява 

много от качествата на самостоятелните камери. Феновете на функциите на 

популярната G серия, част от които са Gesture Shot, Gesture View и Gesture Interval 

Shot ще са приятно изненадани да открият тези опции и при LG Zero.  
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„Ние в LG не вярваме в ограничаването на най-добрите ни технологии само за 

флагман устройствата ни“, каза Джуно Чо, президент и главен изпълнителен 

директор на LG Electronics Mobile Communications Company. „LG Zero 

демонстрира иновация не само с дизайна си, но и с възможността си да предложи 

премиум функции на достъпна цена.” 

 

Основни характеристики:  

 

● Дисплей: 5.0-инчов HD In-cell Touch (1280 x 720, 294ppi) 
● Процесор: 1.2GHz Quad-Core Processor  
● Камера: Задна 13MP / Предна 8MP 
● Памет: 1.5GB LPDDR3 RAM / 16GB eMMC ROM / MicroSD 
● Батерия: 2,050mAh 
● Операционна система: Android 5.1 Lollipop 
● Размер: 142 x 71.8 x 7.4mm 
● Тегло: 147g 
● Мрежа: LTE / HSPA+ / GSM 
● Свързаност: Wi-Fi 802.11 b, g, n / Bluetooth 4.1 / USB 2.0 
● Цветове: Сребрист / Златист 
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За LG Electronics Mobile Communications Company 

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

сими 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 на

чина 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 повеч

е информация посетете www.LG.com. 
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