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ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

 

 

K СЕРИЯТА СМАРТФОНИ НА 

 LG ЩЕ НАПРАВИ СВОЯ ДЕБЮТ НА CES 2016 
 

Наследникът на L серията е най-новото предложение от LG, насочено към 

масовия пазар и взаимстващо много функции от премиум смартфоните 

 
ЛАС ВЕГАС, 05 януари 2016 г. — Тази седмица LG Electronics (LG) ще покаже 

за първи път своята K серия смартфони – нова гама от смартфони с иновативна 

камера и функции, свързани с потребителското преживяване, взети от моделите 

от висок клас на LG. Първите два модела от серията K10 и K7 ще направят своя 

дебют пред публика по време на изложението CES 2016 в Лас Вегас. 

 

K серията смартфони ще представи за първи път новата дизайн концепция на LG 

в стил „полиран камък“ – модерен и стилен дизайн с извити краища, който е 

насочен към младата аудитория. Лъскавият дизайн е допълнен от новото стъкло 

на LG 2.5D Arc Glass, което допринася за цялостната мека визия на смартфона, 

която е възможна благодарение на факта, че върху страните на смартфоните от K 

серията няма бутони. Дизайнът на K10 и K7 е вдъхновен от природата и това 

прави смартфоните да изглеждат много луксозни, а същевременно остават ценово 

изгодни. 

 

Задният капак е гравиран със сложна шарка, която спомага за оптималния захват 

и удобството при движение. И тъй като потребителите, които са постоянно в 

движение са и почитатели на активния живот, K серията им предлага и широк 

дисплей, за перфектни изображения и видео съдържание, заснети с най-добрата 

смартфон камера в този клас — 13-мегапикселова задна камера и 8-мегапикселова 

предна камера в модела K10. 

 

Заснемането на селфита е супер лесно благодарение на популярните функции 

Gesture Shot и  Gesture Interval Shot, разработени от LG. Gesture Shot дава 

възможност на потребителите да правят снимки, като просто вдигнат 



 

 
www.LG.com 

 

2 

 

разтворената си ръка пред обектива и я свият в юмрук. Свиването на ръката два 

пъти автоматично създава Gesture Interval Shot и заснема четири последователни 

снимки. И двете устройства имат върху лицевата си част светкавица за селфита, 

която помага на потребителите да заснемат безценни моменти по всяко време, 

дори и в тъмната част на денонощието. 

 

“Нашата 2016 K серия е поредният пример за това как LG прилага най-добрите си 

технологии за мобилни телефони и премиум дизайн философията си в различни 

смартфон категории,” каза Джуно Чо, президент и изпълнителен директор на LG 

Electronics Mobile Communications Company. “Клиентите отъждествяват марката 

LG със страхотни смартфон технологии и ние имаме постоянен ангажимент да 

отговаряме на тези очаквания.” 

 

Посетителите на CES 2016 ще могат да видят LG K10 и K7 на щанда на LG в Зала 

#8204 на Las Vegas Convention Center между 6-9 януари. 

 

K10 ключови спецификации:* 

● Дисплей: 5,3-инчов HD In-cell Touch 

● Чипсет:  

LTE: 1.2GHz или 1.3GHz четириядрен / 1.14GHz осемядрен 

3G: 1.3GHz четириядрен 

● Камера: 

LTE: Задна 13MP / Предна 8MP или 5MP 

3G: Задна 8MP / Предна 8MP или 5MP 

● Памет: 

RAM: 2GB / 1.5GB / 1GB 

ROM: 16GB / 8GB 

● Батерия: 2,300mAh  

● Операционна система: Android 5.1 Lollipop 

● Размер: 146,6 x 74,8 x 8,8mm 

● Мрежа: LTE / 3G 

● Цветове: Бяло / Индиго / Златно 

● Други: стъкло 2.5D Arc Glass / Gesture Shot / Tap and Shot / Gesture Interval 

Shot* 
 

K7 ключови спецификации:*  

● Дисплей: 5,0-инчов FWVGA In-cell Touch (LTE) / On-cell Touch (3G) 

● Чипсет:  
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LTE: 1.1 GHz четириядрен 

3G: 1.3GHz четириядрен 

● Камера: Задна 8MP или 5MP / Предна 5MP 

● Памет: 

RAM: 1.5GB / 1GB 

ROM: 16GB / 8GB 

● Батерия: 2,125mAh 

● Операционна система: Android 5.1 Lollipop 

 

 

● Размер: 

LTE: 143,6 x 72,5 x 8,9mm 

3G: 143,6 x 72,5 x 9,05mm 

● Мрежа: LTE / 3G 

● Цветове:  

LTE: Титан 

3G: Бяло / Черно / Златно 

● Други: стъкло 2.5D Arc Glass / Gesture Shot / Gesture Interval Shot / Tap and 

Shot 
 

*
Спецификациите/функциите могат да варират спрямо пазара. 

 

# # # 

 

 
 

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. 

 
 

За повече информация: 

Иван Янакиев 

All Channels | PR 

+359 886 118 053  

iyanakiev@all-channels.com 

www.lgnewsroom.com 

Beata Konya 

PR Specialist 

+36 30 626 4671    

beata.konya@lge.com 

www.lgnewsroom.com 
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