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Прессъобщение 

 

 

LG И AMD СИ ПАРТНИРАТ, ЗА ДА СЪЗДАДАТ НАЙ-

ДОБРОТО ГЕЙМИНГ ПРЕЖИВЯВАНЕ 

  
 

В сътрудничество с AMD LG пуска 21:9 UltraWide IPS монитор с технология 

FreeSync, който предоставя страхотно гейминг преживяване без накъсване и 

забавяне  

 

София, 16 април 2015 г. — С бързото развитие на дисплей продуктите, в 

момента дебатът е не толкова относно броя на иновативни функции, колкото 

относно въпроса кои от тях удовлетворяват най-добре нуждите на крайния 

потребител. Партньорството между LG Electronics (LG) и AMD привлече 

вниманието на гейминг индустрията, тъй като се очаква двете компании да 

наложат нови стандарти за създаване на завладяващо гейминг преживяване. 

 

Раят на геймърите е тук: UltraWide 21:9 дисплей от LG и технологията AMD 

FreeSync  

LG е водещият в света производител на 21:9 UltraWide дисплеи и елиминира 

латентността с новия си 21:9 UltraWide гейминг монитор (модел 34UM67) 

благодарение на технологията AMD FreeSync. Благодарение на AMD FreeSync
1
, 

мониторът 34UM67 създава гладко MMORPG гейминг преживяване, без 

латентност, накъсване или забавяне. Това е единственият дисплей с аспектно 

съотношение 21:9, който поддържа FreeSync технологията. Мониторът 34UM67 

не само предлага изключително качество върху площта на UltraWide 21:9 дисплей, 

но интегрира и опцията Dynamic Refresh Rate на AMD FreeSync, която поддържа 

до 75Hz.  

 

Широкият 34-инчов IPS панел премахва какъвто и да било дискомфорт при 

гледането, който би могъл да се породи от широките ъгли на гледане. Освен това, 

неговата цветова палитра sRGB99% е една наистина приятна изненада с ясните и 

                                                 
1
 FreeSync е наличен само когато е свързан с Display Port. 
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живи цветове, които по-често се срещат в решенията от по-висок ценови клас, 

използвани от професионалисти. Благодарение на режима Dynamic Action Sync, 

моделът 34UM67 се отличава с ниския си входен лаг (9.6ms), сертифициран от  

TÜV Rheinland. PRAD ProAdviser GmbH & Co., която категоризира входния лаг в 

три категории, също отличава 34UM67 в най-високия клас.  

 

Допълнителни ползи: Dynamic Action Sync и Black Stabilizer 

Мониторът 34UM67 предлага на геймърите множество полезни функции за 

пестене на време, удобни настройки на режимите и страхотна графика. Black 

Stabilizer разкрива повече детайли като автоматично разпознава най-тъмната част 

от дадена сцена и увеличава осветеността й. Той намалява и внезапните 

проблясвания, които могат да са разсейващи за играещия. Режимът Dynamic 

Action Sync също е много полезен, тъй като намалява входния лаг и пресъздава 

движенията по-гладко. 

 

LG и AMD: Лидерство чрез партньорство  

Когато става дума за създаване на най-потапящите игрални преживявания, 

UltraWide 21:9 монитор 34UM67 от LG с внедрена технология AMD FreeSync е 

най-добрата комбинация, която можете да вземете. Геймърите сега могат да се 

насладят на най-доброто преживяване с широкото зрително поле на IPS дисплея, а 

технологията AMD FreeSync гарантира, че играта ще бъде визуализирана лесно и 

гладко.  

 

“Най-накрая елиминирахме накъсването и забавянето, което тормозеше гейминг 

индустрията в продължение на 30 години,” сподели по време на CES 2015 Рой 

Тейлър, корпоративен вицепрезидент на ISV/IHV Partner Group, AMD. “В AMD 

сме много развълнувани относно пускането на пазара на монитора LG 34UM67, 

тъй като той е създаден за най-доброто гейминг преживяване, подсилено от 

технологията AMD FreeSync.”  
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“Очаква се да разширим гамата си от 21:9 UltraWide монитори, тъй като виждаме 

огромния потенциал на този сегмент,” каза Димитрина Аладжова, маркетинг 

мениджър на LG Electronics България. “LG 34UM67 е единственият монитор, 

който предоставя аспектно съотношение 21:9 в комбинация с технологията AMD 

FreeSync. Уверени сме, че този монитор ще развълнува всички геймъри с 

безкомпромисната си производителност и завладяващо гейминг преживяване.”  

 

# # # 
 

 

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 Home Entertainment Company 

Компанията LG Electronics Home Entertainment е глобален лидер в областта на телевизорите, аудио видео 

системите, мониторите, персоналните компютри, дигиталните постери и търговските дисплеи. Компанията 

отбеляза нова ера на телевизионния пазар, създавайки новаторски технологии като OLED телевизора и 

внедрявайки интуитивна операционна система, която позволява на потребителите да се насладят на всички 

предимства на „smart TV“ технологията. LG предоставя иновативни продукти в областта на домашното 

развлечение, водени от награждаваните многократно 4K OLED телевизори, ULTRA HD телевизори и webOS 

телевизори. За повече информация посетете www.LG.com. 
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