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ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

 

LG ПРЕДОСТАВЯ ПЕРФЕКТНО МУЛТИМЕДИЙНО 

ПРЕЖИВЯВАНЕ G PAD II 10.1 
 

Компактният дизайн, по-ясен дисплей и мощна функционалност са идеални за 

всякакво съдържание 

 

СЕУЛ, 25 август, 2015 — LG Electronics (LG) е на път да демонстрира най-

технологично напредналия модел от своята серия таблети G Pad на изложението 

за потребителска електроника IFA 2015 в Берлин. Официалният дебют на G Pad II 

10.1 ще бъде представен в две версии, LTE и Wi-Fi, които ще бъдат налични на 

ключовите пазари в Северна Америка, Европа и Азия. 

 

Серията G Pad на LG предлага идеалното съотношение между цена и представяне, 

за да удовлетвори повечето потребители на пазара за широкоекранни мобилни 

устройства. G Pad II 10.1 притежава повече характеристики от други устройства в 

същия сегмент със своя дисплей WUXGA (1920 x 1200), който е идеален за 

отразяване на мултимедийно съдържание, както и за удобно сърфиране из уеб 

мрежата. С бързия си процесор 2.26GHz Quad-Core Qualcomm® Snapdragon™ 800 

и издръжливата батерия 7,400mAh – най-голямата в своя клас, таблетът 

предоставя часове забавление и развлечение. 

 

Въпреки големия си 10.1-инчов дисплей, G Pad II 10.1 притежава изящен и 

елегантен дизайн с най-тънкия панел сред таблетите от неговия размер, които се 

предлагат на пазара. Това предоставя истинско потапящо преживяване и го прави 

със стилен металически ефект. 

 

В допълнение, Reader Mode прави четенето на книги много по-удобно, 

намалявайки синята светлина на екрана, което според проучванията уморява очите 

и замъглява виждането. Опцията Dual Window разделя дисплея, давайки 

възможност да се стартират две приложения по едно и също време, което я прави 

подходяща за мултифункционалните потребители. QuickMemo+ позволява на 
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потребителите мигновено да създават, запазват и споделят своите записки от всеки 

дисплей, без да се налага да отварят отделно приложение. Таблетът G Pad II 10.1 

идва с предварително инсталиран Microsoft Office за Android и допълнителни 

100GB безплатна OneDrive памет в продължение на две години. 

 

“Таблетът G Pad II 10.1 бе разработен като отговор на потребителските нужди и е 

напълно оптимизиран за мултимедийно потребление.”, коментира Крис Йе, 

вицепрезидент и ръководител на маркетинг комуникациите за LG Mobile 

Communications Company. “Клиентите пожелаха по-голям дисплей, по-голяма 

батерия и по-бързи функции, без това да се отразява на цената. G Pad предоставя 

всичко това.” 

 

Детайли относно цената и наличността ще бъдат обявени според местните 

специфики при пускането на таблета в продажба. Посетителите на изложението 

IFA 2015 в Берлин ще могат сами да видят LG G Pad II 10.1 в Зала 18 на Messe 

Berlin от 4-ти до 9-ти септември. 

 

Ключови специфики
*
:  

 Процесор: 2.26GHz Quad-Core Qualcomm
®
 Snapdragon™ 800 Processor 

 Дисплей: 10.1-inch WUXGA (1920 x 1200 / 224 ppi) 

 Операционна система: Android 5.1.1 Lollipop  

 Памет: 16GB eMMC / 2GB RAM / microSD 

 Камера: Rear 5MP / Front 2MP 

 Батерия: 7,400mAh Size: 254.3 x 161.1 x 7.8mm 

 Тегло: 489g 

 Мрежа: DL 42 Mbps / UL 5.76Mbps (3G) 

 Връзка: LTE Cat. 4 CA / Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / A-GPS / USB 2.0 

 Цвят: Brilliant Bronze 

 Други: Reader Mode / Dual Window / QuickMemo+ 
 
* 
Спецификите могат да варират в зависимост от 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, 



 

www.LG.com 

 3 

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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