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ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

 

 

LG РАЗШИРЯВА ПОПУЛЯРНАТА СИ ЛИНИЯ МУЗИКАЛНИ 

УСТРОЙСТВА С НОВИ БЕЗЖИЧНИ ТОНКОЛОНИ ТИП 

SOUNDBAR И ОБНОВЕНИТЕ АУДИО СИСТЕМИ X-BOOM  
 

Най-новите аудио продукти осигуряват премиум звуково преживяване и 

гъвкавост при свързване с аудио колекциите на LG 

 
СЕУЛ, 15 декември, 2015г. — LG Electronics (LG) обяви, че ще представи своите 

най-усъвършенствани саундбар тонколони и аудио системи по време на 

изложението CES 2016. Част от смарт аудио екосистемата LG Music Flow, новите 

тонколони значително подобряват изживяването при гледането на домашно кино 

с множеството си опции за настройки на звука. LG ще използва сцената на CES и 

за да представи най-новата си X-Boom аудио система, която идва с пълен набор от 

вълнуващи нови функции за всяко парти или събиране.  

 

Новите саундбар тонколони на LG - SH8, SH7 и SH6 осигуряват на потребителите 

множество опции и правят избирането на най-подходящата аудио система за 

техните нужди изключително лесно. Всяка тонколона има елегантен и тънък 

дизайн, който безпроблемно се съчетава с почти всеки вид интериор. Идеално 

допълнение към системите за домашно кино, усъвършенстваните SH8 и SH7 са в 

комплект с безжичен събуфер, осигуряващ плътни бас тонове, които подсилват 

звука от тонколоните. От друга страна, тонколоните SH6 се състоят от шест 

независими говорителя и използват иновативна структура за въздушен пренос, 

която ефективно подчертава дълбоките тонове, позволявайки на SH6 да излъчва 

мощен звук от компактната си система от говорители.  

 

Моделите тонколони от 2016 имат един единствен бутон за настройване, който 

позволява свързването със системите за домашно кино да става лесно и бързо. 

Възможен е и отдалечен достъп до основните функции на тонколоните чрез 

дистанционното на телевизора, което прави управлението на звука изключително 
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лесно. Най-новите тонколони на LG също поддържат новата функция, 

разработена от компанията - Adaptive Sound Control (ASC), която позволява на 

устройствата автоматично да променят настройките си, така че да се 

синхронизират с различни видове медия, за да се извлече максимума от 

разнообразието на съдържанието. Възможностите на тонколоните за свързване 

чрез Bluetooth, Google Cast™ и Auto Music Play увеличават потенциала на 

свързаност, като предоставят на потребителя няколко варианта за свързване. 

Поддържайки едновременно свързване чрез Wi-Fi и Bluetooth, новите саундбар 

тонколони на LG позволяват на потребителите автоматично да превключват 

между различни видове съдържание и да избират метода на свързаност, който е 

най-подходящ за случая. 

 

Бързите и удобни начини за свързване, които тонколоните на LG притежават 

заедно със безжичните говорители Music Flow позволяват на тези мощни 

устройства да предават каквото и да е съдържание, намиращо се на смартфон. 

Възможността за лесно Bluetooth свързване на тонколоните на LG P7 и P5 

гарантира красив звук безжично където и да е и по всяко време.  

 

По време на CES 2016 LG също ще представи три нови X-Boom системи — два 

самостоятелни модела LG X-Boom Solo (OM7560 и OM5560) и модела CM9960. 

X-Boom системите изпълняват функцията на цялостни системи за забавление, 

осигурявайки както мощен звук, така и безжична свързаност. И двата 

самостоятелни модела X-Boom Solo могат да се похвалят с цялостни аудио 

системи, поместени във всяка тонколона, което им дава възможност да доставят 

наситен звук, изключително подходящ  за партита и по-мащабни събирания. 

Функцията на X-Boom — Sampler Creator позволява на потребителите да запишат 

всеки звук или мелодия на своя смартфон и безжично да я прехвърлят на X-Boom 

системата, като след това могат да я добавят в дигиталния звуков пулт, от който 

диджеите могат да избират просто чрез натискането на бутон. И трите продукта 

имат уникалната функция — Party Thruster lever, която позволява на 

потребителите да създадат запленяващо и многоцветно светлинно шоу, което 
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перфектно допълва звучащата музика. Богатите светлини и висококачественото 

аудио правят всяко парти незабравимо.  

 

“Серията Music Flow се радва на огромен успех и чрез нея LG оставя значителна 

следа в аудио бизнеса,” каза Браян Коун, президент и изпълнителен директор на 

LG Home Entertainment Company. “Нашите нови soundbar тонколони и аудио 

системи X-Boom предоставят невероятна възможност на LG да привлече 

вниманието към своите усъвършенствани аудио продукти по време на най-

голямото изложение за потребителска електроника в света.” 

 

# # # 

 
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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