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Прессъобщение 

 

 

LG WEBOS 3.0 ПОЛУЧИ UL ВЕРИФИКАЦИЯ 

ЗА SMART HOME ГОТОВНОСТ 
 

Най-новите LG Smart телевизори са верифицирани за оперативна съвместимост 

с IoT устройства 
 

СЕУЛ, 23 декември, 2015 г. — Най-новата операционна система (OS) на LG 

Electronics – новата webOS 3.0 – е не само широко призната за най-лесната и най-

интуитивна OS за смарт телевизори в индустрията, нещо повече – тя е верифицирана от 

UL, водеща световна организация за тестване и сертифициране, за съвместимостта си с 

Internet of Things (IoT) устройства в дома. С патентованата апликация IoTV, новата линия 

SMART телевизори на LG за 2016 г. осигурява функции за smart home управление чрез 

webOS 3.0, с които може да контролирате много LG smart уреди, както и избрани 

продукти от други производители, с помощта на работещ LG SMART TV webOS 3.0. 

 

Веднъж свързани, статусът на различните уреди се появява на дисплея на LG SMART TV, 

който действа като интерфейс между потребителите и устройствата. Чрез TV екрана, 

потребителите могат да контролират определени домашни уреди, като например 

хладилници, климатици или перални машини, свързани с Wi-Fi или кабели. С webOS 3.0, 

собствениците на жилища могат да регулират силата на осветлението в стаята или да 

променят настройките, задаващи температурата на климатика. 

 

„Винаги сме гледали на телевизора в дневната като на централен хъб на умния дом и  

LG SMART TV с webOS 3.0 е проектиран с идеята за тази крайна функционалност“, каза 

Сам Ким, старши вицепрезидент и ръководител на планирането за TV продукти в LG 

Electronics Home Entertainment Company. „LG ще продължи да предлага най-доброто 

потребителско преживяване и да развива иновативни IoT-способни продукти за 

дома, надхвърлящи очакванията на потребителите”. 

 

UL верифицира серия LG webOS 3.0-поддържащи OLED и UHD телевизори и 

напредничавата IoT технология на LG ще бъде демонстрирана на Smart Home зоната на 
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щанда на LG на CES 2016 (Лас Вегас Convention Center, Централна зала #8204) от 6 до 9 

януари. 

 

# # # 

 

 
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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