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Прессъобщение 

 

ПОСЛЕДНИЯТ ЪПДЕЙТ НА ANDROID WEAR ПРАВИ 

ВЪЗМОЖНА ВРЪЗКАТА НА LG G WATCH R С WI-FI 
 

И трите LG Android Wear устройства подобряват значително своите 

характеристики 

 

СЕУЛ, 24 август, 2015 г. — Благодарение на последните подобрения по 

операционната система Android Wear, първото кръгло преносимо устройство на LG, G 

Watch R, ще има способността да се свързва с Wi-Fi без да е необходимо включване 

към Bluetooth.  

 

В рамките на следващите няколко дни устройствата на LG - G Watch, G Watch R и 

Watch Urbane ще придобият повече технологична гъвкавост, след като ъпдейтът 

Firmware Over-the-Air (FOTA) влезе в действие. Предвид факта, че е единствената 

компания, въвела три отделни устройва със системата Android Wear, LG е напълно 

посветена на носимата екосистема на Android. 

 

В допълнение към функцията на G Watch R да се свързва с Wi-Fi, и трите устройства 

на LG вече ще поддържат интерактивни циферблати, които могат да бъдат свалени 

като апликации от Google Play. Те ще позволят на потребителите да получават 

допълнителна информация само с едно докосване на специфична част от екрана. 

 

Последното подобрение ще осигури достъп за всички LG Android Wear устройства до 

разнообразни приложения, които изпълняват специфични функции. Потребителите 

ще могат да следят четиридневна прогноза за времето или да извършват преводи на 

многобройни чужди езици директно върху часовника, без да е необходимо да 

включват телефона си. Високо технологичните способности на Android Wear 

предоставят удобство и спестяват време, фактори, които са от изключително значение 
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за активните и ангажирани потребители.  

 

За повече подробности относно ъпдейта и ключовите му характеристики, моля, 

посетете официалния блог на Android Wear на http://officialandroid.blogspot.com  

 

# # # 
 

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. 
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