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Прессъобщение 
 
 
ЗА ТРЕТА ПОРЕДНА ГОДИНА OLED ТЕЛЕВИЗОРЪТ НА LG Е 

УДОСТЕН С ЕВРОПЕЙСКАТА НАГРАДА 
 EISA 

 

Смартфонът LG G3 също получава награда от ключовите медии в региона 

 

 
София, 19 август 2014 г. — LG Electronics (LG) обяви, че продуктите на 

компанията 4K OLED TV, Smart
+
 TV, SoundPlate и LG G3 смартфон са удостоени 

с награди за 2014-2015 от асоциацията EISA (European Imaging and Sound 

Association). LG е единствената компания с три поредни EISA награди за OLED 

технологията си при телевизорите и това ново постижение затвърждава 

лидерската й позиция в категорията за домашно забавление. 

 

Победителят за 2014-2015 г. в категорията на EISA за телевизори от висок клас е 

77-инчовия 4K OLED телевизор на LG (модел 77EC980V), който първи внедрява 

резолюция от 4K с иновативен OLED дисплей, включващ WRGB технология. 

Тази комбинация от най-новите достижения в дисплей технологиите гарантира 

ясни и детайлни изображения и безкрайно контрастно съотношение. Ергономично 

извитият екран на 4K OLED телевизора  предоставя потапящо в картината 

преживяване и широк ъгъл на гледане. А благодарение на Tru 4K Engine Pro на 

LG, моделът 77EC980V може да мащабира съдържание с по-ниска резолюция до 

картина с почти Ultra HD качество. 

 

Победителят в категорията смарт телевизор на 2014-2015 е 55-инчовия Smart
+
 TV 

на LG (модел 55LB870V), който предоставя кристално ясни Full HD изображения 

с прецизни цветове, дълбок контраст и широк ъгъл на гледане. В комбинация с 

иновативната си WebOS платформа, моделът 55LB870V предлага опростено и 

интуитивно потребителско преживяване с бърз и лесен достъп до един цял нов 

свят, изпълнен със забавление. Освен това, ултра тънките рамки в дизайна на 
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CINEMA SCREEN от LG дават на Smart
+
 TV една стилна визия, която позволява 

на зрителите да се приближат възможно най-много до екшъна на екрана. 

 

Европейската награда на EISA HT Soundbase 2014-2015 бе връчена на LG 

SoundPlate (модел LAB540). Създаден за удобно и ненатрапчиво поставяне под 

телевизор, тънкият SoundPlate е цялостно решение за домашно забавление. Освен 

солидната 4.1-канална система, домашната 320-ватова кино съраунд система 

включва и активен безжичен събуфер, както и вграден 3D Blu-Ray плейър и Smart 

TV функционалност. Тя поддържа и Bluetooth, което позволява на потребителите 

да пускат аудио файлове от външни устройства. 

 

Спечелилият много овации LG G3 също получи признание от EISA тази година, 

спечелвайки европейската награда за смартфон от висок клас за 2014-2015 г. LG 

G3 поставя нов прецедент като устройство, разработено основно от 

потребителски коментари и чрез философията си Simple is the new Smart. Неговият 

взимащ дъха Quad HD дисплей и 13MP OIS+ камера с лазерен авто фокус са 

създадени за бързо и лесно заснемане на специалните моменти в живота. 

Специално разработеният софтуер в LG G3 съдържа иновации като смарт 

клавиатура, смарт уведомления и Knock Code
TM

  за удобно, умно и безопасно 

потребителско преживяване.  

 

“За нас е огромна радост и чест продуктите ни да бъдат признати от организация с 

репутацията на EISA,” каза Хиюн-хуой Ха, президент и изпълнителен директор на 

LG Home Entertainment Company. “LG ще продължи да преоткрива границите на 

технологиите и дизайна в желанието си да посрещне нуждите на потребителите в 

целия свят, които очакват от нас да предоставим най-добрите решения в 

индустрията.” 

 

EISA е асоциация, съставена от 50 медии-членки от 20 европейски държави, която 

има за цел да отразява новостите в технологиите за звук и картина. Връчвани 

всяка година, наградите на EISA се дават на най-добрите аудио и видео продукти 
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в шест различни категории: Аудио, Видео, Домашно кино, Фотография, 

Автомобилна електроника и Мобилни устройства. Наградите се дават на новите 

продукти, които въплъщават най-доброто съчетание от напреднали технологии, 

функционалност, дизайн, ергономичност и съотношение цена/качество. 

 

# # # 

 

 
За LG Electronics, Inc.  
LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) е световен лидер и технологичен иноватор в областта на 

потребителската електроника, мобилните комуникации и домакинските електроуреди. В компанията работят 

87 000 души в 113 представителства по целия свят. С продажби на стойност 50,96 трилиона корейски вона 

(45,22 милиарда щатски долара) през 2012 година, LG Electronics се състои от 4 бизнес подразделения – Home 

Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance и Air Conditioning and Energy Solutions. LG е един от 

водещите производители в световен мащаб на телевизори с плосък панел, мобилни устройства, климатици, 

перални машини и хладилници. LG Electronics е партньор на годината на 2013 ENERGY STAR®.Повече 

информация можете да намерите на www.LGnewsroom.com. 

 

За LG Electronics Home Entertainment Company 
LG Electronics Home Entertainment Company е сред водещите световни производители на телевизори, 

монитори, бизнес дисплеи, системи за домашно кино, персонални компютри и системи за сигурност. 

Едновременно с мултифункционалните възможности на устройствата, от компанията се фокусират и върху 

стилния дизайн на продуктите, както и върху въвеждането на технологични иновации, за да подобрят 

забавлението и изживяването за потребителите. Потребителските продукти на LG включват: CINEMA 3D 

Smart телевизори, OLED телевизори, IPS монитори, системи за домашно кино, Blu-rayТМ плеъри, мишки-

скенери и външни устройства за съхранение на данни. Бизнес продуктите на LG включват digital signage 

дисплей, системи за видео конференции и охранителни камери базирани на IP протокол. 
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