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Прессъобщение 

 

 

LG СИ СЪТРУДНИЧИ СЪС SWAROVSKI, ЗА ДА 

СЪЗДАДЕ ПЕРФЕКТНИЯ ПРЕМИУМ 

 OLED ТЕЛЕВИЗОР 
 

Изключителният телевизор на LG е украсен с кристали Swarovski и използва 

технологията за затъмняване на пикселите. Той предлага премиум дизайн и 

премиум потребителско преживяване 

 

 
СОФИЯ, 03 септември 2014 г. — LG Electronics (LG) с дизайнерската подкрепа 

на Swarovski, известната австрийска марка за бижута и водещ в света 

производител на висококачествени кристали, ще представят единствен по рода си 

ИЗВИТ OLED ТЕЛЕВИЗОР в рамките на IFA Берлин. С изчистената си стойка, 

украсена с бляскави кристали, допълвани от брилянтните и прецизни цветове на 

самоосветяващите се OLED пиксели, този модерен телевизор излъчва 

неповторима елегантност. 

 

Извитият OLED телевизор на LG е невероятно тънък със своите 4 мм и тегло от 

само 16 кг. Тази визия го прави перфектното бижу за дома, допълвано от най-

добрите кристали от Swarovski. Телевизорът стои на стилната стойка LG Crystal 

Stand, която прави ергономичния извит дисплей да изглежда така, сякаш плува 

във въздуха. Този вземащ дъха ефект спомага за пълното потапяне в картината. За 

създаването на тази уникална стойка са използвани около 460 луминисциращи 

кристали Aurora Borealis в три различни размера (SS8, 10 и 12), които са 

монтирани ръчно, използвайки специално изработени шаблони. Резултатът е 

загадъчен и елегантен блестящ мотив, който превръща иновативния телевизор в 

произведение на изкуството.  

 

OLED телевизорът на LG предлага визуална прецизност без конкуренция 

благодарение на разработената от компанията иновативна система за затъмняване 

на пикселите и предимствата на OLED технологията. Зрителите могат да видят 
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как всеки пиксел оживява и ще могат да се насладят на невероятния реализъм на 

ясните, естествени цветове и безкрайното контрастно съотношение. Извитият 

OLED телевизор на LG с кристали от Swarovski е един продукт, който съчетава 

най-доброто от технологиите с най-доброто от дизайна. 

 

“Развълнувани сме, че можем да покажем на посетителите на IFA този единствен 

по рода си телевизор – нашето първо сътрудничество с дизайнери от Swarovski,” 

каза Хиюн-хуой Ха, президент и изпълнителен директор на LG Home 

Entertainment Company. “Кристалите на Swarovski са въплъщение на лукс и финес, 

а в комбинация с премиум OLED телевизора на LG, съчетанието е просто 

перфектно. Кристалите спомагат за създаването на една просто приказна естетика, 

а нашата OLED технология гарантира също толкова невероятно качество на 

картината.” 

 

Извитият OLED телевизор на LG се предлага в лимитирана серия и ще бъде 

изложен по време на IFA 2014 в зала 11.2 на Messe Берлин между 5-10 септември. 

Потребителите от Европа ще могат да го открият на пазара в четвъртото 

тримесечие на тази година. 

 

# # # 

 

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. 

 

http://www.lgnewsroom.com/
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За повече информация: 

 

Иван Янакиев 

All Channels | PR 

+359 886 118 053  

iyanakiev@all-channels.com 

www.lgnewsroom.com 

Beata Konya 

PR Specialist 

+36 30 626 4671    

beata.konya@lge.com 
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