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Прессъобщение 

 

 

LG ЗАПИСВА СВЕТОВЕН РЕКОРД НА ГИНЕС ЗА 

“НАЙ-ДЪЛГАТА ВЕРИГА ОТ СЕЛФИТА, ЗАСНЕТИ НА ЕДНО 

МЯСТО” 
 

LG G4 играе ключова роля при заснемането на най-много селфита на едно място  

 

СЕУЛ, 23 юни 2015 г. — LG Electronics си заслужи място в книгите с рекорди за 

най-много последователно заснети селфита на едно място с помощта на над 2500 

участника в Мексико Сити. “Най-дългата верига от селфита“ според рекордите на 

Гинес е заснета с помощта на LG G4 на 13 юни за период от два часа в близост до 

историческия замък Чапултепек в Мексико Сити. 

  

Общо заснетите 746 индивидуални и групови селфита бият предишния рекорд от 531 

поредни селфита, заснети в САЩ само преди месец. Представителят на Световните 

рекорди на Гинес Алекс Ангерт съблюдаваше опита за рекорд и в момента валидира 

рекорда в централата на Гинес.  

 

“Заснемайки по едно селфи на средно всеки 10 секунди, участващият в опита за 

световен рекорд смартфон LG G4 успя да премине през цялото разстояние без да има 

нужда от презареждане или смяна на батерия,” каза Даниел Агилар, който 

координираше събитиеот от името на LG Electronics Мексико. “G4 имаше още доста 

възможности за заснемане, но просто хората свършиха.” 
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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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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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