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ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 
 

 

LG WATCH URBANE СЪЧЕТАВА КЛАСИЧЕСКА ВИЗИЯ И 

ПОДОБРЕНИ ФУНКЦИИ  
 

Елегантният, изцяло метален смарт часовник на LG ще бъде  

представен на MWC 2015 

 
СЕУЛ, 16 февруари, 2015 г. — LG Electronics (LG) ще представи първия си 

изцяло метален, луксозен Android Wear смарт часовник – LG Watch Urbane – на 

изложението Mobile World Congress (MWC) 2015.  Както името подсказва, смарт 

часовникът е създаден за изтънчения и космополитен човек и предлага 

несравними  технически способности. LG Watch Urbane е перфектното устройство 

за хора, които искат да добавят както стил, така и високотехнологичен аспект в 

ежедневието си.  

 

The LG Watch Urbane следва стриктно стъпките на LG Watch R, първият смарт 

часовник с цял Plastic OLED (P-OLED) кръгъл дисплей, който LG пусна на пазара 

през октомври 2014 г. Докато LG Watch R бе проектиран за активния човек, LG 

Watch Urbane е по-официален и с по-тънък профил, което го прави перфектен 

както за мъже, така и за жени. Напомнящ луксозен ръчен часовник, LG съчетава 

класически дизайн с иновативни функции, за да внесе стил и удобство в 

ежедневието, като в същото време вдига летвата на високите стандарти, наложени 

от неговия предшественик. 

 

LG Watch Urbane е изграден със същия 1.3 инчов цял P-OLED кръгъл дисплей 

като LG Watch R, но има по-тънък панел, който изгражда елегантния му вид. LG 

Watch Urbane има всички отличителни белези на изискан ръчен часовник, което 

го прави перфектен моден аксесоар. Корпусът му от неръждаемата стомана се 

предлага в полиран сребърен и златен завършек и е допълнен с красиво обшита 

каишка от естествена кожа за класически вид. Каишката може да бъде заменена с 

всяка друга кожена каишка или метална верижка с ширина 22 mm, за да подхожда 

на всеки повод или настроение. Всичко това се захранва от интуитивен 
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интерфейс, който прави LG Watch Urbane съвместим със смартфоните, имащи 

операционна система Android 4.3 и нагоре. 

 

Също като G Watch R, най-новият смарт часовник на LG с Android Wear 

притежава вграден PPG сензор сензор, който следи показателите на сърдечната 

дейност и измерва средни стойности на пулса по време на тренировки. Режимът 

Always-On показва в затъмнен режим часа на дисплея по всяко време, като по този 

начин спестява батерия. 

  

„Класическият дизайн на LG Watch Urbane и неговите смарт характеристики го 

правят перфектният смарт часовник, допълващ нашите G Watch и G Watch R, 

които бяха създадени като ежедневни устройства за активните хора,” каза Джуно 

Чо, президент и изпълнителен директор на LG Electronics Mobile Communications 

Company. „LG Watch Urbane е важна част от стратегията ни да създаваме уреди за 

носене, които изглеждат като ежедневни аксесоари, а не като електронни 

устройства.” 

 

Допълнителна информация, включително цената, ще бъде оповестена в отделните 

пазари, когато продуктът е наличен. 

 

Основни характеристики: 

 Процесор: 1.2GHz Qualcomm
®
 Snapdragon™ 400  

 Операционна система: Android Wear™ 

 Дисплей: 1.3-инчов P-OLED дисплей (320 x 320, 245ppi) 

 Размери: 45.5 x 52.2 x 10.9мм  

 Памет: 4GB eMMC / 512MB LPDDR2 

 Батерия: 410mAh 

 Сензори: 9-Axis (Жироскоп / Акселометър / Компас) / Барометър /  

PPG (сензор за измерване на сърдечна дейност) 

 Цветове: златен / сребърен 

 Други: прахо и водо устойчивост (IP67) 
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За LG Electronics, Inc. 

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

електроника, мобилните комуникации и домакинските електроуреди. В компанията работят повече от 82 000 

души в 119 представителства по целия свят. С продажби за 2013 г. на стойност 53,10 милиарда долара (58,14 

трилиона корейски вона), LG се състои от четири бизнес подразделения — Home Entertainment, Mobile 

Communications, Home Appliance & Air Solution и Vehicle Components — и е един водещите световни 

производители на телевизори с плосък панел, мобилни устройства, климатици, миялни машини и хладилници. 

LG Electronics е ENERGY STAR партньор на 2014 г. За повече информация относно LG Electronics, моля 

посетете www.LGnewsroom.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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