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LG lança atualização do Android 5.0 Lollipop 

O G3 será o primeiro smartphone LG a receber Sistema Operativo Lollipop 

�

A LG Eletronics (LG) irá lançar a 

atualização do sistema operativo Android 5.0 

Lollipop no seu smartphone LG G3. Em 

Portugal, este lançamento está previsto para 

o próximo dia 1 de Dezembro. 

Posteriormente, a LG enviará mais 

informação sobre a atualização de outros 

dispositivos móveis da marca. 

 

Esta última versão do sistema operativo 

Android oferece algumas melhorias, 

incluindo a funcionalidade Battery Saver que 

permite aumentar até mais 90 minutos a 

actual autonomia da bateria e um novo design com maior profundidade, sombras e 

animações. As notificações são melhoradas com um novo layout e esquema de cores e 

estarão disponíveis num novo ecrã de bloqueio. Uma nova funcionalidade de segurança 

será incorporada, de forma a fortalecer a conectividade entre dispositivos, e permitir-

lhe-á desbloquear o seu smartphone quando se encontrar perto de um equipamento com 

Bluetooth. O Lollipop integra igualmente o software Android Runtime (ART) para 

melhorar a performance. 

 

“A LG compromete-se a oferecer aos clientes as melhores experiências móveis por 

isso oferecer o Android Lollipop aos utilizadores do G3 é uma prioridade”, afirma 

Ruy Conde, COO e responsável da Unidade de Negócios de Mobile Communications da 

LG Portugal. “As novas funcionalidades e melhorias do Android 5.0 permitirão 

uma nova experiência de utilização ao G3, tornando-o ainda melhor”, acrescenta. 
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Sobre a LG Electronics em Portugal

A LG Electronics Portugal, foi fundada em 2003 e emprega cerca de 90 colaboradores. A empresa, que 

alcançou em 2013 vendas globais no valor de 122 milhões de euros, engloba cinco unidades de negócio 

Home Entertainment, Home Appliances, Mobile Communicati

– sendo distribuidor no nosso país de telefones móveis, sistemas de ar condicionado, produtos de 

armazenamento ótico, leitores de DVD, sistemas Home Cinema, televisões LCDs com tecnologia LED e 

3D, frigoríficos, máquinas de lavar loiça e roupa, entre outros. Para mais informações, por favor, consulte 

http://lg.com/pt. 

 

Sobre a LG Electronics 

A LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) é líder global e inovadora em eletrónica de consumo, 

comunicações móveis e eletrodomésticos, empregando mais de 87.000 pessoas que desenvolvem mais de 

113 operações em todo o mundo. Com vendas globais no valor de 45.22 mil milhões de dólares em 2012, 

a LG é composta por quatro unidades de negócio: Home Entert

Appliance e Air Conditioning & Energy Solutions. A LG é uma das principais fabricantes mundiais de 

televisões de ecrã plano, telemóveis, ar condicionado, máquinas de lavar e frigoríficos. 

foi considerada, em 2012, ENERGY STAR® Partner of the Year. 

www.lg.com. 
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Sobre a LG Electronics em Portugal 

A LG Electronics Portugal, foi fundada em 2003 e emprega cerca de 90 colaboradores. A empresa, que 

alcançou em 2013 vendas globais no valor de 122 milhões de euros, engloba cinco unidades de negócio 

Home Entertainment, Home Appliances, Mobile Communications, Business Solutions e Air Conditioning 

sendo distribuidor no nosso país de telefones móveis, sistemas de ar condicionado, produtos de 

armazenamento ótico, leitores de DVD, sistemas Home Cinema, televisões LCDs com tecnologia LED e 

áquinas de lavar loiça e roupa, entre outros. Para mais informações, por favor, consulte 

A LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) é líder global e inovadora em eletrónica de consumo, 

omunicações móveis e eletrodomésticos, empregando mais de 87.000 pessoas que desenvolvem mais de 

113 operações em todo o mundo. Com vendas globais no valor de 45.22 mil milhões de dólares em 2012, 

a LG é composta por quatro unidades de negócio: Home Entertainment, Mobile Communications, Home 

Appliance e Air Conditioning & Energy Solutions. A LG é uma das principais fabricantes mundiais de 

televisões de ecrã plano, telemóveis, ar condicionado, máquinas de lavar e frigoríficos. 

a, em 2012, ENERGY STAR® Partner of the Year. Para mais informações, visite o 

Para mais informações:

ana.martins@lg
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Para mais informações: 

 
LG-One 

Ana Martins 
Tel. 21 321 80 56 

Tlm. 91 033 15 45 
ana.martins@lg-one.com 


