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LG РАЗКРИВА ПЪРВИЯ В ИСТОРИЯТА 3D СМАРТФОН НА
СВЕТОВНИЯ МОБИЛЕН КОНГРЕС 2011
С него гледате, записвате и споделяте 3D съдържание навсякъде и по всяко
време
СЕУЛ, 1 февруари 2011 г. – Първият в света 3D смартфон за цялостно
триизмерно изживяване – LG Optimus 3D, представя LG Electronics на Световния
мобилен конгрес в Барселона.

С комплексната си платформа LG Optimus 3D атакува най-сероизния проблем на
3D пазара – липсата на триизмерно съдържание. За целта най-модерният
смартфон на LG комбинира камера с двойна леща за 3D запис, LCD панел за
гледане на триизмерни образи без нужда от специални очила и възможност за
споделяне на съдържание чрез HDMI и DLNA свързаност навсякъде и по всяко
време.

Повече подробности за модела ще бъдат разкрити с демонстрацията на LG
Optimus 3D на щанд 8B178 по време на Световния мобилен конгрес, който се
провежда в Барселона от 14 до 17 февруари.

###

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 повече от 80,000 души в над 115 представителства по целия свят. LG Electronics
се състои от 4 бизнес подразделения – Home Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance
and Air Conditioning and Energy Solution – с продажби в световен мащаб от 43.4 милиарда щатски
долара към края на 2009 г. Компанията е водещ световен производител на плоскоекранни
телевизори, аудио-визуална техника, мобилни телефони, климатици и перални машини. LG
подписа дългосрочен договор, с който стана Глобален Партньор и Технологичен Партньор на
Formula 1™. Като част от това изключително партньорство, LG придоби ексклузивни маркетингови
права като официален доставчик на електроника, мобилни телефони и процесори на данни за това
глобално спортно събитие. За повече информация: www.lg.com

За LG Electronics Mobile Communications Company
LG Electronics Mobile Communications Company е водеща световна компания в мобилните комуникации и
информационните технологии. Със своите авангардни технологии и иновативни възможности за дизайн, LG
създава мобилни телефони, които осигуряват оптимално мобилно изживяване на потребителите по целия
свят. LG се стреми към лидерски позиции в сектора на мобилните комуникации като предлага комбинаця от
стилен дизайн и интелигентни технологии.

1

Global Web Site www.lg.com

За контакти:
LG Electronics
Sally Lee
+822 3777 6483
sally.lee@lge.com
www.lgnewsroom.com
Цвета Димитрова
Агенция PeeR to peer
тел: +3592 98 11 444, +3592 98 11 443
GSM: +359898 678 999
e-mail: dimitrova@pr2peer.com
www.pr2peer.com

2

