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ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

 

 

LG ПОКАЗВА НАЙ-НОВИТЕ СИ ТЕХНОЛОГИИ В УМНАТА 

КОЛА НА БЪДЕЩЕТО 

  
 

Продуктите на LG ще бъдат показани в новия концептуален автомобил Gea на 

Italdesign Giugiaro в рамките на международното автомобилно изложение 

Geneva International Motor Show 

 
СЕУЛ, 10 март 2015 г. — LG Electronics (LG) показва разнообразие от продукти 

за автомобилната индустрия на 85-тото издание на изложението Geneva 

International Motor Show в Женева, Швейцария между 3-15 март. В 

сътрудничество с известното студио за автомобилен дизайн Italdesign Giugiaro, 

LG допринася с няколко от своите продукти и технологии за разработката на 

концептуалния автомобил Gea. 

 

LG е създала всички вътрешни дисплеи, намиращи се в Gea. 12,3-инчов full HD 

IPS дисплей, който отговаря за контрола на инструментите и показва и други 

видове информация, се намира в средата и от страната на пасажера. Освен това 

има и 6-инчов извит HD Plastic OLED (P-OLED) дисплей в предната и задната 

конзола.  

 

Технологиите на LG не са ограничени само в рамките на автомобилния интериор. 

LED технологията за осветяване на повърхности декорира задния габарит. Има и 

три камери в задната част на автомобила, които заместват стандартните огледала.  

 

Gea е съвместима и с най-новия смартуоч на LG - LG Watch Urbane LTE, който бе 

представен на конгреса за мобилни технологии Mobile World Congress (MWC) 

2015 в Барселона. Посредством ексклузивно приложение LG Watch Urbane LTE 

може да получава информация от колата и да се използва за отваряне и затваряне 

на вратата на колата. 
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“Вярвам, че това сътрудничество е от голямо значение за LG,” каза Уо-джонг Лий, 

президент и изпълнителен директор на LG Electronics Vehicle Components 

Company. “Работейки със световно известна компания като Italdesign Giugiaro, LG 

определено ще натрупа знания, които ще ни позволят да разбираме по-добре 

умните коли, които ще стават все по-важни за автомобилния пазар в бъдеще.”  
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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. 
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