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Прессъобщение 

 

БЕ ЗАСНЕТ ПЪРВИЯТ КЪСОМЕТРАЖЕН ФИЛМ  

С LG G4 В 4К РЕЗОЛЮЦИЯ 
След премиерата на LG G4 в България, смартфонът вдъхнови автора и 

журналист Любомир Дуцолов – Luba6ky 

 
СОФИЯ, 27 май 2015 г. — Първият късометражен филм в 4K резолюция, 

създаден изцяло с помощта на смартфон LG G4, е вече факт. Дни след 

официалната премиера за България на най-амбициозния смартфон на LG досега, 

авторът и популярен технологичен журналист Любомир Дуцолов – Luba6ky 

показа режисьорски умения, като използва невероятните възможности на 

камерата на G4, за да заснеме кратък филм за неочакваните срещи, които 

изпъстрят сивото ни ежедневие.  

 

„LG G4 е смартфонът с най-добрата камера, който съм срещал досега,“ каза 

Любомир Дуцолов – Luba6ky, режисьор и главен редактор в една от големите 

технологични медии в България. „Именно за това избрах него, за да осъществя 

идеята си да заснема авторски  късометражен филм в 4К резолюция, използвайки 

единствено и само мобилен телефон.“  

 

LG създава 16-мегапикселовата камера на G4, така че тя да може да заснеме 

възможно най-красивите изображения, дори и при неоптимална светлина. 

Модулът на камерата има широка F1.8 бленда, която допуска до сензора да 

достигне 80% повече светлина. LG подобрява още повече производителността 

при условия с малко светлина благодарение на OIS 2.0, която удвоява 

показателите на OIS+ като разширява обхвата на стабилизация на изображението.  

Режимът за ръчна настройка е новост при G4 и дава възможност на опитните 

фотографи да изразят артистичната си натура като директно контролират фокуса, 

скоростта на затвора, ISO, компенсацията на експозицията и баланса на бялото за 

всеки кадър. Напредналите фотографи могат да запазят снимките си и в RAW 

формат в допълнение към JPEG за по-прецизна обработка и без загуба на детайли.  
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Високите технологии при камерата на LG G4 се допълват от сензор за цветовия 

спектър (CSS) – първата по рода си такава функция, която се въвежда в смартфон.  

Иновативният модул на камерата се допълва и от новия IPS Quantum дисплей. 

 

Може да гледате късометражния филм, заснет с LG G4, на този линк: 

https://www.youtube.com/watch?v=aQ0SURc4T_s 
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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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