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Прессъобщение 
 

 

С QUICKCIRCLE CASE 

LG предлага поглед към екосистемата на G3  

 
АДАПТИВЕН И ГЪВКАВ, НАЙ-НОВИЯТ АКСЕСОАР НА LG ПРЕДЛАГА НЕЩО 

ПОВЕЧЕ ОТ ЗАЩИТА 
 
 
София, 16. юни 2014, Веднага след като LG Electronics официално представи 

дългоочаквания LG G3, компанията разкри и още един интересен продукт, 

създаден да направи G3 неизмеримо по-удобен - QuickCircle кейсът. Този сгъващ 

се кейс позволява на потребителите да се наслаждават на разнообразните 

приложения на своите G3 устройства, без дори да се налага да го отворят. 

Потребителите имат възможност да проверят часа, да стартират повиквания, да 

изпращат текстови съобщения, да правят снимки, да слушат музика или дори да 

получат известие за здравето си директно от стилния кръгъл прозорец. 

 

По-стилен от стандартните смартфон кейсове с 

правоъгълни прозорци, QuickCircle на LG се предлага в пет 

хващащи окото цвята: металическо черно, копринено бяло, 

бляскаво златно, морско зелено, индийско синьо. Създаден 

е така, че максимално ефективно да защитава страничните 

ръбове на устройството, като едновременно с това предлага 

удобен захват, придържайки се към оригиналните му 

гладки линии. За да акцентира върху красотата на 

окръжностите, като дизайерско решение, Smart Lighting 
излъчва меко, бяло циркулярно сияние във въртешната 

страна на прозореца, което се активира при всяко отваряне, 

затваряне или при получено обаждане. 

 

Безжично зареждане, кеото е съвемстимо с Qi интерфейс стандартите, също е 

напълно възможно с QuickCircle кейс, добавяйки още повече удобство и 

мобилност. Комплект за разработка на софтуер (SDK) ще бъде наличен още от 

този месец, позволявайки на разработчиците да персонализират своите LG G3 

смартфони, като ги програмират да изпълняват конктетни функции чрез 

QuickCircle.  

 

„Екосистемата на смартфоните се развива постоянно – кейсовете отдавна не 

служат просто за защита от удряне и изпускане,” каза Др. Жонг-сеок Парк, 

президент и управляващ директор на LG Electronics Mobile Communications 

Company. „Те са перфектен аксесоар, изграждащ допълнителни функции, които 

правят устройството още по-ценно. С QuickCircle кейс, ние надскочихме 

очакванията, като го направихме лесно приспособим към нуждите на всеки 

потребител.” 
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* LG G3 QuickCircle™ Case може да бъде видян в YouTube на 

www.youtube.com/watch?v=AVtZAPjOcBI 

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 87 000 

души в 113 представителства по целия свят. С продажби за 2013 г. на стойност 53,10 милиарда долара (58,14 

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

Communications, Home Appliance, Air Conditioning & Energy Solution and Vehicle Components — и е един 

водещите световни производители на телевизори с плосък панел, мобилни устройства, климатици, перални 

машини и хладилници. LG Electronics е ENERGY STAR® партньор на 2013 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 

комуникации. LG е двигател на мобилните технологии с висококонкурентните си продукти в областта на 

дисплея, батериите, оптиката на камерите, както и стратегическите си партньорства с водещи в индустрията 

организации. Продуктите на LG са изцяло насочени към нуждите на клиентите — започвайки от моделите на 

известната премиум серия G Series— и имат уникален ергономичен дизайн и интуитивни UX функции, които 

подобряват преживяването на потребителите. Компанията се стреми да поведе потребителите към ерата на 

конвергенцията, като максимизира свързаността между смартфони, таблети и широк спектър от домашни и 

преносими продукти. За повече информация посетете www.LG.com. 
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