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Прессъобщение 

 

 

LG ПОКАЗВА ПЪЛНАТА ПРЕЛЕСТ НА OLED В БЛЯСКАВА 

НОВА КАМПАНИЯ  
 

Визуални артисти демонстрират предимствата на OLED в професионалния им 

живот  

 
СЕУЛ, 2 декември, 2015 г. — Най-новата онлайн видео кампания на LG 

Electronics (LG) за OLED телевизорите изтъква предимствата им пред 

традиционните телевизори. Тя включва коментари от Майкъл Юзлан, основател и  

главен продуцент на франчайза за филмите Батман, и артистът Кати Клайн за 

предимствата на OLED телевизорите в тяхната работа.  

 

Използвайки усилено най-тъмните нюанси на цветовете в осем филма за Батман 

от 1989 г.досега, холивудският продуцент Майкъл Юзлан обяснява важността да 

можеш да различиш многото видове черно, когато разказваш визуална история. 

Според Юзлан символичната употреба на черно, като елемент от похватите за 

разказване на история, има дълга история в киното. Това прави притежаването на 

телевизор, който може да различи различните нюанси на тъмното абсолютно 

задължително за усещането на пълния интензитет на един филм. Юзлан хвали 

качеството на безкрайното контрастно съотношение на LG OLED телевизорите, 

което е факт, благодарение на чистото черно, което само те могат да създадат. 

Юзлан допълва, че филми, като тези за Батман могат да бъдат преживяни по-

пълно на OLED телевизори, защото „перфектното черно е порталът към 

перфектния цвят“. 

 

Известният мандала дизайнер Кати Клайн също изтъква предимствата на богатата 

палитра с цветове на OLED. Прочута по целия свят за използването на органични 

материали в работата ѝ, Клайн казва, че конкурентните дисплей формати не могат 

да уловят изкуството ѝ така добре и изкривяват цветовете и дизайните. „Да 

работиш с OLED TV бе наистина впечатляващо, защото те успяваха да покажат 

моята творческа работа без деформации. OLED наистина изглежда естествено, 
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тези дисплеи могат да покажат истинските цветове на изкуството ми,” казва тя 

във видеото. 

 

Друго видео от кампанията, Colorful Sensation in Black, показва стотици хора, 

които тичат из модерен европейски градски пейзаж, облечени изцяло в черно.  

Съчетавайки елементи от паркур и пърформанс изкуство, тичащите хора се 

движат безшумно из града, катерят стени и формират огромни черни фонове, 

които подчертават ярките цветове на ежедневието ни. Видеото насърчава 

зрителите да се вгледат в обектите, които срещат, и да ги погледнат от друга 

перспектива и помага да се осъзнае важността на черното, когато оценяваме 

цветовете. 

 

„Откакто за пръв път представихме нашата серия OLED телевизори, личностите, 

които работят в редица визуални среди възхваляват начина, по който чистото 

черно на OLED позволява висококонтрастно естествено възпроизвеждане на 

цветовете“, каза Брайън Куон, президент и главен изпълнителен директор на  LG 

Home Entertainment Company. „Имайки предвид, че LG OLED телевизорите сега 

са по-достъпни от всякога, ние насърчаваме потребителите да се убедят сами  

какво накара Майкъл Юзлан и Кати Клайн да станат такива почитатели на тази 

технология”. 

 

Можете да гледате и трите видеа в YouTube: 

 

 Colorful Sensation in Black — https://goo.gl/vJz8AV  

 Майкъл Юзлан — https://goo.gl/Jai9Ry  

 Кати Клайн — https://goo.gl/BBkLen  

 

За повече информация относно видео кампанията на LG OLED TV, моля, посетете: 

http://www.lg.com/uk/lgoled/brand.html  

 

 

# # # 

https://www.youtube.com/watch?v=mJ65_hDU_UQ&index=1&list=PLBtp_AFLHDXH3wlluTCsCt0Cl-H0Y6jT0
https://goo.gl/vJz8AV
https://goo.gl/Jai9Ry
https://goo.gl/BBkLen
http://www.lg.com/uk/lgoled/brand.html
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За LG Electronics Home Entertainment Company 

Компанията LG Electronics Home Entertainment е глобален лидер в областта на телевизорите, аудио видео 

системите, мониторите, персоналните компютри, дигиталните постери и търговските дисплеи. Компанията 

отбеляза нова ера на телевизионния пазар, създавайки новаторски технологии като OLED телевизора и 

внедрявайки интуитивна операционна система, която позволява на потребителите да се насладят на всички 

предимства на „smart TV“ технологията. LG предоставя иновативни продукти в областта на домашното 

развлечение, водени от награждаваните многократно 4K OLED телевизори, ULTRA HD телевизори и webOS 

телевизори. За повече информация посетете www.LG.com. 

 

 

За повече информация: 

Иван Янакиев 

All Channels | PR 

+359 886 118 053  

iyanakiev@all-channels.com 

www.lgnewsroom.com 

Beata Konya 

PR Specialist 

+36 30 626 4671    

beata.konya@lge.com 
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