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Прессъобщение 

 
 

 LG ПУСКА ОБНОВЕНАТА ВЕРСИЯ НА ANDROID 5.0 ПРЕЗ Q4 

2014 
 

 Световно известният G3 ще е първия смартфон на LG, който ще получи най-

новите смарт функции на Lollipop OS 

 

София, 10 ноември 2014 г. ― LG Electronics (LG) обяви, че многоочакваната 

нова версия на Android 5.0 Lollipop за G3 смартфони ще бъде пусната на 

българския пазар през четвъртото тримесечие на 2014 г. В последствие новия  

Lollipop ще бъде предложен и за други LG мобилни устройства. 

 

Тази най-нова версия на Android OS предлага много подобрения включително нов 

дизайн с допълнителна дълбочина, сенки и анимации. Уведомленията са 

подобрени с нов изглед и цветова схема и ще бъдат налични на новия заключен 

екран. Ще бъде предложена и нова функция за сигурност, която подсилва 

свързаността между устройствата и дава на потребителите възможност да 

отключват смартфоните си, когато са физически близо до предварително 

регистрирано Bluetooth устройство като например LG G Watch или G Watch R. 

Lollipop въвежда също и софтуера Android Runtime (ART), за да подобри 

производителността. 

 

“LG е напълно ангажирана да предостави на потребителите най-доброто мобилно 

преживяване и за нас е първи приоритет да предоставим Android Lollipop на G3 

потребителите възможно най-бързо,” каза д-р Джонг-сеок Парк, президент и 

изпълнителен директор на LG Electronics Mobile Communications Company. 

“Новите функции и подобрения в Android 5.0 ще въплътят изцяло ново 

потребителско преживяване в LG G3 и ще го направят още по-добър.” 

 

Допълнителни подробности, свързани с LG устройствата, които ще внедрят 

обновената  версия на Lollipop ще бъдат обявени в близко 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 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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