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Прессъобщение 

 

 
LG СЕ НАСОЧВА КЪМ РАСТЯЩИТЕ 3G ПАЗАРИ С НОВАТА L 

СЕРИЯ СМАРТФОНИ 
 

Новите L Fino и L Bello предлагат премиум UX функции, камери от висок клас и 

мощни четириядрени процесори на достъпна цена 

 

 
София, 22 август 2014 г. — LG Electronics (LG) ще представи два от най-новите си 

смартфони от L серията на достъпна цена по време на изложението IFA 2014 в 

Берлин. Смартфоните L Fino и L Bello са отлична алтернатива на смартфоните от по-

висок ценови клас и са перфектни за тийнейджъри и хора, купуващи смартфон за 

първи път в развиващите се 3G пазари. С невероятно бързите си четириядрени 

процесори и премиум UX функции, пренесени от популярния модел LG G3, LG има 

за цел да разшири смартфон присъствието си на ключови пазари, като предлага 

изключителни телефони на изключителни цени.  

 

L Fino и L Bello са продължение на емблематичния дизайн на LG с Rear Key бутон на 

гърба на телефона и се предлагат с водеща в този клас 8-мегапикселова камера и 

специално разработени UX функции, които правят снимането забавно и лесно. 

Проучвания на потребителското поведение показват, че камерата е един от 

решаващите фактори при клиенти, избиращи първия си смартфон и при 

тийнейджърите. Новата L серия на LG предлага най-добрата камера измежду 

смартфоните от същата категория и така дава на потребителите снимки с по-високо 

качество и без размазаност, които са идеални за споделяне.  

 

Някои от основните функции на L Fino и L Bello включват: 
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• Touch & Shoot помага на потребителите да запечатат специалните моменти 

посредством интуитивна функция, която им дава възможност да потупат 

където и да е върху дисплея, за да фокусират и да снимат с едно единствено 

движение. 

• С Gesture Shot потребителите просто отварят и затварят ръката си пред 

лещата на камерата, за да стартират три-секундно обратно броене до 

задействането на камерата. 

• Front Camera Light намалява размера на екрана за предварителен преглед и 

добавя ярко бял фон за по-меко осветление в режим за автопортрет (self-

portrait mode). 

• Knock Code™ дава възможност на потребителите да отключат своите LG 

смартфони с едно лесно движение на потупване на персонализиран  

“knock” мотив върху дисплея на телефона. 

• Калъфът QuickCircle
TM

  дава лесен достъп до често използвани функции, 

като телефонни обаждания, текстови съобщения, музика и камера и всичко 

това се случва от вграденото прозорче без да се налага отварянето на калъфа.  

 

“С конкурентните им функции и достъпната им цена, ние възлагаме големи надежди 

на L Fino и L Bello, за да продължим успешното си разширяване в развиващите се 

пазари,” каза д-р Джонг-сеок Парк, президент и изпълнителен директор на LG Elec-

tronics Mobile Communications Company. “Най-новата ни L серия смартфони 

представлява най-доброто от LG при дизайна, хардуера и потребителското 

преживяване и е доказателство за ангажимента ни да предложим най-доброто 

смартфон преживяване на възможно най-много 3G клиенти.” 

 

От този месец LG ще започне да пуска L Fino и L Bello на ключови 3G пазари в 

Южна Америка, а следващи ще бъдат страните в Европа, Азия и ОНД. Цените и 
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допълнителните подробности относно продуктовите наличности ще бъдат обявени 

допълнително от местните офиси на компанията. 

 

L Fino Key Specifications: 

• Чипсет: 1.2GHz Quad-Core 

• Дисплей: 4.5-инчов WVGA IPS (800 x 480 / 207ppi) 

• Памет: 1GB RAM / 4GB  

• Камера: Задна 8MP / Предна VGA 

• Батерия: 1,900mAh 

• Операционна система: Android 4.4.2 KitKat 

• Размер: 127.5 x 67.9 x 11.9mm 

• Мрежа: HSPA+ 21Mbps (3G) 

• Цветове: бяло/ черно/ златисто/ червено/ зелено (според портфолиото за 

конкретния пазар) 

 

L Bello Key Specifications: 

• Чипсет: 1.3GHz Quad-Core 

• Дисплей: 5.0-inch FWVGA IPS (854x480 / 196ppi) 

• Памет: 1GB RAM / 8GB  

• Камера: Rear 8MP AF / Front 1MP 

• Батерия: 2,540mAh  

• Операционна система: Android 4.4.2 KitKat 

• Размер: 138.2 x 70.6 x 10.7mm 

• Мрежа: HSPA+ 21Mbps (3G) 

• Цветове: бяло/ черно/ златисто 

 

 

# # # 

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 Communica-

tions, 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. 
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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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