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Прессъобщение 

 

 

LG WATCH URBANE LTE ПОСТАВЯ НА КИТКАТА ВИ 

ХАРАКТЕРИСТИТЕ НА СМАРТФОН, ЧЕ И ПОВЕЧЕ… 
 

Провеждайте разговори, изпращайте съобщения, използвайте Push-to-Talk 

 – всичко това без смартфон 

 
СЕУЛ, 27 февруари, 2015 г. — Като пореден пример за експертизата си при 

безжичните технологии, LG Electronics (LG) ще представи първия в света смарт 

часовник с LTE технология на Mobile World Congress (MWC) следващата седмица 

в Барселона, Испания. LG Watch Urbane LTE е смарт часовник от ново поколение, 

притежаващ NFC и редица други функции, които досега не са предлагани при 

смарт устройствата за носене на ръката. 

 

Това е четвъртият смарт часовник на LG, като LG Watch Urbane LTE е и най-

амбициозният от всички. Той предлага стил и изтънченост като истински 

аналогов часовник, който в същото време се допълва с микротехнологии от най-

висок клас, съсредоточени около 1.3-инчов Plastic-OLED дисплей. Под P-OLED 

дисплея, LG Watch Urbane LTE събира всички комуникационни възможности на 

смартфон в изискан, метален ръчен часовник. Като всеки друг 4G телефон, той 

може да набира и да отговаря на повиквания, както и да изпраща и получава 

съобщения. Чрез връзката му с мобилен оператор, смарт часовникът предлага 

push-to-talk (PTT) възможности с други устройства, свързани към същата мобилна 

мрежа, така че потребителите могат да използват техния LG Watch Urbane LTE 

като уоки-токи с неограничен обхват и да говорят с няколко лица едновременно. 

 

В сърцевината на LG Watch Urbane LTE е изцяло новата операционна система LG 

Wearable Platform, разработена специално за патентованите продукти на 

компанията, подходящи за носене. Отвъд операционната система, смарт 

часовникът има почти всички функции на известния LG G Watch R, включително 

дисплей, работещ постоянно в режим ambient. Снабден с най-мощната батерия в 

категорията си, 700mAh, LG Watch Urbane LTE предоставя впечатляващо дълго 
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време за разговори и работа и може да изкара няколко дни в режим на готовност.  

 

Трите бутона от дясната страна на смарт часовника позволяват лесен достъп до 

различни функции, без да има нужда да преминавате през различните екрани на 

менюто. Горният бутон осигурява достъп до менюто с бързите настройки Quick 

Setting, където потребителят може да провери и регулира използването на 

батерията, яркостта, звука и настройките за свързване. Главният централен бутон 

превключва между екрана с часовник и списъка с инсталирани приложения. 

Долният бутон има функцията да дава „назад” когато се натисне за кратко, а при 

дълго задържане изпраща сигнал за сигурност, като автоматично набира 

предварително зададен телефонен номер и изпраща координатите на 

местоположението на ползвателя. 

 

Опциите за свързване на LG Watch Urbane LTE са на светлинни години от тези на 

конкурентите му. NFC технологията означава, че потребителите ще имат 

виртуален портфейл на китката си по всяко време. Те ще могат да плащат за 

храната си, билетите за кино, и дори да си прехвърлят суми по-бързо и лесно с 

техния LG Watch Urbane LTE, без да има нужда да си вадят портфейлите. 

Представете си да можете да си купите билети за кино с LG Watch Urbane LTE и 

после да получите напомняне за филма няколко часа по-рано, всичко това на 

базата на информацията от плащането. 

 

Дори с всички тези технологии, LG Watch Urbane LTE не се притеснява да покаже 

и своите чисто физически аспекти. Вграден апарат за измерване на пулса и 

модерни сензори за движение правят лесно изпълнението на фитнес целите със 

смартфон. В допълнение към стандартния фитнес треньор, LG Watch Urbane LTE 

има и специални функции за практикуващите голф, колоездачите и туристите. 

IP67 сертификат за прахо- и водонепропускливост позволява на часовника да бъде 

потопен на един метър под вода за до 30 минути, което позволява безопасно 

къпане и излагане на влажни места.  
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Без значение дали спортувате или работите, достъпът до няколко хиляди визии на 

часовник позволява на LG Watch Urbane LTE винаги да подхожда на 

персоналните предпочитания, подхождайки на индивидуалния вкус или 

моментното настроение на потребителя - от формата на стрелките до цвета и вида 

на фона и тапета, за които може да се използват и снимки от смартфон или таблет.  

 

„LG Watch Urbane LTE е пример за типа иновации, които са възможни, когато си 

лидер на пазара за LTE технологиите,” каза Джуно Чо, президент и изпълнителен 

директор на LG Electronics Mobile Communications Company. „Този смарт 

часовник въвежда нови възможности на пазара с първата в света LTE връзка и 

класическия стил на истински модерен часовник от висок клас. Той въплъщава 

нашата философия – иновации за по-добър живот (innovation for a better life).“  

 

Основни спецификации: 

 

 Процесор: 1.2GHz Qualcomm
®
 Snapdragon

TM
 400  

 Операционна система: LG Wearable Platform 

 Дисплей: 1.3-инчов P-OLED (320 x 320 / 245ppi) 

 Мрежа: LTE  

 Памет: 4GB eMMC / 1GB LPDDR3 

 Батерия: 700mAh 

 Датчици: 9 Axis / барометър / PPG / GPS 

 Свързаност: WiFi 802.11 b, g, n / Bluetooth 4.0LE / NFC 

 Цвят: сребрист 

 Други: прахо- и водонепропускливост (IP67) / високоговорител / микрофон 

 

# # # 
 

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 

http://www.lgnewsroom.com/
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отговарят на начина на живот на широк спектър хора от целия свят. LG подобрява потребителското пре

живяване 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 дома

шни и преносими продукти. 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 

www.lgnewsroom.com 
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