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ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

 

 

LG WATCH URBANE LUXE – ЕДИН ИЗКЛЮЧИТЕЛНО 

ИЗТЪНЧЕН СМАРТ ЧАСОВНИК 

Лимитираната серия на часовника от LG е по-скоро бижу, отколкото носимо 

устройство 

 
СЕУЛ, 01 септември 2015 г. — LG Electronics (LG) ще представи лимитираната 

серия на премиум смарт часовника LG Watch Urbane Luxe в сътрудничество с 

американската компания за бижута REEDS Jewelers. Това луксозно носимо 

устройство е украсено с 23-каратово злато, има разкошна каишка от алигаторска 

кожа и се предлага в красив калъф, покрит с пиано гланц. LG Watch Urbane Luxe ще 

се предлага в края на октомври и продажната му цена ще е приблизително 1200 

щатски долара. 

 

LG Watch Urbane Luxe има разгръщаща се закопчалка, която му придава елегантен 

вид. Изобретената от Луи Картие през 1910 г. разгръщаща се закопчалка прави този 

часовник още по-ексклузивен и уникален. Каишката, направена от кожа на алигатор, 

е ръчно изработена от най-умелите занаятчии и при изработката си е преминала през 

50 самостоятелни процедури, извършени от 30 опитни майстори на кожата. 23-

каратовото злато, използвано в LG Watch Urbane Luxe, е по-твърдо от 24-каратовото 

злато, използвано в бижутерията и по-тежко от 18-каратовото злато, използвано при 

традиционните луксозни часовници. 

 

“Не бива да считаме носимите устройства за продължение на смартфона ни, а по-

скоро за продължение на нас самите като личности,” каза Крис Ийе, вицепрезидент и 

оглавяващ маркетинг комуникациите на LG Mobile Communications Company. “Тази 

смесица от занаятчийско умение и технология е естествена еволюция за смарт 

часовника, който се превръща повече в лайфстайл аксесоар, отколкото в хардуер. 
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Смятаме, че това е добра посока за развитие на носимите устройства и искаме да 

окуражим тази трансформация.” 

 

Всеки от 500-те часовника от лимитираната серия ще бъде гравиран със свой 

собствен сериен номер за по-голяма автентичност. Посетителите на IFA 2015 могат 

да разгледат това изящно творение на изкуството на щанда на LG в зала 18 на Messe 

Berlin между 4-ти и 9-ти септември. 
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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 отговарят на начина 

на живот на широк спектър хора от целия свят. LG подобрява потребителското преживяване 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 домашни и преносими продукти. За повече 

информация посетете www.LG.com. 
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