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Прессъобщение 

 

 
LG ЗАПОЧВА ДОСТАВКИ В БЪЛГАРИЯ НА НОВАТА ИЗГОДНА 

ПРЕМИУМ L СЕРИЯ  

 
Оптимизирани специално за 3G пазари, четириядрените L Fino и L Bello предлагат 

подобрено камера преживяване в съчетание с премиум 

 UX функциите на LG G3 

 
 

 

София, 29 октомври 2014 г. — За да разшири присъствието си във всички смартфон 

сегменти, LG Electronics (LG) представя новите си модели  L Fino и L Bello пред 

потребителите и в България.  

 

L Fino и L Bello предлагат подобрения на серията L III, предоставяйки изгодна, но 

мощна алтернатива на смартфоните от по-висок ценови клас, както и премиум 

дизайн – фактори, които биха привлекли тийнейджъри и потребители, които си 

купуват смартфон за първи път. LG се стреми винаги да предлага най-доброто 

потребителско преживяване (UX) на широк диапазон от потребителски сегменти, ето 

защо и двата модела притежават бързи четириядрени процесори и пълна гама от 

премиум UX функции, които са пренесени от популярния LG G3. 

 

L Fino и L Bello (от испански „фин“ и „красив“) са доказателство за ангажимента на 

LG да разшири портфолиото си от мобилни устройства със силен фокус върху 

премиум потребителското преживяване в ниския и среден ценови сегмент. L Fino е 

оборудван с 1.2 GHz четириядрен процесор и 4.5-инчов дисплей, а L Bello работи с 

четириядрен процесор от 1.3GHz и има по-голям 5.0-инчов екран. L Fino е с батерия, 

генерираща 1,900 mAh, а L Bello е с батерия от 2,540 mAh, които дават възможност 

на потребителите да се наслаждават още по-дълго на мултимедийни преживявания и 

на двете устройства. 
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Двата смартфона продължават дизайнерската традиция на Rear Key бутона и 

предлагат първокласна камера за този сегмент от 8MP, а UX функциите дават 

възможност да се правят снимки лесно и забавно. Изследванията за потребителското 

поведение сочат, че камерата е един от решаващите фактори за потребители, които 

купуват смартфон за първи път или за тийнейджъри. И двата нови модела на LG от L 

серията предлагат качествени снимки без размазване, както и функции от типа на 

Touch & Shoot, Gesture Shot и Front Camera Light. 

 

“LG има ангажимент да предоставя качествени мобилни устройства на клиентите си 

във всички сегменти, тъй като днешните потребители на смартфони вече не се 

задоволяват само с базови функции,” каза Иван Иванов, изпълнителен директор на 

LG Electronics България. “Уверени сме, че L Fino и L Bello са подходящи 

предложения за потребителите, които търсят производителност и богата 

функционалност в смартфони на конкурентни цени.” 

 

L Fino се предлага в цветове бяло и черно, а L Bello ще се предлага в черно, бяло и 

златисто. Вече и двата смартфона могат да бъдат закупени в търговската мрежа и на 

пазара в България. 

 

L Fino основни спецификации: 

• Чипсет: 1.2GHz четириядрен 

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

• Памет: 1GB RAM/ 4GB / гнездо за MicroSD  

• Камера: Задна 8MP/ Предна VGA 

• Батерия: 1,900mAh 

• Операционна система: Android 4.4.2 KitKat 
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• Размер: 127.5x 67.9 x 11.9mm 

• Мрежа: HSPA+ 21Mbps (3G) 

• Цветове: бяло / черно / златисто / червено / зелено 

• Други: Knock Code™ / QuickCircle™ калъф 

  

L Bello основни спецификации: 

• Чипсет: 1.3GHz четириядрен 

• Display: 5.0-инчов FWVGA IPS (854x480/ 196ppi) 

• Памет: 1GB RAM/ 8GB / гнездо за MicroSD  

• Камера: Задна 8MPAF / Предна 1MP 

• Батерия: 2,540mAh 

• Операционна система: Android 4.4.2 KitKat 

• Размер: 138.2x 70.6x 10.7mm 

• Мрежа: HSPA+ 21Mbps (3G) 

• Цветове: бяло / черно / златисто 

• Други: Knock Code™ / QuickCircle™ калъф 

 

 

# # # 

 

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. 
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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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