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Прессъобщение 

 

 

НАЙ-НОВИТЕ ПОПЪЛНЕИЯ В G4 СЕРИЯТА ОТ LG СА G4 

STYLUS И G4C 
 

Още опции, както и много от страхотните функции от LG G4  

 
СЕУЛ, 27 май 2015 г. — LG Electronics (LG) официално обяви две нови попълнения 

в гамата G4 - G4 Stylus и G4c. И двата смартфона ще бъдат пуснати на пазара в 

рамките на следващите няколко седмици. Двете устройства са на страхотна цена и 

предлагат много от функциите и интуитивното потребителското преживяване, които 

могат да бъдат открити в LG G4.  

 

G4 Stylus е 5,7-инчов смартфон, с малко по-голям дисплей от 5,5-инчовия на G4. 

Както и името му подсказва, G4 Stylus се предлага с многофункционалния стилус на 

LG Rubberdium™, който улеснява въвеждането на записки и рисуването върху 

големия екран. По-малкият като размер модел от същата гама е 5,0-инчовият LG G4c, 

който предлага много от премиум функциите и ергономичните дизайн черти на G4, 

но в по-компактна форма. 

 

И двата смартфона от серията G4 имат 13-мегапикселови или 8-метапикселови задни 

камери и 5-мегапикселова предна камера, които заснемат висококачествени 

изображения. Други популярни функции в смартфоните на LG като Gesture Shot, 

Glance View и Knock Code
™

 правят и двете устройства по-удобни, надеждни и 

забавни за ползване. G4 Stylus интегрира и функцията за супер бърз лазерен 

автофокус, налична в предишните смартфони от G серията, която гарантира 

изображения с ясен фокус дори и при затъмнена обстановка. IPS дисплеите с HD 

качество и In-Cell Touch технология предоставят далеч по-потапящо визуално 

преживяване и имат много по-бърза реакция от повечето други смартфони в този 

клас. 
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“G4 Stylus и G4c са перфектните примери за това какво имаме предвид под премиум 

преживяване, но без премиум цена,” каза Джуно Чо, президент и изпълнителен 

директор на LG Electronics Mobile Communications Company. “Имаме ангажимент да 

предложим на потребителите в бързо растящите пазари LG устройства, които не 

само имат висока производителност, но и изглеждат страхотно. И G4 Stylus, и G4c 

ще надминат очакванията на клиентите за това, какво трябва да бъде един LG 

телефон.”  

 

G4 Stylus (наличен под името G Stylo в Северна Америка и Корея) ще се предлага в 

LTE и 3G конфигурации с цветови опции сив металик и флорално бяло. G4c е само 

LTE модел и ще се предлага в бляскаво златно, сив металик и керамично бяло.  

 

LG G4 Stylus и G4c ще бъдат пуснати на ключови стратегически пазари в 

следващите няколко седмици. Цените и участващите оператори ще бъдат обявени на 

местно ниво при наличието на продуктите. 

 

G4 Stylus основна спецификация: 
 

 Чипсет: четириядрен 1.2GHz (LTE) / осемядрен 1.4GHz (3G) 

 Дисплей: 5.7-inch HD IPS (258ppi) 

 Памет: 1GB RAM / 8GB ROM / microSD 

 Камера: Задна 13MP (LTE) или 8MP (3G) / Предна 5MP  

 Батерия: 3,000mAh (сменяема) 

 Операционна система: Android 5.0 Lollipop   

 Размер: 154.3 x 79.2 x 9.6mm  

 Тегло: 163g 

 Мрежа: LTE / 3G 

 Свързаност: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n / Bluetooth 4.1 / NFC / A-GPS / Glonass / USB 2.0 

 Цветове: сив металик / флорално бяло  

 Други: стилус / лазерен автофокус / Gesture Shot / Glance View / Knock Code™ 

 

G4c Key Specifications: 
 

 Чипсет: четириядрен 1.2GHz Quad-Core  

 Дисплей: 5.0-inch HD IPS (294ppi) 

 Памет: 1GB RAM / 8GM ROM / microSD 

 Камера: Задна 8MP / Предна 5MP  

 Батерия: 2,540mAh (сменяема) 

 Операционна система: Android 5.0 Lollipop 
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 Размер: 139.7 x 69.8 x 10.2mm 

 Тегло: 136g 

 Мрежа: LTE 

 Свързаност: Wi-Fi 802.11 b, g, n / Bluetooth 4.1 / NFC / A-GPS / Glonass / USB 2.0 

 Цветове: бляскаво златно / сив металик / керамично бяло 

 Други: Gesture Shot / Glance View / Knock Code™ 

 

 

# # # 

 
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 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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