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NEXUS 5X: LG и GOOGLE работят съвместно по найусъвършенствания NEXUS телефон към момента
Третото късметлийско партньорство представя първия смартфон с ОС
Marshmallow
СЕУЛ, 30 септември, 2015 г.

—

LG Electronics (LG) и Google официално

представиха продукта на третата им съвместна работа. Nexus 5X работи с Android
6.0 Marshmallow – най-новата операционна система (ОС) на Google за мобилни
устройства и осигурява впечатляваща работа, страхотни образи и засилена
сигурност. Освен това предлага най-доброто ноу-хау на Google и LG в пакет.
Мощно и скоростно представяне
Nexus 5X има 5.2-инчов 423ppi Full HD IPS екран с технологията In-Cell Touch,
която позволява по-бързо разпознаване, по-добра видимост на открито и по-ясни
образи. Подсилван от процесор Qualcomm Snapdragon 808, Nexus 5X работи
плавно и без усилие по всяка взискателна задача. Благодарение на своя бърз TypeC USB порт, десетминутно зареждане ще осигури енергия за почти четири часа
живот на батерията.
Страхотни образи при всякакви условия
Nexus 5X разполага с 12.3-мегапикселова основна камера и 5-мегапикселова
предна камера. 1.55-микрометровият сензор на страничната камера и 1.4микрометровият сензор над екрана абсорбират повече светлина от всяко друго
предишно Nexus устройство, гарантирайки по-ярки снимки с изумителни детайли
дори при осветление, което далеч не е съвършено. Nexus 5X може още да улавя
4K видеа и такива на забавен каданс, което превръща телефона в найнапредничавото мултимедийно устройство до днес.
Увеличена сигурност с едно докосване на пръста
Nexus 5X е по-сигурен от всякога и лесен за използване с Nexus Imprint, сензор за
пръстови отпечатъци, удобно разположен на гърба, където пръстът ви попада по
естествен начин. Едно докосване на сензора е достатъчно, за да задейства и
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отключи Nexus 5X за незабавно използване. За потребителите в Съединените
щати Nexus Imprint ще работи и с Android Pay за бързо и лесно пазаруване на
хиляди места в цялата страна.
„Развълнувани сме да работим с Google отново по разработването на Nexus 5X,
най-добрият ни Nexus досега”, каза Джуно Чо, президент и главен изпълнителен
директор на LG Electronics Mobile Communications. „Този път искахме да
създадем най-добрия хардуер за най-модерния софтуер на Google и сме много
горди от това, което постигнахме заедно”.
„Щастливи сме , че отново си партнираме с LG, за да представим продължението
на любим на потребителите продукт — новия Nexus 5X — и Android 6.0
Marshmallow, нашата най-усъвършенствана и най-добре работеща ОС до днес”,
каза Хироши Локхаймер, вицепрезидент на Android, Chromecast и ОС Chrome в
Google.
Първоначално Nexus 5X ще бъде достъпен за предварителна поръчка в Google
Store (store.google.com) от днес в Съединените щати, Канада, Обединеното
кралство, Ирландия, Корея и Япония, а доставките ще започнат в края на
следващия месец.
От 19 октомври Nexus 5X ще бъде достъпен на още пазари, като близо 40 страни
ще го предлагат чрез Google Store или местни търговски обекти през четвъртото
тримесечие. Цените и наличностите ще бъдат съобщени на местно ниво през
идните седмици.
Основни параметри:
●
●
●
●

Процесор: 1.8 GHz Qualcomm® Snapdragon™ 808
Операционна система: Android 6.0 Marshmallow
Дисплей: 5.2-инчов Full HD IPS (1920 x 1080 / 423ppi)
Памет: 2GB LPDDR3 RAM / 16 или 32GB eMMC ROM
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● Камера: Основна) до 12.3MP с F2.0 бленда
Предна) 5MP с F2.0 бленда
● Батерия: 2,700mAh (вградена)
● Размер: 147 x 72.6 x 7.9mm
● Тегло: 136g
● Мрежа: LTE-A Cat 6
● Свързваемост: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 4.2 / NFC / Тип-C USB
● Цветове: Графит / Кварц / Лед
● Други: 4K Видео / Двойна светкавица / Инфрачервен лазерен автофокус /
Сензор за пръстови отпечатъци
###

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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