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ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

 

 

НОВ ПРОЕКТОР ОТ LG СЪЗДАВА УСЕЩАНЕ ЗА КИНО 

АТМОСФЕРА ДОРИ И В НАЙ-МАЛКИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ  
 

Проекторът Short-Throw LG Minibeam UST прожектира 

100-инчова Full HD картина от разстояние само 38 сантиметра 

 
СОФИЯ, 20 октомври 2015 г. — LG Electronics (LG) представи новия си 

проектор Minibeam Ultra Short-Throw (UST), който може да прожектира 100-

инчово изображение на екран или стена от разстояние едва 38 сантиметра. Тежащ 

по-малко от 2 килограма, проекторът (модел PF1000U) е преносим и лесен за 

използване във всяко помещение в дома. Способен да предава изображение с Full 

HD резолюция и яркост от 1000 лумена, Minibeam UST е също изключително 

лесен за употреба и въвежда нов стандарт при проектор технологиите за 

индивидуално ползване. 

 

За да прожектират 100-инчова картина, конвенционалните проектори обикновено 

трябва да бъдат позиционирани на три до четири метра разстояние от екрана или 

стената. Това от една страна представлява проблем за малките помещения, а от 

друга захранващият кабел, простиращ се от проектора до контакта, не само не 

изглежда добре, но и е заплаха за безопасността. Освен това конвенционалните 

проектори създават зона между проектора и екрана и преминаването през нея 

възпрепятства прожектирането на изображението. LG Minibeam не създава нито 

едно от тези ограничения, тъй като 100-инчовият дисплей може да бъде 

проектиран от разстояние едва 38 сантиметра от стената.  

 

Предимствата на LG Minibeam UST не свършват дотук. Този проектор осигурява 

изключително детайлно и висококачествено изображение. Качеството на 

картината е подсилено от Triple XD Engine, чип който е резултат от 

петдесетгодишния опит на LG в телевизионната индустрия. Способен да 

прожектира Full HD резолюция (1920 x 1080), проекторът е с вградена RGB LED 

система със самостоятелно излъчване, която осигурява възможно най-
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естествените нюанси и оттенъци и едновременно с това работи тихо само при 21 

децибела в Eco режим.   

  

Въпреки компактния си размер, проекторът Minibeam UST е способен да 

пресъздава усещане, близко до това в кино салоните. Със своята функция Four 

Corner Keystone, зрителите могат лесно да елиминират изкривяванията на 

изображението, в случаите когато проекторът не е напълно подравнен с екрана. 

Minibeam UST може също да се свързва чрез Bluetooth към озвучителни системи, 

портативни тонколони и безжични слушалки, като така осигурява впечатляващо 

звуково изживяване. Проекторът се продава заедно с TV тунер (приемник) и има 

USB и HDMI входове.  

 

“Новият Minibeam UST проектор на LG може да прожектира 100-инчова Full HD 

картина и същевременно може лесно да се пренася във всяко помещение,” каза 

Лий Ин-Кю, старши вицепрезидент и ръководител на дивизията за телевизори и 

монитори в LG Electronics Home Entertainment Company. “Minibeam UST създава 

усещане за кино преживяване във всеки дом и всяка стая.” 

 

LG Minibeam UST се продава на пазара в България на цена от 1399 EUR. 

 

Ключови Характеристики: 

 Резолюция: 1920 x 1080 (Full HD) 

 Яркост: 1000 лумена 

 Контраст: 150,000:1 (Full On / Full Off) 

 Осветеност: RGB LED (Живот: до 30,000 часа) 

 Размер на изображението: до 100 инча 

 Минимално отстояние от екран/стена: 100 инча при 0.38 м / 60 инча при 

0.11 м 

 Размери (Ш/Д/В): 132 x 310 x 125 с включено огледало / 89 мм без включено 

огледало 

 Тегло: 1.9 кг 
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 Споделяне на екрана: Жично и безжично със смартфон / таблет / персонален 

компютър 

 USB Поддръжка: HD DivX / Office Viewer 

 HDMI: Поддържа до Full HD 

 Други: ТV тунер (необходим е декодер за IPTV, сателитна и кабелна 

телевизия), Bluetooth (Sound Out) / Four Corner Keystone (Edge Adjustment) 

 

# # # 

 
 

 

За LG Electronics Home Entertainment Company 

Компанията LG Electronics Home Entertainment е глобален лидер в областта на телевизорите, аудио видео 

системите, мониторите, персоналните компютри, дигиталните постери и търговските дисплеи. Компанията 

отбеляза нова ера на телевизионния пазар, създавайки новаторски технологии като OLED телевизора и 

внедрявайки интуитивна операционна система, която позволява на потребителите да се насладят на всички 

предимства на „smart TV“ технологията. LG предоставя иновативни продукти в областта на домашното 

развлечение, водени от награждаваните многократно 4K OLED телевизори, ULTRA HD телевизори и webOS 

телевизори. За повече информация посетете www.LG.com. 
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