
 

www.LG.com 

 

 

 

1 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 
 

 

НОВА ВЕРСИЯ НА ПОПУЛЯРНИТЕ СЛУШАЛКИ  LG TONE 

INFINIM
TM

 ЩЕ ИЗЛЕЗЕ ПРЕЗ 2016   

Любимите в цял свят слушалки, обгръщащи врата, ще се предлагат с по-

минималистичен дизайн и по-добър звук 

 

  
СЕУЛ, 29 декември 2015  г. — LG Electronics (LG) ще покаже най-новата версия на 

слушалките LG Tone Infinim
TM

 (HBS-910) по време на изложението за потребителска 

електроника CES 2016 – те ще са с осъвременен дизайн, много по-добро аудио 

качество и по-удобни за потребителите. Новият модел ще се предлага в САЩ от 

февруари, скоро след което ще се предлага и на ключови пазари в Азия и и Европа. 

 

Новите слушалки Tone Infinim са подобрена версия на популярния модел HBS-900 – те 

наследяват основните преимущества на предишния модел като функцията за 

прибиране на кабела и аудио качеството на Harmon/Kardon®. Tone Infinim предлага 

функции и допълнителни ползи, които не могат да бъдат открити в повечето 

конкурентни безжични слушалки. Такива например са металния корпус и 

издържливата батерия. С обновената си технология Quad-Layer Speaker Technology
TM

, 

новите Tone Infinim предлагат премиум аудио преживяване с по-добър баланс във 

всички звукови диапазони и повишават съотношението на честотен отговор за по-богат 

бас и по-ясни високи тонове. 

 

Новият Tone Infinim се справя безпроблемно с шумни места като претъпканото метро 

или забързаните улици. Двойните микрофони, филтриращи шума от околната среда, 

позволяват на потребителите да правят обаждания навсякъде. С новия модел на 

HBS910, LG обновява и безплатното си Android приложение Tone & Talk с две нови 

функции — Voice Memo и Find Me — които позволяват на Tone Infinim да записва 

разговори, както и да помага при откриването на  смартфона на потребителя. 

 

“Първият модел на Tone Infinim създаде нов стандарт в дизайна на безжичните 

слушалки,” каза Чунг Суе-хиюн, вице-презицент на „Иновативни устройства за лично 

ползване“ в LG Electronics Mobile Communications Company. “Ние създадохме аудио 
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решение, което предложи живот на батерията в рамките на няколко дни, комфортно 

захващане, което не пада от врата, когато слушалките не се ползват, и най-вече 

фантастичен звук. Не е изненада, че серията LG Tone Infinim е с най-често копирания 

дизайн в тази продуктова категория.” 

 

# # # 

 

За LG Electronics Mobile Communications Company 

Компанията LG Electronics Mobile Communications е новатор и лидер в глобалната индустрия за мобилни и носими т

ехнологии. 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 ш

ирок 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 уст

ройства и широк спектър от домашни и преносими продукти. За повече информация посетете www.LG.com. 
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