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Прессъобщение 

 
НОВОСТИТЕ ПРИ ИЗВИТИЯ СМАРТФОН НА LG ЩЕ БЪДАТ 

ПРЕДСТАВЕНИ НА CES 2015 
LG G Flex2 е с динамично извит дизайн, оптимизиран е с по-ясен дисплей, по-мощен 

хардуер и интуитивен софтуер 

 
ЛАС ВЕГАС, 05 януари 2015 г. — LG Electronics (LG) продължава да надскача 

границите в индустрията за смартфони с представянето на новия G Flex2 на 

международното изложение за потребителска електроника CES® 2015 в Лас Вегас. 

Първият модел на G Flex спечели положителни оценки за иновативния си дизайн и 

още по-иновативни концепции. Година по-късно G Flex2 надгражда върху функциите 

на предшественика си във всеки възможен аспект, като предлага по-модерен дизайн, 

по-бърза работа и по-голямо удобство. 

 

LG G Flex2 има по-стилни и фини извивки и мощен Qualcomm
®
 Snapdragon™ 810 

процесор с осем ядра и 64-битова архитектура за по-бърза и плавна работа. 5,5-

инчовият дисплей може да достигне до Full HD, а обновеният софтуер предлага още 

повече удобства чрез функции от типа на Gesture View и Glance View. Уникалният 

“Self Healing” (самовъзстановяващ се) заден капак е пренесен от първия модел на G 

Flex към G Flex2 и е по-бърз и по-ефективен от преди. 

 

Красотата е в детайла 

G Flex2 отива отвъд революционния извит профил със 700-милиметров радиус на 

предшественика си. Новият смартфон съчетава по един хармоничен начин симфония 

от извивки, вариращи от радиус 400мм до 700мм в предната, задната част, страните и 

горните и долни ъгли. Динамично извитите слоеве създават по-фин и по-динамичен 

дизайн на G Flex2.  
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Въпреки красивия им дизайн, извивките на G Flex2 са предназначени за цели отвъд 

външния вид. Ергономичният дизайн на телефона приближава микрофона по-близо 

до устата за по-добро улавяне на звука в сравнение с конвенционалните смартфони, 

които вкарват много повече външни шумове през микрофона. Изтъненият 5,5-инчов 

екран с криви прави смартфона перфектен както за окото, така и за ръката. 700-

милиметровия радиус на изкривяване на дисплея създава истинско потапящо в 

картината преживяване от всеки ъгъл, а по-стръмния 650-милиметров радиус на 

изкривяване на задната част е по-удобен за хващане и по-лесен за поставяне на 

телефона в джоб. Резолюцията на дисплея също е увеличена до 1080p Full HD, което 

прави всеки детайл от интерфейса да изглежда кристално ясен и жив. P-OLED 

дисплеят, който придава на G Flex2 уникалната си форма и издръжливост е още по-

прецизен от този на първия G Flex.  

 

Обръщайки телефона, потребителят вижда ръчно изработени детайли като шарката 

Spin Hairline на извитата задна част на G Flex2, показвайки финото и брилянтно 

полиране на повърхността от всеки ъгъл.  

 

Най-модерната в момента технология 

G Flex2 е първият смартфон, който официално е оборудван с процесора Snapdragon 

810 с осем ядра и 64-битова архитектура, оптимизиран за Android 5.0 и модерната 

графична карта Qualcomm® Adreno™ 430 за изключителна графична 

производителност. Това прави смартфона невероятно бърз и ефективен за 

мултимедия и управление на множество процеси. Snapdragon 810 има и напълно 

интегрирана 3x20MHz поддръжка за агрегиране на носители за по-бърза и по-

ефективна свързаност. 

 

Освен това, стъкленото покритие на G Flex2 е приблизително 30% по-издръжливо 

благодарение на специална технология за третиране с химикали, разработена от LG.  
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Самовъзстановяващият се гръб на телефона, който поддържа телефона да изглежда 

чисто нов въпреки ударите и одраскванията  от всекидневната употреба, също е 

значително подобрен и има по-бързо време за възстановяване. LG намалява времето 

за възстановяване от около три минути до само десет секунди при стайна 

температура.  

 

Друга иновативна технология, която е налична само в смартфоните на LG е 

невероятно бързата камера с лазерен автофокус, която за първи път бе въведена в 

популярния модел LG G3. Тази технология дава възможност на G Flex2 да улови най-

добрия момент, дори и при слаба светлина, като измерва разстоянието между обекта 

и камерата, използвайки лазерен лъч. В съчетание с доказаната OIS+ технология на 

LG и двойната LED светкавица, G Flex2 улавя изображения, които си съперничат с 

повечето самостоятелни камери. 

 

Практични решения за удобството на потребителя 

Подобреното от извивките потребителско преживяване на G Flex2 се пренася и към 

софтуера. Смартфонът събира в себе си най-добрите функции от уникалните 

софтуерни решения на LG, оптимизирани за извитата форма на телефона: 

 

� Gesture Shot прави по-лесно заснемането на перфектното селфи с прост жест на 

ръката, който се разпознава от 1.5 метра. 

� Gesture View ви дава възможност да разгледате последния кадър незабавно след 

заснемането на снимка или селфи. 

� Glance View показва ключова информация като час, скорошни съобщения или 

пропуснати обаждания с плъзгане надолу по извития екран докато дисплея е 

изключен. 
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� Fast Charge позволява на вградената батерия от 3,000mAh (единствената извита 

батерия за мобилен телефон в света) да се зарежда до 50% за по-малко от 40 

минути. 

 

“Първият G Flex демонстрираше новаторския дух на LG, а с G Flex2 ние изчистихме 

извитата форма, оставайки верни на философията си да създаваме иновации за по-

добър живот,” каза Джуно Чо, президент и изпълнителен директор на LG Electronics 

Mobile Communications Company. “G Flex2 не само има невероятен дизайн, но и е 

достатъчно мощен, за да е сред най-революционните смартфон технологии в момента. 

Казано накратко, той кара хората да възкликват от удивление, когато го видят.” 

 

LG G Flex2 ще се предлага на пазара в края на януари в Корея, следвана от още 

световни пазари. Устройството ще бъде налично в началото в два цвята: платинено 

сребристо и фламенко червено. 

 

Посетителите на CES 2015 са поканени да посетят щанда на LG (Convention Center 

Лас Вегас, централна зала #8204) от 6-9 януари, за да разгледат най-новите мобилни 

устройства на LG, включително G Flex2. За повече информация, посетете медия 

секцията на LG онлайн на www.LGnewsroom.com/ces2015. 

 

Основна спецификация (може да варира спрямо пазара): 
 

• Чипсет: Qualcomm® Snapdragon™ 810 процесор с 2.0GHz 64-bit Octa-Core CPU  

• Дисплей: 5,5-инчов Full HD извит P-OLED (1080 x 1920 пиксела / 403 ppi) 

• Памет: 16/32MB eMMC ROM / 2GB DDR4 RAM /гнездо за microSD карта (до 2TB)    

• Камера: Задна 13.0MP с OIS+ с лазерен автоматичен фокус / предна 2.1MP 

• Батерия: 3,000mAh (вградена) 

• Операционна система: Android 5.0 Lollipop 

• Размер: 149.1 x 75.3 x 7.1-9.4mm 
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• Тегло: 152g 

• Мрежа: 4G / LTE / HSPA+ 21/42 Mbps  

• Свързаност: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth Smart Ready (Apt-X) 4.1, NFC,  

SlimPort, A-GPS / Glonass, USB 2.0  

• Цвят: платинено сребристо, фламенко червено  

• Друго: Gesture Shot, Gesture View, Glance View и т.н. 

 

# # # 

 

 

 

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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Иван Янакиев 

All Channels | PR 

+359 886 118 053  

iyanakiev@all-channels.com 
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PR Specialist 

+36 30 626 4671    
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За Qualcomm Snapdragon и Qualcomm Adreno 

Qualcomm Snapdragon и Qualcomm Adreno са продукти на Qualcomm Technologies, Inc.  Qualcomm, Snapdragon и 

Adreno са търговски марки на Qualcomm Incorporated, регистрирана в САЩ и други държави.  

 


