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ANDROID 4.4 KITKAT OS ЪПГРЕЙД ЗА LG G2 ИДВА В БЪЛГАРИЯ 
ПРЕЗ МАРТ 

Получилият отличия смартфон на LG и най-новата Android операционна 

система предоставят изключително потребителско преживяване 

 

София, 11 март 2014 г. ― LG Electronics (LG) днес обяви, че очакваната операционна 

система Android 4.4 KitKat за смартфона G2 ще бъде налична в България през месец 

март. 

 

“Своевременното предлагане на нови софтуерни версии е един от многото начини, по 

които LG постоянно подобрява потребителското преживяване,” каза Кенет Джи, 

завеждащ дивизията за мобилни комуникации на LG Electronics Унгария. “Освен 

допълнителни полезни функции,  новата версия на операционната система за G2 

предлага много оптимизации, които подобряват цялостното потребителско 

преживяване. Вярваме, че клиентите ни в България ще бъдат удовлетворени от най-

новата версия в този ъпгрейд пакет.”  

 

С този ъпгрейд, G2 прави пускането на музика по-ефективно и поддържа 

енергоспестяващ режим за локация като така удължава живота на батерията и 

съответно удължава насладата от използването му. Последната версия на Android OS 

предлага и осезаемо увеличаване на скоростта и позволява на G2 да пуска приложения 

до 17 пъти по-бързо благодарение на платформата Chromium, а вътрешни тестове 

показват, че и сърфирането в мрежата е по-бързо. Удобната функция, наречена Google 

Cloud Printer улеснява отпечатването на документи посредством Wi-Fi или Bluetooth 

връзка.  

 

Ъпгрейд пакетът за G Pad 8.3 се очаква на българския пазар в началото на второто 

тримесечие на 2014 г., а този за LG G Flex също ще бъде пуснат в рамките на второто 

тримесечие. Тъй като изискванията за различните пазари и оператори са различни, 

точните дати ще бъдат обявени скоро.   
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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 87 000 души в 113 представителства по целия свят. С продажби за 2013 г. на стойност 

53,10 милиарда долара (58,14 трилиона корейски вона), LG се състои от пет бизнес подразделения — 

Home Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance, Air Conditioning & Energy Solution and 

Vehicle Components — и е един водещите световни производители на телевизори с плосък панел, 

мобилни устройства, климатици, перални машини и хладилници. LG Electronics е ENERGY STAR® 

партньор на 2013 г. За повече информация относно LG Electronics, моля посетете www.LGnewsroom.com. 
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