
Το νέο LG G3, η εξέλιξη των smartphones 
είναι το αποτέλεσµα της διαρκούς έρευνας 
της LG Electronics για τις πραγµατικές 
ανάγκες των χρηστών. Ο κοµψός σχεδια-
σµός του έχει βασιστεί πάνω στη φιλοσοφία 
“Simple is the New Smart” και επαναπροσ-
διορίζει την έννοια ενός σύγχρονου global 
smartphone που απευθύνεται σε ένα global 
κοινό, ενσωµατώνοντας τα πιο προηγµένα 
χαρακτηριστικά και την καλύτερη εµπειρία 
UX.   

Το νέο LG G3 διαθέτει premium σχεδιασµό 
βασισµένο στην απλότητα µε λείες και 
ισορροπηµένες σχεδιαστικές γραµµές. 
Στόχος των σχεδιαστών ήταν να δηµιουρ-
γήσουν ένα κινητό µε οθόνη 5,5 ιντσών 
που θα είναι άνετο και σταθερό σαν 
αίσθηση στο χέρι του χρήστη. Έτσι, ο 
εργονοµικός σχεδιασµός Floating Arc 
Design που προέκυψε µετά από πολλές 
δοκιµές, επιτρέπει στο G3 να εφαρµόζει µε 
τον πιο άνετο τρόπο στο χέρι του χρήστη, 
ενώ εγγυάται γερό κράτηµα µε το ένα χέρι. 

Ταυτόχρονα, διατηρήθηκε το Έξυπνο Πίσω 
Πλήκτρο (Rear Key), που αποτελεί αποκλει-
στική σχεδιαστική καινοτοµία των κορυφαί-
ων LG smartphones, ενώ η ισορροπία 
ενισχύθηκε µε την προσθήκη των Laser 
Auto Focus και Dual Flash λειτουργιών που 
βρίσκονται στο πίσω µέρος της συσκευής. 
Τέλος, το κάλυµµα µε µεταλλικό µατ 
φινίρισµα είναι κοµψό, ελαφρύ, αλλά και 
ανθεκτικό στις δαχτυλιές, ώστε να διατηρεί-
ται καθαρό παρόλη την έντονη χρήση.

Η απλότητα στον εξωτερικό σχεδιασµό ήταν 
και η βασική κατευθυντήρια γραµµή για το 
επανασχεδιασµό του περιβάλλοντος 
γραφικών του G3, µε το νέο GUI να διαθέτει 
επίπεδα  και καθαρά γραφικά, φεύγοντας 
από τη λογική της τρισδιάστατης απεικόνι-
σης των λειτουργιών για ακόµα µεγαλύτερη 
διευκόλυνση του χρήστη. Το βασικό µοτίβο 
των γραφικών είναι πλέον ο κύκλος, 
προερχόµενος και από το λογότυπο της LG, 
και αντανακλά το µοναδικό στυλ και την 
ταυτότητα της εταιρείας. 

«Η δηµιουργία του LG G3 δεν ήταν ένα εύκολο project. Όλοι οι παράγοντες ξεκινώντας από 
τον σχεδιασµό µέχρι την οθόνη, τη CPU, τη µπαταρία και όλες τις υπόλοιπες λειτουργίες και 
χαρακτηριστικά έπρεπε να ‘δένουν’ αρµονικά µεταξύ τους για να έχουµε τέλεια συνοχή στο 
σχεδιασµό. Το LG G3 έχει περάσει από πολλές δοκιµές έτσι ώστε να έχουµε στα χέρια µας µία 
συσκευή µε ξεχωριστό design και εντυπωσιακά λεπτές καµπύλες».

Hyun Lee, Product design Leader

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ιστορία πίσω από τον σχεδιασµό του LG G3 
µπορείτε να επισκεφθείτε το παρακάτω link: 

http://www.youtube.com/watch?v=B5qogBOKmlQ
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