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LG ОСНАЩУЄ ФЛАГМАНСЬКИЙ СМАРТФОН V30 

ВИСОКОЯКІСНИМ ЗВУЧАННЯМ 

 
Фільтри Hi-Fi, попередні налаштування звуку і відтворення потокового аудіо 

високої роздільної здатності – акустичні можливості LG V30 

 
СЕУЛ, 31 серпня 2017 р. — Компанія LG Electronics (LG) випускає флагманський 

смартфон V-серії з підтримкою преміального звучання нового покоління, яке 

раніше не використовувалося в мобільних пристроях. LG V30 розроблений у 

співпраці з експертами ринку акустичних систем і є чудовим мобільним рішенням 

для аудіофілів. 

 

Смартфон LG V30 оснащений удосконаленим 32-бітним Hi-Fi Quad ЦАП SABRE 

ES9218P від ESS Technology, що підтримує дві нові функції: цифрові фільтри і 

звукові попередні налаштування. Звичайний Hi-Fi Quad ЦАП відтворює Hi-Fi звук 

максимально наближений до оригінального за рахунок мінімізації спотворень і 

шумів, в той час як удосконалений Hi-Fi Quad ЦАП – це широкий спектр 

кастомізованих опцій. 

 

Цифрові фільтри, якими зазвичай оснащені преміальні аудіопрогравачі, 

покращують передачу імпульсного сигналу в залежності від індивідуальних 

переваг. Інженери LG вивчили популярні звуки і визначили кращі комбінації 

тональностей для створення 4 оптимальних запрограмованих попередніх 

налаштувань: покращений, деталізований, живий звук і бас. Навіть при 

використанні звичайної гарнітури власники LG V30 зможуть насолодитися 

високоякісним звучанням, яке раніше було доступним лише для користувачів 

навушників преміум-класу. 

 

Hi-Fi Quad ЦАП окремо керує лівим і правим аудіосигналами, налаштовуючи 

їхній баланс таким чином, що користувачі можуть відчувати себе в центрі 

концерт-холу. Розробники LG змогли знизити коефіцієнт спотворення звуку в 

V30 до 0,0002%. Чим менше інформації втрачається при конвертації цифрових 

даних, тим чистіше і багатіше звук у результаті програє мобільний пристрій. V30 

може обробляти великі аудіофайли без затримок і з максимальною точністю. 
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LG V30 також підтримує технологію партнерською компанії MQA Ltd. для 

відтворення потокового аудіо високої роздільної здатності – новий тренд в 

індустрії програвання аудіо через мобільні пристрої. Поєднавши удосконалений 

Quad ЦАП і технологію MQA, розробники LG подбали про те, щоб користувачі 

LG V30 отримали високоякісне звучання без завантаження величезних файлів чи 

використання великого об’єму даних. 

 

Крім того, аудіорекордер HD в V30 дозволяє одночасно використовувати 

аудіоресивер як мікрофон (ресивер-мікрофон чи RAM). RAM легко записує 

чистий звук, завдяки чому LG V30 відтворює широкий динамічний діапазон 

звуків без спотворення – від невловимих шерехів до гучного гуркотіння грому. 

 

«LG разом з партнерами розширили можливості прослуховування аудіо через 

смартфон і створили V30, якому немає рівних, – сказав Джуно Чо, президент 

компанії LG Electronics Mobile Communications. – Поєднання удосконаленої 

аудіотехнології і високоякісного зображення на OLED-дисплеї FullVision робить 

смартфон LG V30 справжнім мультимедійним лідером». 

 

Також при створенні V30 LG продовжила тісну співпрацю з передовим 

виробником преміальних аудіосистем – B&O PLAY. B&O PLAY покращила 

можливості програвання звуку через V30, доповнивши пристрій ексклюзивними 

опціями. В комплект нового смартфона V30 входять високоякісні навушники 

B&O PLAY – елегантне поєднання стилю і знаменитого преміального звучання.  

 

«Прослуховування улюбленої музики – невід’ємна частина життя для більшості 

користувачів мобільних пристроїв. Вони очікують таку саму високу якість від 

навушників, як і від самого смартфона, – сказав Джон Моллангер, президент 

B&O PLAY. – Ми дуже раді нашій довготривалій співпраці з LG, завдяки чому 

користувачі смартфонів по всьому світу можуть насолоджуватися 

преміальними акустичними технологіями». 
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Про компанію LG Electronics, Inc 

LG Electronics, Inc (KSE: 066570.KS) – світовий лідер і новатор у сфері споживчої електроніки, мобільного 

зв’язку та побутової техніки. У компанії працюють понад 77 000 осіб на 125 підприємствах по всьому світу. 

У 2016 році обсяг світових продажів компанії LG Electronics склав 47,9 млрд доларів США (55,4 трильйона 

корейських вон). LG складається з чотирьох підрозділів: Home Entertainment, Mobile Communications, Home 

Appliance & Air Solution та Vehicle Components. LG є одним із провідних світових виробників 

плоскопанельних телевізорів, мобільних пристроїв, кондиціонерів, пральних машин і холодильників. У 2016 

році LG Electronics стала партнером Energy Star. Для отримання додаткової інформації відвідайте, будь ласка, 

сайт www.lg.com/ua, неформальний корпоративний блог компанії LG Electronics в Україні http://blog.lge.ua 

або офіційні сторінки в соціальних мережах: https://www.facebook.com/LGUkraine, 

https://twitter.com/lgeukraine, http://www.youtube.com/LGUkraine.  

 

Про компанію LG Electronics Mobile Communications  

LG Electronics Mobile Communications Company – новатор і тренд-лідер світової мобільної індустрії та 

індустрії наручних пристроїв, який запропонував ринку якісно нові технології та інноваційні дизайнерські 

рішення. LG робить істотний внесок у розвиток мобільної індустрії завдяки висококонкурентним технологіям 

у виробництві дисплеїв, акумуляторів та оптики, а також LTE-технологіям. LG створює телефони та наручні 

пристрої, які відповідають способу життя широкого кола людей у всьому світі. Продукти LG поєднують 

ергономічний дизайн та унікальні користувацькі функції, що сприяють кращій взаємодії з пристроєм. Мета 

компанії – знайомити споживачів з перевагами конвергентних технологій та Інтернету речей шляхом 

підвищення ефективності взаємодії між смартфонами, планшетами, наручними та різними домашніми та 

портативними електронними пристроями. Для отримання додаткової інформації відвідайте, будь ласка, сайт 

www.lg.com/ua або офіційну сторінку компанії LG Electronics в Україні в соціальній мережі 

https://www.facebook.com/LGUkraineMobile. 

 

За додатковою інформацією звертайтеся: 

Прес-центр LG Electronics 

Ольга Рябенко 

+ 38 (067) 505 72 07 

e-mail: lge.ua@spncomms.com 
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