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LGs nye webOS 6.0 er utviklet for
hvordan vi konsumerer innhold i 2021
Ny startskjerm, Magic Remote og nye funksjoner gir LG TV-eiere den mest
intuitive og underholdende brukeropplevelsen til nå.
LG Electronics (LG) presenterer i dag webOS 6.0 til selskapets TV-modeller for
2021, som inkluderer OLED, QNED Mini LED, NanoCell og UHD-TV.
Kombinert med den nye Magic Remote, gir den nyeste versjonen av
selskapets anerkjente smart-TV-operativsystem en bedre og mer intuitiv
innholdsopplevelse.

De som allerede er kjent med webOS vil umiddelbart merke den pent
oppdaterte startskjermen, som er redesignet for forbedret brukervennlighet
samt tilpasset hvordan vi konsumerer innhold i dag. Den nye startskjermen
gir raskere tilgang til de mest brukte appene og effektiviserer oppdagelsen av
nytt innhold, med anbefalinger basert på brukerinnstillinger og
visningshistorikk. Ved å ta i bruk hele skjermen får du alt foretrukket innhold
og relevant informasjon på én enkelt side, som fungerer som en hub for både
innstillinger og selve webOS-økosystemet.
I tillegg til det nye designet, tilbyr Magic Remote enklere kontroll med
stemmegjenkjenning, basert på LG ThinQ. Nye Magic Remote gjør
navigeringen enklere og føles i tillegg bedre å holde i hånden. Den har nye,
brukervennlige funksjoner, som raskere tilkobling mellom TV-en og andre
enheter, samt rask tilgang til populære innholdsleverandører som Netflix,
Amazon Prime Video og Disney+*. Magic Tap, en NFC-funksjon som aktiveres
ved et enkelt trykk, gir øyeblikkelig tilgang til en rekke spennende
visningsmuligheter. Ved å legge en smarttelefon med NFC aktivert inntil
fjernkontrollen, kan du dele innhold fra telefonen din direkte til TV-en - eller
omvendt. Du kan se innhold som er lagret på mobilen din direkte på din LGTV, samtidig som du fortsetter å bruke favorittappene og -funksjonene på
telefonen din.
Takket være det siste innen AI-teknologi, TV-stemmestyring og Magic
Remote, kan brukere raskt få informasjon om ting de vil vite mer om. Magic
Explorer, en forbedret versjon av LGs Magic Link, gir deg nyttig informasjon
knyttet til det som vises på skjermen, slik at du kan lære mer om skuespillere,
lokasjonene og andre interessante ting i filmene og TV-seriene du ser på.
I tillegg analyserer den nye Next Picks-funksjonen dine preferanser for å
oppdage mer innhold som passer din smak. Ved hjelp av visningshistorikken,
kan Next Picks anbefale live-programmer, on demand-innhold eller apper du
kan ha interesse av. Slik blir det lettere å finne ut hva du skal se på neste
gang.
‒Den nyeste versjonen av vårt brukervennlige TV-operativsystem webOS 6.0,
representerer den viktigste oppdateringen siden vi introduserte webOS for
første gang i 2014, sier Park Hyoung-sei, administrerende direktør i LG Home
Entertainment Company.
‒ Med den nye versjonen av webOS demonstrerer LG sin forpliktelse til å

tilby tjenester, produkter og teknologi som tilfredsstiller våre kunders behov
og ønsker, legger han til.
LGs nyeste TV-modeller med webOS 6.0 vises i LGs virtuelle stand under CES
2021 fra 11. januar.
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