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LG G2 MINI – DEN FÖRSTA KOMPAKTA
MODELLEN I G-SERIEN
STOCKHOLM, 24 februari 2014 – LG Electronics presenterar företagets första
kompakta smartphone i G-serien, G2 mini, på Mobile World Congress (MWC)
2014. G2 Mini är utvecklad som en mindre version av den prisbelönta LG G2,
och introducerar G2:s påkostade användarfunktioner och design till en
bredare publik. G2 Mini behåller också den innovativa Rear Key-designen,
som introducerades först i och med G2. Några av användarnas absoluta
favoritfunktioner från G-modellernas gränssnitt, såsom KnockOn, Guest Mode
och Plug&Pop, återfinns också i G2 Mini med syfte att göra deras fördelar
tillgängliga för en bredare målgrupp.

– G2 Mini handlar om att ta det bästa av användarupplevelsen från vår
prisbelönta toppmodell G2 till en mer kompakt mellanklassmodell och på det
viset ge miljontals kunder möjlighet att ta del av LG:s premiumupplevelse,
säger Susanne Persson, nordisk produktspecialist för mobiler på LG
Electronics. G2 Mini är en perfekt avvägd balans mellan modern design och
praktisk användarupplevelse i ett kompakt format, utan att kompromissa med
prestandan.
Kompakt yttre – stor skärm – kraftfullt batteri
Skärmstorleken på smartphone-marknaden har stadigt ökat. I
premiumkategorin är det vanligt med 5 tum eller större och i
mellansegmentet ser vi ofta skärmar på runt 4,5 tum. Med en bildskärm på
4,7 tum och en hårdvara som är oöverträffad i sin klass, förväntas G2 Mini att
tillgodose konsumenternas efterfrågan på en praktisk smartphone till ett bra
pris med skärm, hårdvara och batteri i toppklass.
Den 4,7 tum stora skärmen och batteriet på 2440 mAh är båda ledande i sin
klass samtidigt som den ljusstarka och färgrika IPS-skärmen och den
kraftfulla fyrkärniga processorn ger en enastående användarupplevelse.
Dessutom lanseras G2 Mini med Android 4.4 KitKat för att ge den mest
uppdaterade och optimerade Android-upplevelsen.
Tillgänglighet
LG G2 Mini beräknas finnas tillgänglig under andra kvartalet 2014. Pris och
exakt tillgänglighet meddelas närmare lansering.*
Högupplösta bilder
För högupplösta produktbilder, gå till LG:s bildarkiv och skriv ”G2 Mini” i
sökrutan till vänster.
Mer information om de nyheter LG presenterar på Mobile World Congress
2014 finns i det globala pressrummet: www.lgnewsroom.com/mwc2014.
Tekniska specifikationer*
· Processor: 1,2 GHz Qualcomm Quad-Core
· Bildskärm: 4,7-tums qHD IPS (960 x 540)

· Minne: 8GB eMMC / 1GB RAM / plats för SD-kort upp till 32GB
· Kamera: Bakre 8.0MP / främre 1.3MP
· Batteri: 2 440mAh (löstagbart)
· Operativsystem: Android 4.4 KitKat
· Storlek: 129,6 x 66,0 x 9,8mm
· Vikt: 121g
· Nätverk: 4G LTE Cat. 4, HSPA+ 21Mbps
· Anslutningar: Bluetooth 4.0, WiFi (802.11 b/g/n), A-GPS, NFC
· Färger: Svart, vit (gäller Norden)
· Övrigt: KnockCode, Plug & Pop, Guest Mode, Clip Tray, Quick Window
*Specifikationer, funktioner och tillgänglighet kan komma att ändras i
samband med lansering.
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Om LG Electronics
LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) är en av världens största leverantörer
och en innovatör inom hemelektronik, vitvaror och mobil kommunikation. Via
117 bolag världen över uppnådde LG en global omsättning av 49 miljarder
USD under 2011. LG består av fem affärsområden – Home Entertainment,
Mobile Communications, Home Appliance, Air Conditioning & Energy
Solutions och Vehicle Components – och är en av världens största tillverkare
av platt-tv, mobiltelefoner, luftvärmepumpar, tvättmaskiner och kylskåp.
Sedan oktober 1999 återfinns LG Electronics även i Norden. Den nordiska
omsättningen uppgick 2011 till drygt 2 miljarder SEK. För mer information
besök www.lg.com.
Om LG Electronics
Mobile CommunicationsLG Electronics Mobile Communications Company är
ett globalt ledande företag inom mobil kommunikation. Genom avancerad
teknik och innovativ design skapar företaget produkter som skapar en bättre
livsstil för konsumenter världen över via en komplett smartphone-upplevelse.
Som ett ledande företag inom 4G Long Term Evolution (LTE) fortsätter LG sitt
engagemang för att skapa banbrytande LTE-teknik och möta konsumenternas
behov genom differentierade LTE-produkter av högsta kvalitet, som baseras
på företagets stora innehav av LTE-patent och tekniskt kunnande.
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