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LG OPTIMUS VU – EN UNIK
SMARTPHONE LANSERAS I SVERIGE
STOCKHOLM, 27 augusti 2012– Efter sin framgångsrika debut i Korea och
Japan lanseras nu Optimus Vu P895 även på utvalda marknader i Europa,
däribland Sverige. Med världens första 5-tums skärm med ett bildförhållande
på 4:3 suddar Optimus Vu ut gränserna mellan traditionella surfplattor och
smartphones och erbjuder en unik användarupplevelse. Sedan den första
lanseringen i Korea i mars har Optimus Vu sålt över 500 000 exemplar vilket
visar att det finns en stor efterfrågan på denna unika formfaktor och design
bland konsumenterna.

– Den annorlunda designen gör Optimus Vu unik även jämfört med andra
smartphones med större skärmar. Vi har sett att det finns en efterfrågan på
den här typen av produkt, både som underhållningsmaskin och som
arbetsredskap, säger Kristoffer Ejebro, nordisk produktspecialist för
mobiltelefoner på LG Electronics.
Med sitt 4:3-format blir Optimus Vu en perfekt följeslagare på affärsresan då
bildförhållandet liknar vanliga A4-dokument. Dessutom är det en fröjd att
titta på bilder på den stora skärmen, där hela ytan utnyttjas till fullo jämfört
med en vanlig 16:9-skärm. Med den medföljande pennan går det enkelt och
smidigt att surfa, använda QuickMemo™, skriva anteckningar eller rita direkt
på skärmen.
Den europeiska versionen av Optimus Vu P895 kommer att vara utrustad med
den snabba fyrkärniga processorn 4-PLUS-1™ NVIDIA Tegra 3, som erbjuder
en perfekt balans mellan prestanda och batteriförbrukning. De mest
prestandakrävande spelen, högupplösta filmer och rendering av grafiktunga
webbsidor går smidigt och snabbt med Tegra 3. Tillsammans med den
högupplösta IPS-skärmen med 4:3-format blir Optimus Vu verkligen något
speciellt – en mobil som enkelt går ned i fickan men med en skärm som
känns större än väntat. Optimus Vu har också en uppdaterad version av
funktionen QuickMemo™ och Notebook – två funktioner som verkligen drar
nytta av den stora skärmen.
Pris och tillgänglighet:
Optimus Vu P895 beräknas finnas tillgänglig i svart och vitt från och med
slutet av september till ett rekommenderat cirkapris av 4990 kr inklusive
moms.
Högupplösta bilder:
För högupplösta produktbilder, gå till LG:s bildarkiv och skriv ”P895” i
sökrutan till höger.
Specifikationer:
Operativsystem: Android 4.0 Ice Cream Sandwich
Processor: 4-PLUS-1™ NVIDIA Tegra 3
Nätverk: 3G
Skärm: 5,0-tum, 4:3 bildförhållande, XGA IPS-skärm med 768 x 1024
upplösning
Minne: 32GB

Kamera: 8MP kamera, plus frontkamera på 1,3MP
Storlek: 139,6 x 90,4 x 8,5mm
Vikt: 168g
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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 fyra affärsområden – Home Entertainment,
Mobile Communications, Home Appliance, and Air Conditioning & Energy
Solutions – 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 Communications
LG 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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