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LG:s 3D-mobil Optimus 3D är klar för
leverans
– Filma, spela spel och titta på film i 3D utan glasögon i världens första
smartphone med full 3D och tri-dual-arkitektur. LG Optimus 3D finns i butik från
och med juli.
LG Electronics meddelar nu att den efterlängtade Android-mobilen LG
Optimus 3D finns tillgänglig i butik från och med juli månad. Det är den
första mobiltelefonen som klarar inspelning, uppspelning och delning av 3Dinnehåll. Den nya modellen presenterades för första gången på Mobile World
Congress och har hyllats av både media och fokusgrupper framför allt för att
telefonen är snabb och kraftfull och att 3D-effekten överträffar alla

förväntningar.
– 3D-skärmen på Optimus 3D, som kan användas helt utan glasögon, ger en
fantastisk ny dimension till att spela spel och titta på videos i mobilen, säger
Erik Andersson, nordisk produktspecialist för mobiltelefoner på LG
Electronics. Man måste se det för att förstå hur häftigt det är, och därför vill
jag uppmana alla som är nyfikna att besöka en av våra återförsäljare och
testa själv.
Tre förinstallerade spel från Gameloft ingår
LG Optimus 3D innehåller tre förinstallerade 3D-spel från spelutvecklaren
Gameloft; Let’s Golf! 2, Asphalt 6: Adrenaline och N.O.V.A. Near Orbit
Vanguard Alliance. Dessutom får kunderna tillgång till en spelportal som
redan under sommaren kommer att fyllas på med ytterligare 3D-spel.
– LG Optimus 3D innehåller från början flera häftiga 3D-spel och vi kommer
att släppa ännu fler under sommaren, säger Johanna Nylander, Digital
Marketing och PR Manager på Gameloft. Det kommer att bli ett brett utbud
med titlar i olika genrer, allt för att ge en 3D-spelupplevelse som inte funnits
tidigare. Spelen blir helt enkelt lite roligare på en 3D-mobil.
Spela in, visa och dela med dig i 3D
Skärmen på 4,3 tum kan visa spel, bilder och filmer i 3D, utan att det krävs
några glasögon, och med mobilens 5MP-kamera med dubbla linser kan
användaren skapa eget innehåll genom att filma och fota i 3D såväl som i 2D.
I 3D-menyn, som man enkelt kommer åt via en knapp på mobiltelefonens
sida, går det att komma åt allt 3D-kompatibelt material i telefonen.
I 3D-menyn finns också en direktlänk till YouTubes nya 3D-kanal, så att det
blir enkelt att ladda upp foton och videos som man vill dela med andra. Det
går också att se exempelvis filmtrailers och användargenererat innehåll från
YouTube i 3D direkt i mobilen.
Om man inte kan få nog av 3D så finns också möjlighet att konvertera foton
och videos som är sparat i telefonen från 2D till 3D. LG Optimus 3D är
utrustad med en HDMI 1.4-ingång för enkel anslutning till TV eller bildskärm.
Tri-dual-arkitektur ger kraftfull prestanda
LG Optimus 3D är i en oerhört kraftfull och snabb Android-mobil som bygger

på en vidareutveckling av dual-core-tekniken. Mobilen innehåller nu, förutom
dubbla processorkärnor, även dubbla minneskanaler och dubbla
minnesmoduler. Det vanliga gränssnittet samt appar och funktioner i
telefonen är i 2D, så användarna kan välja att använda sig så mycket eller lite
av 3D-funktionerna som de önskar.
Pris och tillgänglighet:
LG Optimus 3D har ett rekommenderat cirkapris av 5300 kr inkl moms och
finns att köpa hos de flesta av LG:s återförsäljare från juli månad. Telefonen
lanseras med Android 2.2 och kommer att kunna uppgraderas till Android 2.3.
För mer info och tekniska specifikationer, se
http://www.lg.com/se/mobiltelefoner/mobiltelefoner/LG-optimus-3dP920.jsp.
Högupplösta bilder
Högupplösta bilder finns att ladda ned från:
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/lg_electronics_nordic_ab__/image
s/pressroom_search?query=optimus+3d
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med över 93 000 anställda i mer än 120 bolag världen över. Den globala
omsättningen uppgick 2010 till 48,2 miljarder USD. LG Electronics är en av
världens största tillverkare av platt-tv, audio- och videoprodukter,
mobiltelefoner, air-conditioners, tvättmaskiner och kylskåp.
Sedan oktober 1999 återfinns LG Electronics även i Norden, där företaget är
indelat i fem affärsområden; Home Entertainment, Mobile Communications,
Home Appliance, IT Solutions samt Air Conditioning & Energy Solutions. Den
nordiska omsättningen uppgick 2010 till drygt 2,7 miljarder SEK. För mer
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LG Electronics Mobile Communications Company är ett globalt ledande
företag inom mobil kommunikation. Genom avancerad teknik och innovativ
design skapar företaget produkter som erbjuder kunder världen över en
optimal mobil upplevelse. Därtill driver LG utvecklingen av konvergerande
tekniker och mobila datorprodukter. LG:s ambition är att bibehålla sin
ledande ställning inom mobil kommunikation genom stilren design och smart
teknik.
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