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Відкривайте для себе по справжньому 
ідеальне зображення.
Щодня.
Кожна мить життя є безцінною, навіть якщо вона лише на екрані 
телевізора. LG прагне ще більше вдосконалювати технології 
дисплеїв, прокладаючи шлях до нових великих досягнень і відкриттів. 
Використовуючи екранні панелі світового класу, що стали відомими 
завдяки стабільності та надійності, LG продовжує представляти 
технології, які прокладають нові шляхи для розробки дисплеїв 
майбутнього, піксель за пікселем, колір за кольором. Реальність 
відтворюється завдяки досконалості кольору, контрасту та чистоті 
зображення, і приносить справжнє задоволення від перегляду.

LG TV
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Перший у світі вигнутий екран LG є не лише новою 
парадигмою форми і якості, це також перехід від плоского 
екрану до вигнутого. Екран із витонченим вигином є 
найоптимальнішим для багатьох способів використання й 
забезпечує рівну відстань від усіх кутів екрану до очей. Раніше 
дисплеї мали технічні обмеження й створювалися скоріше 
відповідно до можливостей техніки, аніж до потреб глядача. 
Починаючи з перших сферичних телевізорів до моделей з 
плоским екраном, ще ніколи не було спроб створити екран 
ергономічної форми, зручної саме для людини. Нарешті, з 
новою формою, яка є найприроднішою для зручного 
перегляду з ефектом занурення, з’явився телевізор, що був 
створений для справжнього задоволення потреб глядачів. 
Форма екрану тепер відповідає людським потребам, і мрії 
втілюються в життя завдяки найсучаснішим і принципово 
новим технологіям LG.

Перший у світі 
вигнутий 
OLED-телевізорCURVED 

OLED TV
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На відміну від телевізорів попереднього 
покоління, що відрізняються втратою 
контрасту при перегляді з боків, OLED-
телевізор не має обмежень у кутах і завжди 
забезпечує неймовірно стабільний контраст. 
Також OLED-телевізор LG став ще 
досконалішим завдяки його системі 
покращення кольорів, що гарантує відсутність 
будь-якого спотворення відтінків. 
Насолоджуйтесь широкими кутами огляду без 
спотворень контрасту або кольору з 
ідеальним екраном OLED-телевізора LG.

Бездоганні кути огляду

Час відгуку у OLED-телевізора LG майже в 
тисячу разів менший, ніж у LED-телевізора. Це 
дозволяє насолоджуватися динамічними 
сценами без ефекту розмитості. Більше немає 
обмежень у часі реакції та маленької частоти 
кадрів, тому динаміка руху на екрані саме 
така, як у реальному житті.

Абсолютна чіткість руху

OLED-телевізор LG із досконалою 
контрастністю подолав ту межу, що досі 
була недосяжною для звичайних телевізорів. 
Пікселі, що світяться самостійно, не 
вимагають лампи чи іншого типу 
підсвічування, і повністю незалежні одне від 
одного. Це дозволяє пікселям самостійно 
контролювати свою яскравість. Тепер стало 
можливим показати справжню глибину 
кольору і відтінок кожного елемента 
зображення. Коефіцієнт контрастності 
екрану подолав існуючу межу можливостей 
вимірювання цього показника.

Безмежна контрастність

Фірмова технологія LG 4-х 
кольорових пікселей полягає в 
додаванні білих суб-пікселів до 
звичайної 3-кольорової схеми для 
покращання кольорової гами та 
точності передачі кольорів. Ця 
технологія значно покращує 
здатність OLED-пікселів у 
відтворені реальних кольорів і є 
унікальною інновацією LG, 
створеною лише для OLED-
телевізора наступного покоління.

4-х кольорові 
пікселі (WRGB)

Якість зображення
CURVED OLED TV

OLED TV
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Вигнутий екран

Екран створено вигнутим для більш природнього й комфортного перегляду. Він має 
найбільш оптимальну форму серед усіх дисплеїв, забезпечуючи рівну відстань від усіх кутів 
екрану до очей. Ступінь вигину було визначено на основі ретельних наукових розрахунків. 
Створений екран не допускає спотворення об’єктів на екрані, що мають той самий 
видимий розмір і не важливо, розміщені вони в центрі чи на периферії екрану. Це 
забезпечує ідеально повне занурення в картинку, замість того, щоб переглядати її у 
пласкому вигляді. Отримавши форму від самого способу людського зору і бачення, екран 
став більш комфортним, а зображення – реальним.

Вигнута форма LG OLED TV зробила можливим втілення 
новітніх форм, і навіть підставку виконано в 
захоплюючому мінімалістському дизайні. Прозора 
кришталева підставка створила неймовірну ілюзію, що 
екран наче плаває у повітрі. Дизайн телевізора не 
перешкоджає екрану, і ніщо не заважає зануритися у 
відображені на ньому події.

"Кришталева" підставка

Завдяки системі інтелектуального сенсорного керування 
Smart Touch Control телевізор став кращим, а управління –  
зручнішим. Сенсорні клавіші під екраном дозволяють просто 
інтуїтивно керувати основними функціями телевізора.

Інтелектуальне сенсорне керування

Тонкий, наче папір
Проста конструкція OLED-телевізора дозволила 
значно покращити форму та загальний зовнішній 
вигляд. Це дозволило OLED-телевізору перейти 
ще один бар’єр, що стримував попередні типи 
телевізорів, і досягти неможливої до сьогодні 
товщини. Залишився сам лише екран, без 
зайвих, непотрібних компонентів. Результатом 
став неймовірно тонкий і легкий телевізор LG 
OLED TV.

Дизайн
CURVED OLED TV

OLED TV
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Шедевр 
дизайну і 
потужного звуку
Дозвольте телевізору стати елементом дизайну 
елегантної оселі. Завдяки самій концепції, яку ніколи 
раніше навіть не намагалися відтворити, оскільки це 
було неможливо, телевізор та зображення на екрані 
перетворюються на витвір мистецтва.

GALLERY 
OLED TV
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Абсолютна чіткість руху

Час відгуку у OLED-телевізора LG майже в тисячу разів 
менший, ніж у LED-телевізора. Це дозволяє насолоджуватися 
динамічними сценами без ефекту розмитості. Більше немає 
обмежень у часі реакції та маленької частоти кадрів, тому 
динаміка руху на екрані саме така, як у реальному житті.

OLED-телевізор LG із досконалою контрастністю подолав ту межу, що досі була 
недосяжною для звичайних телевізорів. Пікселі, що світяться самостійно, не 
вимагають лампи чи іншого типу підсвічування, і повністю незалежні одне від 
одного. Це дозволяє пікселям самостійно контролювати свою яскравість. Тепер 
стало можливим показати справжню глибину кольору і відтінок кожного елемента 
зображення. Коефіцієнт контрастності екрану подолав існуючу межу 
можливостей вимірювання цього показника.

Безмежна контрастність

Режим Галереї

Вимкнений телевізор GALLERY OLED TV перетворюється на витвір 
мистецтва завдяки режиму Галереї, в якому представлені відомі 
класичні картини. Завдяки досконалій якості зображення на OLED-
екрані телевізор перетворює звичайну кімнату на художню галерею.

На відміну від пристроїв попереднього покоління, що відрізняються втратою 
контрасту при перегляді з боків, OLED-телевізор не має обмежень у кутах і 
завжди забезпечує неймовірно стабільний контраст. Також OLED-телевізор 
LG став ще досконалішим завдяки його системі покращення кольорів, що 
гарантує відсутність будь-якого спотворення відтінків. Насолоджуйтесь 
широкими кутами огляду без спотворень контрасту або кольору з ідеальним 
екраном OLED-телевізора LG.

Бездоганні кути огляду

*Дійсне зображення може відрізнятись.

4-х кольорові 
пікселі (WRGB)

Фірмова технологія LG 4-х 
кольорових пікселей полягає в 
додаванні білих суб-пікселів до 
звичайної 3-кольорової схеми для 
покращання кольорової гами та 
точності передачі кольорів. Ця 
технологія значно покращує здатність 
OLED-пікселів у відтворені реальних 
кольорів і є унікальною інновацією 
LG, створеною лише для OLED-
телевізора наступного покоління.

GaLLERy OLED TV

OLED TV
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У дизайні Art Frame приховано таємницю: потужну акустичну систему, яка відтворює 
вишуканий звук із двох наборів динаміків та двох сабвуферів. Телевізор GALLERY OLED TV 
забезпечує приголомшливий звуковий ефект, який додає задоволення від перегляду.

Телевізори LG преміум-класу мають 
покращену якість звуку: співпраця з 
harman/kardon пропонує провідні в галузі 
звукові рішення. Завдяки LG тепер можна 
отримати казкові враження не лише від 
зображення, але й від звуку.

Звук від harman/kardon Вбудовані динаміки

Звук

Завдяки системі інтелектуального сенсорного керування 
Smart Touch Control телевізор став кращим, а управління –  
зручнішим. Сенсорні клавіші під екраном дозволяють просто 
інтуїтивно керувати основними функціями телевізора.

Інтелектуальне сенсорне керування
Дизайн Art Frame 
прикрашає телевізор і 
вітальню, надаючи їй шику 
завдяки напрочуд тонкій 
конструкції OLED-
телевізора. З OLED-
телевізором LG будь-який 
контент стане справжнім 
витвором мистецтва.

Художня рамка 
Art Frame

Дизайн

Дизайн 
та звук

GaLLERy OLED TV

OLED TV
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EA880V
LG CURVED OLED TV

55"

ЯКІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ

ЗВуК

ДИЗАЙН

OLED технологія
Абсолютний контраст та чіткість 
зображення
8,3 млн субпікселів (WRGB)
Процессор Triple XD Engine
Покращення роздільної здатності
Tru-Color Generator 
Сенсор зовнішнього освітлення Smart 
Living Sensor

2.2-канальна система, 100Вт
Приховані динаміки
Звучання ULTRA SURROUND
Режим Smart Sound
Бездротова синхронізація звуку

Дизайнерська рамка з вбудованими 
динаміками 
Режим «Галерея»

Пульт ДУ Magic Remote
Зручний інтерфейс Smart Home
SmartShare: WiDi, MHL, Miracast
Керування зі смартфона LG TV remote

Комфортні 3D-окуляри без батарейок
3D без мерехтіння
Контроль глибини 3D
4 пари 3D окулярів в комплекті
Конвертація 2D в 3D
Dual Play ready

Skype камера в комплекті
Вбудований Wi-Fi
Цифрові тюнери T2/C/S2
4хHDMI
3хUSB
SIMPLINK                

Smart TV 

CINEMA 3D 

КОМФОРТ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

EA980V/ EA970V

EA980V

LG CURVED OLED TV

55"

ЯКІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ

ЗВуК

ДИЗАЙН

OLED технологія
Абсолютний контраст та чіткість 
зображення
8,3 млн субпікселів (WRGB)
Вигнутий екран
Процессор Triple XD Engine
Покращення роздільної здатності
Tru-Color Generator 
Сенсор зовнішнього освітлення Smart 
Living Sensor

Плівкові керамічні динаміки (для EA980V)
Звучання ULTRA SURROUND
Режим Smart Sound
Бездротова синхронізація звуку

Вигнутий екран
Прозора стійка Crystal Stand
Прозорі динаміки (для EA980)

Пульт ДУ Magic Remote
Зручний інтерфейс Smart Home
SmartShare: WiDi, MHL, Miracast
Керування зі смартфона LG TV remote

Комфортні 3D-окуляри без батарейок
3D без мерехтіння
Контроль глибини 3D
4 пари 3D окулярів в комплекті
Конвертація 2D в 3D
Dual Play ready

Skype камера в комплекті
Вбудований Wi-Fi
Цифрові тюнери T2/C/S2
4хHDMI
3хUSB
SIMPLINK                

Smart TV 

CINEMA 3D 

КОМФОРТ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

OLED TV
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Телевізор LG ULTRA HD підносить стандарти 
зображення на нові рівні: роздільна 
здатність у чотири рази вища, ніж у Full 
HD. Тепер кольори майже бездоганні, 
навіть якщо дивитися на екран 
зблизька. Пориньте з LG ULTRA HD 
TV у неймовірно точне, гарне і 
яскраве деталізоване зображення.

УЛЬТРА Чіткість
 УЛЬТРА Реальність ULTRA HD 

TV
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Процесор Tru-ULTRA HD Engine – це досконале ядро, що 
лежить в основі телевізора ULTRA HD й підвищує якість 
зображення із системою масштабування ULTRA HD 
Upscaler. Під час підвищення роздільної здатності 
зображення складний алгоритм процесора ще більше 
покращує якість, наближаючи її до ULTRA HD. Телевізор 
LG ULTRA HD з його потужним процесором задовольнить 
потреби глядачів своєю бездоганною деталізацією, що 
значно підвищує рівень якості зображення.

Triple XD Engine — новий передовий процесор 
LG – забезпечує найвищий рівень досконалості 
в кольорі, контрасті й чіткості для найкращої 
якості зображення і великих можливостей 
обробки даних.

ULTRA  HD 8.3 мегапікселя Triple XD Engine

Новий стандарт високої чіткості піднімає планку 
якості зображення вище, ніж будь-коли. 4K 
ULTRA HD – це майбутнє цифрового 
зображення, оскільки його роздільна здатність в 
чотири рази перевищує можливості FULL HD. 
Приголомшлива кількість пікселів – 8,3 мільйони 
елементів зображення – створюють бездоганне 
зображення з неймовірно яскравими деталями.

Tru-ULTRA HD Engine

Постукайте, щоб перевірити. Завдяки унікальній структурі 
IPS-панелі відновлюються швидше, ніж панелі, створені на 
основі конкуруючих технологій. Спробуйте просто 
постукати або доторкнутися до екрану, щоб самостійно 
перевірити стійкість панелі IPS.

Міцний екран

ULTRA IPS передає найбільш насичені кольори і 
контрастність з усіх боків при перегляді порівняно 
з конкуруючими типами панелей. Насолоджуйтеся 
яскравими кольорами з будь-якого місця!

Широкі кути огляду

ULTRA IPS перевершує звичайні панелі в чіткості 
зображення в динамічних сценах. Насолоджуйтеся 
фільмами жанру «екшн» і спортивними програмами 
без розмитості, з чітким зображенням.

Чіткість без розмитості

ULTRA HD
3840 X 2160

FULL HD
1920 X 1080

ULTRA HD TV

Якість зображення
ULTRA IPS пропонує найбільшу точність 
передачі кольорів вихідного зображення 
для кожного пікселя на екрані роздільної 
здатності ULTRA HD.

Природні кольори

ULTRA HD TV
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Режим ULTRA surround

З найкращими технологіями Ultra Surround може 
забезпечити об’ємне звучання, що спрямовується 
з семи різних напрямків. Багатоканальний 
об’ємний звук поглинає, випромінюючись згори і 
знизу, зліва і справа, спереду й по центру.

Багатоканальний фронтальний 
динамік

Вбудована фронтальна багатоканальна акустична 
система відтворює справді потужний звук, що 
наповнює всю кімнату, і забезпечує ще більший 
ефект захоплення від розваг, ідеально поєднуючись 
із чудовим зображенням ULTRA HD.

Звук від harman/kardon

Телевізори LG преміум-класу відрізняються 
покращеною якістю звуку: співпраця з harman/
kardon пропонує провідні в галузі звукові 
рішення. Завдяки LG тепер можна отримати 
казкові враження не лише від зображення, але 
й від звуку.

Звук

Інше

4K HEVC декодер

Інтегрований у телевізорах LG формат відео 
4K HEVC – це саме той формат, який стане 
стандартом для компресії відео 4K у 
майбутньому. Тепер можна насолоджуватися 
потоковим контентом якості 4K через Інтернет 
або з USB – не потребуючи будь-яких інших 
пристроїв.

HDMI 2.0

Високоякісний інтерфейс HDMI має важливе 
значення для перегляду контенту 4K із зовнішніх 
пристроїв. Новий роз’єм HDMI 2.0 може передавати 
великі обсяги даних. Ця передова технологія також 
підтримує відео 4K з частотою 60 кадрів на секунду, 
що є потенційним стандартом для 4K-телебачення.

HDMI 1.4  
(Стандартний колір)

HDMI 2.0  
(Глибокий колір) 

ULTRA HD CINEMA 3D

Найбільш комфортний режим 3D у світі став 
також чітким та яскравим у якості 4K. З його 
роздільною здатністю, в чотири рази більшою 
за Full HD, 3D-зображення стає розкішнішим 
та реалістичнішим, ніж будь-коли.

ULTRA HD CINEMA 3D

ULTRA HD
CINEMA 3D
ТА ЗВуК

ULTRA HD TV

ULTRA HD TV
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UC970V
LG ULTRA HD TV

65"/55"

Smart TV

CINEMA 3D 

Операційна система webOS:
- Панель запуску Launcher
- Магазин додатків LG Store
- Live Menu
- Помічник підключень 
Пульт ДУ Magic Remote
SmartShare: WiDi, MHL, Miracast, NFC, DLNA 
Керування зі смартфона LG TV remote webOS
Хмарний сервіс LG Cloud
Skype

Комфортні 3D-окуляри без батарейок
3D без мерехтіння
Контроль глибини 3D
4 пари 3D окулярів в комплекті
3D Sound Zooming
Конвертація 2D в 3D
Dual Play ready

Вигнутий екран
IPS 4K матриця
UCI 1000
ULTRA HD
Підтримка 4K HEVC (кодек H.265)
Процесор Triple XD Engine
Процесор Tru-ULTRA HD Engine Pro
Micro Pixel Control
Масштабування роздільної здатності

Вбудована Skype камера
Вбудований Wi-Fi Direct
Цифровий тюнер T2/C/S2
3 х HDMI 1.4, 1 x HDMI 2.0
2 х USB 2.0, 1 x USB 3.0
SIMPLINK

ЯКІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ

КОМФОРТ  ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

*LG Electronics залишає за собою право вносити будь-які зміни в колір та технічні характеристики моделей без попередження

UB980V
LG ULTRA HD TV

98"/84"/79"/65"

Smart TV

CINEMA 3D 

Операційна система webOS:
- Панель запуску Launcher
- Магазин додатків LG Store
- Live Menu
- Помічник підключень 
Пульт ДУ Magic Remote
SmartShare: WiDi, MHL, Miracast, NFC, DLNA 
Керування зі смартфона LG TV remote webOS
Хмарний сервіс LG Cloud
Skype

Комфортні 3D-окуляри без батарейок
3D без мерехтіння
Контроль глибини 3D
4 пари 3D окулярів в комплекті
3D Sound Zooming
Конвертація 2D в 3D
Dual Play ready

IPS 4K матриця
UCI 1300
ULTRA HD
Підтримка 4K HEVC (кодек H.265)
Процесор Triple XD Engine
Процесор Tru-ULTRA HD Engine Pro
Micro Pixel Control
Масштабування роздільної здатності

Вбудована Skype камера
Вбудований Wi-Fi Direct
Цифровий тюнер T2/C/S2
3 х HDMI 1.4, 1 x HDMI 2.0
2 х USB 2.0, 1 x USB 3.0
SIMPLINK

ЯКІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ

КОМФОРТ  ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

ULTRA HD TV

24 25



UB8 СЕРІЯ 

UB850V

Smart TV

CINEMA 3D  
(для UB850V, UB830V) 

UB850V – webOS
UB830V,UB820V, UB800V – Netcast 4.5
Пульт ДУ Magic Remote
SmartShare: WiDi, MHL, Miracast, NFC, DLNA 
Керування зі смартфона LG TV remote
Хмарний сервіс LG Cloud
Skype ready

Комфортні 3D-окуляри без батарейок
3D без мерехтіння
Контроль глибини 3D
4 пари 3D окулярів в комплекті
3D Sound Zooming
Конвертація 2D в 3D
Dual Play ready

IPS 4K матриця
UB850V – UCI 1000
UB830V,UB820V, UB800V – UCI 900
ULTRA HD
Підтримка 4K HEVC (кодек H.265)
Процесор Triple XD Engine
Процесор Tru-ULTRA HD Engine Pro
Micro Pixel Control
Масштабування роздільної здатності

Вбудований Wi-Fi Direct
Цифровий тюнер T2/C/S2
3 х HDMI 1.4, 1 x HDMI 2.0
2 х USB 2.0, 1 x USB 3.0
SIMPLINK

ЯКІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ

КОМФОРТ  ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

LG ULTRA HD TV

*LG Electronics залишає за собою право вносити будь-які зміни в колір та технічні характеристики моделей без попередження

UB850V, UB830V, 
UB820V, UB800V,

UB950V
65"/55"

Smart TV

CINEMA 3D 

Операційна система webOS:
- Панель запуску Launcher
- Магазин додатків LG Store
- Live Menu
- Помічник підключень 
Пульт ДУ Magic Remote
SmartShare: WiDi, MHL, Miracast, NFC, DLNA 
Керування зі смартфона LG TV remote webOS
Хмарний сервіс LG Cloud
Skype ready

Комфортні 3D-окуляри без батарейок
3D без мерехтіння
Контроль глибини 3D
4 пари 3D окулярів в комплекті
3D Sound Zooming
Конвертація 2D в 3D
Dual Play ready

IPS 4K матриця
UCI 1250
ULTRA HD
Підтримка 4K HEVC (кодек H.265)
Процесор Triple XD Engine
Процесор Tru-ULTRA HD Engine Pro
Micro Pixel Control
Масштабування роздільної здатності

Вбудований Wi-Fi Direct
Цифровий тюнер T2/C/S2
3 х HDMI 1.4, 1 x HDMI 2.0
2 х USB 2.0, 1 x USB 3.0
SIMPLINK

ЯКІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ

КОМФОРТ  ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

LG ULTRA HD TV

ULTRA HD TV
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Зробити телевізор простим допомагає нова 
операційна система webOS. LG Smart TV 
представляє блискучу інновацію в інтерфейсі 
користувача, що спрощує й усуває всі 
перешкоди на шляху до розваг – від 
налаштування до перегляду. Тепер можна 
просто насолоджуватися Smart TV так, як це й 
було задумано. Незалежно від того, що треба 
зробити, знайти, запустити або відтворити, з 
webOS це можна зробити в найбільш швидкий 
і легкий спосіб. WebOS – це ефективна і 
зручна система телевізора, яку розроблено 
для зручності користувачів.

Smart TV
Тепер все просто!CinEma 3D 

SMART TV
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Все стає зрозуміло з першого погляду. 
Операційна система webOS представляє 
надзвичайну зручність і простоту у 
використанні функцій Smart TV впродовж 
користування та при перемиканні між 
запущеними сервісами. Більше немає 
необхідності зупиняти перегляд ТВ-шоу, щоб 
блукати складним інтерфейсом, як у минулих 
версіях Smart TV, для запуску іншого додатку. 
В два кліка перемикайтеся між контентом та 
програмами, додатками та іграми з 
максимально простим інтерфейсом webOS.

Перемикатись 
просто

Панель запуску

Останні
У лівій частині екрану у 
хронологічному порядку 
відображено контент, який 
переглядався раніше і який 
можна знову відкрити. При 
цьому відновити перегляд можна 
з місця зупинки перегляду, тобто 
вам не потрібно буде запускати 
додаток заново та шукати місце 
на якому ви зупинились.

Домашня сторінка
Основна частина екрана 
відображає преміум-контент. 
Натиснувши кнопку «Smart» на 
пульті ДК, можна легко перейти 
до панелі запуску, де можна 
запустити потрібний контент. 
Порядок іконок на панелі 
запуску можна легко змінювати 
залежно від потреб, шляхом їх 
перетягування.

Додатки та функції
На правій частині екрану 
показано всі встановлені 
додатки та Smart TV функції 
телевізора. Їх порядок на панелі 
запуску можна легко змінювати 
залежно від потреб, шляхом 
перетягування іконок. 

Recent Home My Apps LED TV

*Наявність сервісів та функцій може змінюватись в залежності від країни 

webOS
SMaRT TV CInEMa 3D 
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Новий підключений пристрій одразу 
відображується на екрані телевізора. LG Smart 
TV автоматично виявляє нові пристрої, такі як 
програвачі Blu-ray або ігрові приставки, 
відображає їх у спливаючому вікні і фіксує на 
«Екрані запуску» для подальшого використання.

Від першої секунди новий webOS робить процес 
налаштування Smart TV простим і цікавим. Складні 
налаштування системи скасовано: на допомогу 
прийде Fat Bird і крок за кроком, легко й весело 
допоможе налаштувати Smart TV.

Налаштовуй граючись Помічник підключень 

Залишайтесь підключеними. Процес 
захоплює від самого початку, а не заплутує. 
Система webOS супроводжує вас від процесу 
налаштування до самих розваг. Опинитися в 
світі розваг стало надзвичайно швидко й 
інтуїтивно просто, так, ніби вони були від 
самого початку.

Підключати просто 

LED TV

*Наявність сервісів та функцій може змінюватись в залежності від країни 

Відкрийте нескінченні можливості, знайдіть 
те, що потрібно, і насолоджуйтеся 
переглядом. При цьому вам не потрібно 
передивлятись безліч списків контенту та 
вкладок в пошуках потрібного. Певний 
додаток чи відео за запитом – знайти їх 
миттєво і легко з функціями пошуку та 
рекомендаціями webOS. Повноцінний і 
докладний, але дуже простий у 
використанні, інтерфейс webOS буде 
найкращим провідником до світу розваг.

Переглядайте канали в абсолютно новий 
спосіб. Революційна технологія webOS 
дозволяє знайти потрібний канал і 
програму із вражаючою легкістю.
Знайдіть те, що потрібно: від прямого 
ефіру до запланованих програм.

Знаходити просто 

Телепрограми, відео за запитом, 3D-контент, 
додатки, рекомендований контент – все в 
одному місці. Магазин додатків LG пропонує 
єдиний екран для всіх доступних сервісів. 
Магазин зручно поділений на категорії та в 
кожній з них контент розташований за 
популярністю. Все що вам потрібно, це 
прогортати екран вниз коліщатком пульта 
Magic Remote або кнопками стандартного 
пульта. Саме тут можна знайти все що 
потрібно, або подивитися, що рекомендує 
LG. Магазин додатків LG це найсвіжішій 
контент, що найбільше відповідає вашим 
уподобанням.

Магазин додатків LG Live MenuwebOS
SMaRT TV CInEMa 3D 
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У 2014 році користувачі LG Smart TV 
можут переглядати контент як із LG 
Cloud, так і з інших «хмарних» сервісів.

Meta Drive

Вільно обмінюйтеся контентом та 
отримуйте доступ до нього з різних 
пристроїв, незалежно від їх 
місцезнаходження. LG Smart Share™ 
дозволяє легко підключатися до 
пристроїв, що розміщені за межами 
оселі. Просто увійдіть до системи за 
допомогою власного облікового запису 
LG і будь-де отримайте доступ до 
улюблених розваг.

Обмін контент

За допомогою сервісу LG Cloud можна 
програвати ваш контент на Smart TV 
будь-коли і з будь-якої точки світу. 
Отримайте швидкий доступ до ваших 
відео, музики і фотографій з інших 
пристроїв і програвайте їх на 
телевізорі.

LG Cloud

LG Cloud Meta DriveОбмін 

LED TV

*Наявність сервісів та функцій може змінюватись в залежності від країни 

Розширте межі екрану мобільного пристрою 
просто й без будь-яких перешкод. З функцією 
LG Smart Share™ можна транслювати 
зображення на телевізорі LG з інших 
інтелектуальних пристроїв неймовірно легко і 
просто.

Screen Share 

Знайдіть все, що завгодно, у будь-який момент. 
Просто введіть текст або вимовте будь-яке 
ключове слово, і функція «Універсальний 
Пошук» негайно надасть відповідний список 
відео на замовлення, онлайн-відео з YouTube 
та додатків. Це найкраща функція пошуку, яка 
дозволяє знайти й показати на екрані 
телевізора будь-що і збагачує розваги з LG 
Smart TV.

Пошук

ShareПошук

SMART TV
SMaRT TV CInEMa 3D 

34 35



У 2014 році користувачі LG Smart TV 
можут переглядати контент як із LG 
Cloud, так і з інших «хмарних» сервісів.

Вільно обмінюйтеся контентом та отримуйте доступ до нього з різних 
пристроїв, незалежно від їх місцезнаходження. LG Smart Share™ 
дозволяє легко підключатися до пристроїв, що розміщені за межами 
оселі. Просто увійдіть до системи за допомогою власного облікового 
запису LG і будь-де отримайте доступ до улюблених розваг.

За допомогою сервісу LG Cloud можна програвати 
ваш контент на Smart TV будь-коли і з будь-якої точки 
світу. Отримайте швидкий доступ до ваших відео, 
музики і фотографій з інших пристроїв і програвайте їх 
на телевізорі.

Meta DriveОбмін контент LG Cloud

LG Cloud Meta DriveОбмін 

Розширте межі екрану мобільного пристрою просто й без 
будь-яких перешкод. З функцією LG Smart Share™ можна 
транслювати зображення на телевізорі LG з інших 
інтелектуальних пристроїв неймовірно легко і просто.

Screen Share 

Знайдіть все, що завгодно, у будь-який момент. Просто 
введіть текст або вимовте будь-яке ключове слово, і 
функція «Універсальний Пошук» негайно надасть 
відповідний список відео на замовлення, онлайн-відео з 
YouTube та додатків. Це найкраща функція пошуку, яка 
дозволяє знайти й показати на екрані телевізора будь-що і 
збагачує розваги з LG Smart TV.

Пошук

ShareПошук

LED TV

*Наявність сервісів та функцій може змінюватись в залежності від країни 

Magic Remote 

Вказівник, Голосові команди, Коліщатко та Універсальний пульт – 
найбільш зручний та передовий пульт ДК для телевізора.

Додаток LG TV RemoteРозпізнавання голосу

Зручна та проста програма LG Magic Remote 
для смартфонів дозволяє зручно керувати 
телевізором коли у вас під рукою немає пульта 
Magic Remote.

Спілкуйтеся й отримуйте насолоду від інтерактивних розваг з 
функцією «Розпізнавання голосу». Телевізор зрозуміє слова і 
зробить все, що потрібно. Це дозволить зручно й просто керувати 
телевізором.

Вказівник
Просто перемістіть курсор по екрану телевізора, 
переміщаючи пульт в просторі, до іконки потрібного сервісу і 
клацніть кнопку -  все по аналогії з комп’ютерною мишою.

Розпізнавання голосу
Завдяки вбудованому в пульт мікрофону та системі розпізнавання 
голосу, можна легко набирати пошукові слова та будь який текст в 
текстові поля. Просто скажіть пульту ДК, що треба знайти.

Коліщатко
Центральна кнопка пульта є також коліщатком. Прокручуйте 
вгору і вниз, збільшуйте і зменшуйте масштаб з коліщатком – так 
само, як за допомогою комп’ютерної миші.

Керування рухами пальця

Телевізорами LG Smart TV також можна керувати за 
допомогою простих жестів пальцями. Цю функцію можна 
використовувати для регулювання гучності, перемикання 
каналів, перемикання сигналу з входів ТВ, вимкнення ТВ та 
переходу до домашнього екрану.
* Тільки для моделей із вбудованою чи підключенною 
камерою

Керування

SMART TV
SMaRT TV CInEMa 3D 

Універсальний пульт
Керуйте й отримуйте доступ до ТВ-приставок, акустики, Blu-ray і 
навіть системи супутникового телебачення з єдиного пульта ДК – 
єдиного рішення для максимальної зручності. В телевізорах LG є 
велика баз даних пристроїв сторонніх виробників та максимальна 
проста процедура налаштування роботи пульта з ними.
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IPS панелі не змінюють відтворюваний колір та 
контраст навіть при легкому механічному 
впливу на них, на відміну від панелей 
конкурентних технологій; спробуйте просто 
легенько постукати чи торкнутися екрану, щоб 
особисто переконатися в цьому. (Технологічна 
довідка: у панелях VA через вертикальне 
розташування в них рідких кристалів для 
відновлення структури після дотику потрібен 
деякий час. Панель IPS через своє унікальне 
горизонтальне розташування рідких кристалів 
може відновити нормальний стан швидше, ніж 
панелі VA.)

IPS передає найбільш насичені кольори і 
контрастність з усіх боків перегляду серед 
РК-панелей. (Технологічна довідка: технологія IPS 
може зменшити спотворення кольорів і 
відобразити найбільш насичені кольори будь-
якого відтінку під будь-яким кутом перегляду.)

Панель IPS значно краща за звичайні панелі 
чіткості відображення швидкого руху, відсутності 
розмитості, пропонуючи чітке зображення. 
(Технологічна довідка: завдяки досконалій структурі 
рідких кристалів технологія IPS може точно 
відобразити зображення з мінімальними 
розмитостями у будь-яких динамічних сценах.)

Стабільний екранШирокі кути огляду Чіткість без розмитості

LED TV

IPS пропонує найбільшу точність 
передачі кольорів вихідного 
зображення для кожного пікселя на 
екрані роздільної здатності ULTRA 
HD. (Технологічна довідка: панель IPS 
генерує вихідне зображення з 
найбільш точною передачею 
кольорів, тому IPS широко 
використовується професіоналами в 
різних галузях, включаючи 
телебачення.)

Природні кольориЯКІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ
SMaRT TV CInEMa 3D 
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Оптимізатор контрастності

Милуйтеся кольорами високої точності та якісною контрастністю 
за допомогою оптимізатора контрастності. До локального 
затемнення при підсвічуванні, що підвищує загальну контрастність 
зображення, оптимізатор контрастності додатково підвищує 
контрастність і яскравість до максимуму – завдяки підвищенню 
контрастності і деталізації в окремих зонах на екрані.

Picture Wizard III

Picture Wizard III дозволяє легко налаштувати 
елементи зображення: рівень чорного, 
кольори, відтінок, різкість і рівень підсвічування.

LED Plus

Крім звичайних переваг чистого зображення і яскравих 
глибоких кольорів, технологія LED Plus разом із 
технологією Spot Control забезпечує відтворення 
реалістичних кольорів та контрастності.

Режим Smart Picture

Режим Smart Picture дозволяє 
насолоджуватися кожною сценою. 
Яскравість, колір та інші параметри 
коригуються автоматично, відповідно до типу 
контенту, який переглядається.

MCI

Motion Clarity Index (Індекс чіткості руху) показує максимальну кількість 
сигналів відгуку на секунду і є вичерпним показником справжньої 
чіткості відображення швидкого руху, включаючи чинники, що виходять 
за рамки звичайного показника «кількості кадрів на секунду». Точне 
скануюче підсвічування LG, передові технології у виробництві панелей 
та потужний процесор – все це складається у надзвичайну потужність у 
процесі зниження розмитості об’єктів, що швидко рухаються.

LED TV

Насолоджуйтесь досконалим зображенням зі всемогутнім Triple XD 
Engine. Triple XD Engine – найновіший та найбільш передовий 
процесор від LG – забезпечує найвищий рівень якості у кольорі, 
контрасті і чіткості, а отже – найкращу якість зображення і великі 
можливості в обробці зображення.

З телевізором LG глядачі можуть насолоджуватися будь-яким 
контентом у високій роздільній здатності. Часто буває, що відео в 
інтернеті або контент із зовнішніх пристроїв через низьку якість 
файлів на екрані виглядає погано. LG пропонує своє рішення – 
систему масштабування роздільної здатності, яка покращує 
роздільну здатність оригінального контенту і робить його таким, 
що добре виглядає на великому екрані.

Масштабування роздільної здатності

Tru-Black Control – це нова технологія для створення більш глибокої 
якості зображення, яка спочатку покращує контрастність, 
налаштовуючи підсвічування окремих світлодіодів, а потім підвищує 
різкість за допомогою процесора обробки зображення з 
технологією розширеного динамічного діапазону HDR.

Керування рівнем чорного Tru-Black Control

Зображення на екрані ТВ стають найбільш реалістичними з 
3D-алгоритмом перетворення колірної гами, що зберігає якість 
вихідного зображення, мінімізуючи помилки при відтворенні 
кольорів. Ця функція використовується для відновлення первісної 
якості зображення при відтворенні контенту знятого, за допомогою 
цифрових пристроїв.

Система Tru-Color Generator

Triple XD EngineЯКІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ
SMaRT TV CInEMa 3D 

40 41



3D World
2D Content amazing 3D Content

In OUT In OUT

2D у 3D

Вражаюче 3D

Безмежне  3D

Немає приводу перейматися через відсутність 
3D-контенту – просто перетворіть 2D на 3D! LG 
представляє зручну передову технологію конвертації 
3D з відповідними ефектами і контролем глибини. Тепер 
будь-який 2D-контент миттєво перетворюється на 
дивовижно глибоке й реалістичне 3D-зображення.

3D World

Зустрічайте широкий вибір розваг у постійно 
зростаючому світі 3D-контенту. Категорія LG 3D 
WORLD надає доступ до широкого асортименту 
3D-контенту, що постійно зростає. У тому числі до 
фільмів, спортивних програм, музичних та 
навчальних кліпів і т. ін.

Dual Play

Звичайні телевізори пропонують тільки можливість розділити 
екран на дві частини, або ж скористатися двома телевізорами 
для багатокористувацьких ігор, телевізори ж LG із функцією Dual 
Play передають два окремих 2D-зображення, які можна побачити 
за допомогою двох різних наборів поляризаційних окулярів. 
Тому, коли два гравці надягають окуляри, кожен з них бачитиме 
своє повноекранне зображення.

3D без мерехтіння 

Насолоджуйтесь найбільш комфортним для ваших очей 3D 
без мерехтіння. На відміну від звичайних 3D-телевізорів, LG 
CINEMA 3D Smart TV не мерехтить, а також забезпечує більш 
яскраве 3D-зображення. Воно легше сприймається для очей, 
забезпечує чітке і якісне 3D-зображення, яке ніби вистрибує з 
екрана.

3D Sound Zooming

Не просто дивіться у 3D, але й слухайте 3D. 
Повноцінне 3D-рішення вже тут: 3D-телевізор із 
3D-звуком, що повністю синхронізований із 
3D-зображенням на екрані. 3D Sound Zooming 
робить перегляд ще більш захоплюючим, ніж 
будь-коли.

Контроль глибини 3D

Налаштуйте відтворення 3D-контенту з функцією 3D 
Depth Control. Керуйте зображенням у 3D та 
пристосовуйте до ваших потреб. З 3D Depth Control 
видима глибина зображення на екрані може бути 
налаштована відповідно до потреб глядача.

LG CInEMa 3D

Conventional

LED TV

Зручні 3D-окуляри
Зручні 3D-окуляри

Насолоджуйтесь 3D з найбільш комфортними 
3D-окулярами. Окуляри CINEMA 3D легкі, без 
мерехтіння, без елементів живлення, зручні та доступні, 
і тому забезпечують більший комфорт при перегляді.

CINEMA 3D
SMaRT TV CInEMa 3D 
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Virtual Surround Plus

Система Virtual Surround Plus створює об’ємний звук, 
додаючи звуковий ефект згори вниз. Створюється відчуття, 
наче звук йде зі стелі. Зі звуком з усіх сторін можна відчути 
більш реалістичне тривимірне звучання.

Насолоджуйтеся зрозумілими й чіткими діалогами завдяки 
системі Clear Voice II. Система Clear Voice II автоматично 
розпізнає і підсилює гучність людського голосу у фільмах і 
серіалах, щоб зробити їх більш чутними на фоні інших 
звуків.

Clear Voice II

Звук тепер оптимізовано для будь-яких розваг. Перемкніть 
звук у режим Smart Sound, який автоматично обере потрібні 
налаштування еквалайзеру відповідно до типу програми, 
яку ви переглядаєте. Телевізор самостійно налаштує звук 
для музики, фільмів, спортивних програм або ігор. 
Насолоджуйтесь звуком найвищої якості.

Отримувати насолоду від перегляду можна не лише від 
зображення, але й від звучання. 2.1-канальна акустична 
система з двома динаміками та сабвуфером відтворює 
вибухово-реалістичний звук неймовірної якості. Отримайте 
вдома справжній кінотеатр з незрівняним звучанням.

Режим Smart Sound2.1-канальна акустична система

Звук

LED TV

Металева конструкція

Новий дизайн телевізора з блискучими металевими 
вставками чудово прикрасить і доповнить будь-яку 
вітальню.

CINEMA SCREEN
Надзвичайна простота для повного занурення під час 
перегляду. Як відомо, найкращий спосіб отримати 
насолоду від перегляду фільму – це піти в кіно, з його 
величезним екраном, який не має рамок та 
перешкод... Але вже зараз є телевізор, який викликає 
такі самі відчуття від перегляду вдома.

Дизайн

ДИЗАЙН ТА ЗВуК
SMaRT TV CInEMa 3D 
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USB Movie

Просто підключіть USB-накопичувач або 
зовнішній жорсткий диск до порту USB для 
відтворення його вмісту на екрані телевізора.

Музика

Кіно

Зображення

Музика + Кіно + Зображення

DivX HD

Телевізори LG мають сертифікат DivX 
Certified® та можуть відтворювати відео DivX® 
до 1080 p HD. Насолоджуйтесь величезною 
різноманітністю преміум-контенту з інтернету 
через DivX HD.

Вбудований Wi-Fi

Насолоджуйтесь домашніми розвагами без 
жодних перешкод із вбудованим Wi-Fi. Як і 
смартфон, LG Smart TV тепер має вбудований 
модуль Wi-Fi, з яким простіше підключатися й 
отримувати доступ контенту Smart TV.

SIMPLINK

Керуйте всіма пристроями через SIMPLINK за допомогою 
єдиного пульта ДК. SIMPLINK дозволяє керувати 
програвачем дисків LG Blu-Ray, системою домашнього 
кінотеатру LG та іншими пристроями LG за допомогою 
лише одного пульта ДК.

Multi-Tuner (TCS)

Одночасно приймайте різноманітні сигнали телебачення з Multi-
DVB. Тюнер Multi-Tuner дозволяє переглядати улюблені програми 
наземного, кабельного та супутникового мовлення на одному 
телевізорі, перетворюючи його на справжню машину для розваг.

Smart 
Energy Saving

Екосенсор руху

Екосенсор руху – це технологія, яка знижує 
енергоспоживання, дещо коригуючи яскравість 
екрану відповідно до динамічності відтворюваної 
сцени.

Функція Smart Energy Saving економить споживання 
енергії. Вона включає в себе: керування 
підсвічуванням для регулювання яскравості, 
відімкнення екрану при програванні музики та 
функцію Standby Mode Zero, що переводить ТВ у 
сплячий режим.

ІНШЕ
SMaRT TV CInEMa 3D 

LED TV
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LED TV

*LG Electronics залишає за собою право вносити будь-які зміни в колір та технічні характеристики моделей без попередження

LB7 СЕРІЯ

Smart TV

CINEMA 3D 

ДИЗАЙН

Операційна система webOS:
- Панель запуску Launcher
- Магазин додатків LG Store
- Live Menu
- Помічник підключень 
Пульт ДУ Magic Remote
SmartShare: WiDi, MHL, Miracast, NFC, DLNA 
Керування зі смартфона LG TV remote webOS
Хмарний сервіс LG Cloud
Skype ready

Комфортні 3D-окуляри без батарейок
3D без мерехтіння
Контроль глибини 3D
4 пари 3D окулярів в комплекті
3D Sound Zooming
Конвертація 2D в 3D
Dual Play ready

CINEMA SCREEN

IPS матриця
MCI 800
FULL HD
Процесор Triple XD Engine
Micro Pixel Control
Масштабування роздільної здатності

Вбудований Wi-Fi Direct
Цифровий тюнер T2/C/S2
3 х HDMI 1.4
3 х USB 2.0
SIMPLINK

ЯКІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ

КОМФОРТ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

SmART TV CinEmA 3D 

LB730V

LB730V, LB720V
LB8 СЕРІЯ

LB870V

SmART TV CinEmA 3D 

Smart TV

CINEMA 3D 

ДИЗАЙН

Smart TV
Операційна система webOS:
- Панель запуску Launcher
- Магазин додатків LG Store
- Live Menu
- Помічник підключень 
Пульт ДУ Magic Remote
SmartShare: WiDi, MHL, Miracast, NFC, DLNA 
Керування зі смартфона LG TV remote webOS
Хмарний сервіс LG Cloud
Skype

Комфортні 3D-окуляри без батарейок
3D без мерехтіння
Контроль глибини 3D
4 пари 3D окулярів в комплекті
3D Sound Zooming
Конвертація 2D в 3D
Dual Play ready

CINEMA SCREEN
Вбудований у стійку спікербар 50Вт

IPS матриця
MCI 1000
FULL HD
Процесор Triple XD Engine
Micro Pixel Control
Масштабування роздільної здатності

2.2-канальна аудіосистема

Вбудована Skype камера (для LB870V)
Вбудований Wi-Fi Direct
Цифровий тюнер T2/C/S2
4 х HDMI 1.4
3 х USB 2.0
SIMPLINK

ЯКІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ

ЗВуК

КОМФОРТ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

LB870V, LB860V
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LED TV

*LG Electronics залишає за собою право вносити будь-які зміни в колір та технічні характеристики моделей без попередження

LB67 СЕРІЯ

LB675V

LB675V, LB677V, LB679V, 
LB673V, LB671V

Smart TV

CINEMA 3D 

ДИЗАЙН

Операційна система webOS:
- Панель запуску Launcher
- Магазин додатків LG Store
- Live Menu
- Помічник підключень 
Пульт ДУ Magic Remote
SmartShare: WiDi, MHL, Miracast, NFC, DLNA 
Керування зі смартфона LG TV remote webOS
Хмарний сервіс LG Cloud
Skype ready

Комфортні 3D-окуляри без батарейок
3D без мерехтіння
Контроль глибини 3D
4 пари 3D окулярів в комплекті
3D Sound Zooming
Конвертація 2D в 3D
Dual Play ready

CINEMA SCREEN

IPS матриця
MCI 700
FULL HD
Процесор Triple XD Engine
Micro Pixel Control
Масштабування роздільної здатності

Вбудований Wi-Fi Direct
Цифровий тюнер T2/C/S2
3 х HDMI 1.4
3 х USB 2.0
SIMPLINK

ЯКІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ

КОМФОРТ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

SmART TV CinEmA 3D 

Smart TV

CINEMA 3D 

ДИЗАЙН

Операційна система webOS:
- Панель запуску Launcher
- Магазин додатків LG Store
- Live Menu
- Помічник підключень 
Пульт ДУ Magic Remote
SmartShare: WiDi, MHL, Miracast, NFC, DLNA 
Керування зі смартфона LG TV remote webOS
Хмарний сервіс LG Cloud
Skype ready

Комфортні 3D-окуляри без батарейок
3D без мерехтіння
Контроль глибини 3D
4 пари 3D окулярів в комплекті
3D Sound Zooming
Конвертація 2D в 3D
Dual Play ready

CINEMA SCREEN

IPS матриця
MCI 700
FULL HD
Процесор Triple XD Engine
Micro Pixel Control
Масштабування роздільної здатності

Вбудований Wi-Fi Direct
Цифровий тюнер T2/C/S2
3 х HDMI 1.4
3 х USB 2.0
SIMPLINK

ЯКІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ

КОМФОРТ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

LB6 СЕРІЯ
LB690V, LB680V

LB690V

LED TV
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LED TV

55"/47"/42"

Smart TV
Операційна система webOS:
- Панель запуску Launcher
- Магазин додатків LG Store
- Live Menu
- Помічник підключень 
Пульт ДУ Magic Remote
SmartShare: WiDi, MHL, Miracast, NFC, DLNA 
Керування зі смартфона LG TV remote webOS
Хмарний сервіс LG Cloud
Skype ready

IPS матриця
MCI 500
FULL HD
Процесор Triple XD Engine
Масштабування роздільної здатності

Вбудований Wi-Fi Direct
Цифровий тюнер T2/C/S2
3 х HDMI 1.4
3 х USB 2.0
SIMPLINK

ЯКІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ

КОМФОРТ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

SmART TV 

LB631V

*LG Electronics залишає за собою право вносити будь-які зміни в колір та технічні характеристики моделей без попередження

Smart TV

CINEMA 3D 

Операційна система webOS:
- Панель запуску Launcher
- Магазин додатків LG Store
- Live Menu
- Помічник підключень 
Пульт ДУ Magic Remote ready
SmartShare: WiDi, MHL, Miracast, NFC, DLNA 
Керування зі смартфона LG TV remote webOS
Хмарний сервіс LG Cloud
Skype ready

Комфортні 3D-окуляри без батарейок
3D без мерехтіння
Контроль глибини 3D
4 пари 3D окулярів в комплекті
3D Sound Zooming
Конвертація 2D в 3D
Dual Play ready

IPS матриця
MCI 500
FULL HD
Процесор Triple XD Engine
Масштабування роздільної здатності

Вбудований Wi-Fi Direct
Цифровий тюнер T2/C/S2
3 х HDMI 1.4
3 х USB 2.0
SIMPLINK

ЯКІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ

КОМФОРТ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

LB65 СЕРІЯ 

LB650V

SmART TV CinEmA 3D 

LB650V, LB652V, LB653V
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LB570V
LB572V
LB570U

LB57 СЕРІЯ
SmART TV 

Smart TV
Зручний інтерфейс Home Dashboard
Пульт ДУ Magic Remote ready
SmartShare: WiDi, MHL, Miracast, DLNA 
Керування зі смартфона LG TV remote
Хмарний сервіс LG Cloud
Skype ready

ЯКІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ
IPS матриця
MCI 100
FULL HD (для LB570V, LB572V)
HD ready (для LB570U)
Процесор Triple XD Engine

КОМФОРТ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ
Wi-Fi ready (потрібен AN-WF500)
Цифровий тюнер T2/C/S2
3 х HDMI 1.4
3 х USB 2.0
SIMPLINK

LED TV

* LB561V, LB561U
LB563V, LB563U
LB551U, LB551U

*

LB570V

LB56 / LB55 СЕРІЯ
LG LED TV 

LB561V

ЯКІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ
IPS матриця
MCI 100
FULL HD (для LB651V, LB563V, LB551V)
HD ready (для LB561U, LB563U, LB551U)
Процесор Triple XD Engine

КОМФОРТ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ
MHL
Цифровий тюнер T2/C/S2
2 х HDMI 1.4
1 х USB 2.0
SIMPLINK

*LG Electronics залишає за собою право вносити будь-які зміни в колір та технічні характеристики моделей без попередження

LB620V LB58 СЕРІЯ 

LB580V

LB580V
LB582V
LB580U

CinEmA 3D SmART TV 

49” / 42"

CINEMA 3D Smart TV

ЯКІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ

Комфортні 3D-окуляри без батарейок
3D без мерехтіння
Контроль глибини 3D
4 пари 3D окулярів в комплекті
3D Sound Zooming
Конвертація 2D в 3D
Dual Play ready

Зручний інтерфейс Home Dashboard
Пульт ДУ Magic Remote ready
SmartShare: WiDi, MHL, Miracast, DLNA 
Керування зі смартфона LG TV remote
Хмарний сервіс LG Cloud
Skype ready

IPS матриця
MCI 100
FULL HD
Процесор Triple XD Engine

ЯКІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ
IPS матриця
MCI 100
FULL HD (для LB580V, LB582V)
Процесор Triple XD Engine

КОМФОРТ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ КОМФОРТ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ
Вбудований Wi-Fi Direct
Цифровий тюнер T2/C/S2
2 х HDMI 1.4
1 х USB 2.0
SIMPLINK

Вбудований Wi-Fi Direct
Цифровий тюнер T2/C/S2
2 х HDMI 1.4
1 х USB 2.0
SIMPLINK

*
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Функції:

Інтерфейс  
передачі даних: 
Габарити:              47.3 x 152.7 x 34.4 (мм)
Вага:              71г

*(для моделей серій LB58/57/49 потрібен адаптер AN-WF500)

Стандарт Wi-Fi: 
Інтерфейс: 
Діапазон частот:

Безпека:

Передача даних:

Стандарт Bluetooth:
Габарити:
Вага: 

Для керування жестами, голосом та Skype

Роздільна здатність: 
Інтерфейс:
Габарити:
Вага:

АКСЕСуАРИ

*LG Electronics залишає за собою право вносити будь-які зміни в колір та технічні характеристики моделей без попередження

ПуЛЬТ ДИСТАНцІЙНОГО КЕРуВАННЯ
MAGIC REMOTE

AN-MR500

WI-FI / BLUETOOTH АДАПТЕР

AN-WF500

FULL HD КАМЕРА

AN-VC500

AG-F310 AG-F330 AG-F420 AG-F315

*(для моделей серій LB58/49 – Bluetooth для LB57 – Wi-Fi / Bluetooth)

Вказівник
Коліщатко
Розпізнавання голосу
Універсальний пульт

Bluetooth

IEEE 802.11 a/b/g/n
USB 2.0
2.412ГГц ~ 2.4835ГГц
5.15 ГГц ~ 5.850 ГГц
IEEE 64/128bit WEP, WPA
TKIP, AES, WPS(PIN, PBC)
802.11b: 11Mbps
802.11a/g: 54Mbps 
802.11n: 300Mbps(40MHz)
3.0
82 x 23,5 x 9(мм)
15г

1920 х 1080
USB 2.0
112 x 20 x 17 (мм)
77,6г

ЯКІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯSmart TV
IPS матриця
MCI 100
HD ready
Процесор Triple XD Engine

Зручний інтерфейс Home Dashboard
Пульт ДУ Magic Remote ready
SmartShare: WiDi, MHL, Miracast, DLNA 
Керування зі смартфона LG TV remote
Хмарний сервіс LG Cloud
Skype ready КОМФОРТ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

Вбудований Wi-Fi Direct
Цифровий тюнер T2/C/S2
2 х HDMI 1.4
2 х USB 2.0
SIMPLINK

ЯКІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ
IPS матриця
MCI 100
HD ready
Процесор Triple XD Engine

КОМФОРТ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ
MHL
Цифровий тюнер T2/C/S2
2 х HDMI 1.4
1 х USB 2.0
SIMPLINK

LB45 СЕРІЯ
28"/24"/22"

LB450U

LB457U

LG LED TV 

LB491U
SmART TV 

28"

LED TV
LED TV
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LB870V 
60/55/49

LED

1920x1080

Edge

MCI 1000

•

•

DVB-T2/C/S2

-

•

•

2K HEVC 60P

•/•

 

2.2-канальна, 50Вт 

•

•

Поляризаційний

• 

Ready

•

-

•

В комплекті

•

•

•

Вбудований

4/-

3/-

1

1

400*400 

4шт.

8M

LB860V 
60/55/49

LED

1920x1080

Edge

MCI 1000

•

•

DVB-T2/C/S2

-

•

•

2K HEVC 60P

•/•

 

2.2-канальна, 50Вт 

•

•

Поляризаційний

• 

Ready

•

-

•

В комплекті

•

•

•

Вбудований

4/-

3/-

1

1

400*400 

4шт.

-

LB730V
55/47/42

LB680V
65/60/55/47/42

LED

1920x1080

Direct

MCI 800

•

•

DVB-T2/C/S2

-

•

•

2K HEVC 60P

•/•

 

2.1-канальна, 24Вт 

•

•

Поляризаційний

• 

Ready

•

-

•

В комплекті

•

•

•

Вбудований

3/-

3/-

1

1

400*400 

4шт.

-

LED

1920x1080

Direct

MCI 700

•

•

DVB-T2/C/S2

-

•

•

2K HEVC 60P

•/•

 

2.1-канальна, 24Вт 

•

•

Поляризаційний

• 

Ready

•

-

•

В комплекті

•

•

•

Вбудований

3/-

3/-

1

1

400*400 

4шт.

-

LB720V
60/55/47/42

LB675V
55/50/47/42

LED

1920x1080

Direct

MCI 800

•

•

DVB-T2/C/S2

-

•

•

2K HEVC 60P

•/•

 

2.1-канальна, 24Вт 

•

•

Поляризаційний

• 

Ready

•

-

•

В комплекті

•

•

•

Вбудований

3/-

3/-

1

1

400*400 

4шт.

-

LED

1920x1080

Direct

MCI 700

•

•

DVB-T2/C/S2

-

•

•

2K HEVC 60P

•/•

 

2.1-канальна, 24Вт 

•

•

Поляризаційний

• 

Ready

•

-

•

В комплекті

•

•

•

Вбудований

3

3/-

1

1

400*400 

4шт.

-

LB690V
55/47/42

LB677V
50/47/42

LED

1920x1080

Direct

MCI 700

•

•

DVB-T2/C/S2

-

•

•

2K HEVC 60P

•/•

 

2.1-канальна, 24Вт 

•

•

Поляризаційний

• 

Ready

•

-

•

В комплекті

•

•

•

Вбудований

3/-

3/-

1

1

400*400 

4шт.

-

LED

1920x1080

Direct

MCI 700

•

•

DVB-T2/C/S2

-

•

•

2K HEVC 60P

•/•

 

2.1-канальна, 24Вт 

•

•

Поляризаційний

• 

Ready

•

-

•

В комплекті

•

•

•

Вбудований

3/-

3/-

1

1

400*400 

4шт.

-

LB679V
55/47/42

LED

1920x1080

Direct

MCI 700

•

•

DVB-T2/C/S2

-

•

•

2K HEVC 60P

•/•

 

2.1-канальна, 24Вт 

•

•

Поляризаційний

• 

Ready

•

-

•

В комплекті

•

•

•

Вбудований

3/-

3/-

1

1

400*400 

4шт.

-

LB673V 
55/47/42

LED

1920x1080

Direct

MCI 700

•

•

DVB-T2/C/S2

-

•

•

2K HEVC 60P

•/•

 

2.1-канальна, 24Вт 

•

•

Поляризаційний

• 

Ready

•

-

•

В комплекті

•

•

•

Вбудований

3/-

3/-

1

1

400*400 

4шт.

-

*LG Electronics залишає за собою право вносити будь-які зміни в колір та технічні характеристики моделей без попередження

UB980V
98/84/79/65

Основні характеристики

Система мовлення

Відео

Аудіо

3D

Smart TV

Підключення

Інше 

Аксесуари

Тип дисплея

Роздільна здатність

Тип підсвічування

Частота оновлення екрану

Локальне затемнення (Micro Pixel Control )

Аналогова

Цифрова

Процесор Tru-ULTRA HD Engine Pro

Процесор Triple XD Engine

Покращення роздільної здатності

HEVC Кодек

Декодер Dolby Digital/DTS

 

Аудіосистема 

Режим Smart Sound

"Бездротова синхронізація звуку"

Тип 3D

Конвертація 3D у 2D/2D у 3D

Dual Play 

webOS

Netcast 4.5

Повноцінний інтернет браузер (підтримка HTML5)

Пульт ДУ Magic Remote

MHL

Miracast, WiDi, DLNA, LG Cloud

NFC

Wi-Fi Direct

HDMI 1.4/HDMI 2.0

USB 2.0/USB 3.0

Цифровий аудіо вихід (оптичний)

LAN 

Розміри VESA 

3D окуляри

Skype камера вбудована

LED

3840x2160

98: Direct 84/79/65: Edge

UCI 1300

•

•

DVB-T2/C/S2

•

•

•

4K HEVC 30P

•/•

98/84: 5.2-канальна, 120Вт 

79: 5.2-канальна, 90Вт 

65: 4.2-канальна, 70Вт

•

•

Поляризаційний

• 

Ready

•

-

•

В комплекті

•

•

•

Вбудований

3/1

2/1

1

1

65" : 400*400 

79/84/98" : 600*400

4шт.

8M

UC970V 
65/55

LED

3840x2160

Direct

UCI 1000

•

•

DVB-T2/C/S2

•

•

•

4K HEVC 30P

•/•

 

4-канальна, 40Вт 

•

•

Поляризаційний

• 

Ready

•

-

•

В комплекті

•

•

•

Вбудований

3/1

2/1

1

1

400*400 

4шт.

8M

UB950V
65/55

LED

3840x2160

Edge

UCI 1250

•

•

DVB-T2/C/S2

-

•

•

4K HEVC 30P

•/•

 

2.1-канальна, 35Вт 

•

•

Поляризаційний

• 

Ready

•

-

•

В комплекті

•

•

•

Вбудований

3/1

2/1

1

1

400*400 

4шт.

-

UB850V
55/49

LED

3840x2160

Edge

UCI 1000

•

•

DVB-T2/C/S2

-

•

•

4K HEVC 30P

•/•

 

2-канальна, 20Вт 

•

•

Поляризаційний

• 

Ready

•

-

•

В комплекті

•

•

•

Вбудований

3/1

2/1

1

1

400*400 

4шт.

-

UB830V
55/49

LED

3840x2160

Edge

UCI 900

•

•

DVB-T2/C/S2

-

•

TBD

4K HEVC 30P

•/•

 

2-канальна, 20Вт 

•

•

Поляризаційний

• 

Ready

•

-

•

В комплекті

•

•

•

Вбудований

3/1

2/1

1

1

400*400 

4шт.

-

LED TV
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LB582V
47/42/32

LB561V/U
47/42/39/32

LED

1920x1080

Direct

MCI 100

-

•

DVB-T2/C/S2

-

•

-

-

•/•

 

2-канальна, 20Вт

•

"Ready 

(з донглом AN-WF500)"

-

-

-

-

•

•

Ready

•

•

Ready

Вбудований

3/-

3/-

1

1

32" : 200*200 

42"↑: 400*400

-

-

LED

1920x1080/1366x768

Direct

MCI 120

-

•

DVB-T2/C/S2

-

•

-

-

•/-

 

2-канальна, 20Вт

-

- 

-

-

-

-

-

-

-

•

-

-

-

2/-

1/-

1

-

32/39" : 200*200 

42"↑: 400*400

-

-

LB570V/U
47/42/39/32

LB563V/U
42/32

LB491U 
28H

LED

1920x1080/1366x768

Direct

MCI 100

-

•

DVB-T2/C/S2

-

•

-

-

•/•

 

2-канальна, 20Вт

•

"Ready 

(з донглом AN-WF500)"

-

-

-

-

•

•

Ready

•

•

Ready

Ready (AN-WF500)

3/-

3/-

1

1

32/39" : 200*200 

42"↑: 400*400

-

-

LED

1920x1080/1366x768

Direct

MCI 120

-

•

DVB-T2/C/S2

-

•

-

-

•/-

 

2-канальна, 20Вт

-

- 

-

-

-

-

-

-

-

•

-

-

-

2/-

1/-

1

-

32": 200*200 

42": 400*400

-

-

LED

1366x768

Edge

MCI 100

-

•

DVB-T2/C/S2

-

•

-

-

•/•

 

2-канальна, 10Вт

•

"Ready 

(з донглом AN-WF500)"

-

-

-

-

•

•

Ready

•

•

Ready

Вбудований

2/-

2/-

1

1

100*100 

-

-

LB572V/U
32H

LB551V/U 
49/42

LB450U 
28H/24H/22H

LB457U 
28H/24H/22H

LED

1920x1080/1366x768

Direct

MCI 100

-

•

DVB-T2/C/S2

-

•

-

-

•/•

 

2-канальна, 20Вт

•

"Ready 

(з донглом AN-WF500)"

-

-

-

-

•

•

Ready

•

•

Ready

Ready (AN-WF500)

3/-

3/-

1

1

200*200 

-

-

LED

1920x1080/1366x768

Direct

MCI 120

-

•

DVB-T2/C/S2

-

•

-

-

•/-

 

2-канальна, 10Вт

-

- 

-

-

-

-

-

-

-

•

-

-

-

2/-

1/-

1

-

400*400 

-

-

LED

1366x768

Edge

MCI 100

-

•

DVB-T2/C/S2

-

•

-

-

•/-

 

2-канальна, 10Вт

-

- 

-

-

-

-

-

-

-

•

-

-

-

1/-

1/-

-

1

75*75 

-

-

LED

1366x768

Edge

MCI 100

-

•

DVB-T2/C/S2

-

•

-

-

•/-

 

2-канальна, 10Вт

-

- 

-

-

-

-

-

-

-

•

-

-

-

1/-

1/-

-

1

75*75 

-

-

*LG Electronics залишає за собою право вносити будь-які зміни в колір та технічні характеристики моделей без попередження

Основні характеристики

Система мовлення

Відео

Аудіо

3D

Smart TV

Підключення

Інше 

Аксесуари

Тип дисплея

Роздільна здатність

Тип підсвічування

Частота оновлення екрану

Локальне затемнення (Micro Pixel Control )

Аналогова

Цифрова

Процесор Tru-ULTRA HD Engine Pro

Процесор Triple XD Engine

Покращення роздільної здатності

HEVC Кодек

Декодер Dolby Digital/DTS

 

Аудіосистема

Режим Smart Sound

"Бездротова синхронізація звуку" 

Тип 3D

Конвертація 3D у 2D/2D у 3D

Dual Play 

webOS

Netcast 4.5

Повноцінний інтернет браузер (підтримка HTML5)

Пульт ДУ Magic Remote

MHL

Miracast, WiDi, DLNA, LG Cloud

NFC

Wi-Fi Direct

HDMI 1.4/HDMI 2.0

USB 2.0/USB 3.0

Цифровий аудіо вихід (оптичний)

LAN 

Розміри VESA 

3D окуляри

Skype камера вбудована

LB653V 
55/50/47/42/32

LB620V
42

LED

1920x1080

Direct

MCI 500

-

•

DVB-T2/C/S2

-

•

•

2K HEVC 60P

•/•

 

2-канальна, 20Вт

•

• 

Поляризаційний

• 

Ready

•

-

•

Ready

•

•

•

Вбудований

3/-

3/-

1

1

32" : 200*200 

42"↑: 400*400

4шт.

-

LED

1920x1080

Direct

MCI 100

-

•

DVB-T2/C/S2

-

•

-

-

•/-

 

2-канальна, 20Вт

-

- 

Поляризаційний

• 

Ready

-

-

-

•

DLNA

-

-

2/-

1/-

1

-

400*400 

4шт.

LB631V 
55/47/42

LB580V/U
47/42/39/32

LED

1920x1080

Direct

MCI 500

-

•

DVB-T2/C/S2

-

•

•

2K HEVC 60P

•/•

 

2-канальна, 20Вт

•

• 

-

-

-

•

-

•

Ready

•

•

•

Вбудований

3/-

3/-

1

1

400*400 

-

-

LED

1920x1080/1366x768

Direct

MCI 100

-

•

DVB-T2/C/S2

-

•

-

-

•/•

 

2-канальна, 20Вт

•

Ready 

(з донглом AN-WF500)

-

-

-

-

•

•

Ready

•

•

Ready

Вбудований

3/-

3/-

1

1

32/39" : 200*200 

42"↑: 400*400

-

-

LB671V 
47/42

LED

1920x1080

Direct

MCI 700

•

•

DVB-T2/C/S2

-

•

•

2K HEVC 60P

•/•

 

2.1-канальна, 24Вт

•

• 

Поляризаційний

• 

Ready

•

-

•

В комплекті

•

•

•

Вбудований

3/-

3/-

1

1

400*400 

4шт.

-

LB650V
55/50/47/42/39/32

LED

1920x1080

Direct

MCI 500

-

•

DVB-T2/C/S2

-

•

•

2K HEVC 60P

•/•

 

2-канальна, 20Вт

•

• 

Поляризаційний

• 

Ready

•

-

•

Ready

•

•

•

Вбудований

3/-

3/-

1

1

32/39" : 200*200 

42": 400*400

4шт.

-

LB652V
55/47/42/32

LED

1920x1080

Direct

MCI 500

-

•

DVB-T2/C/S2

-

•

•

2K HEVC 60P

•/•

 

2-канальна, 20Вт

•

• 

Поляризаційний

• 

Ready

•

-

•

Ready

•

•

•

Вбудований

3/-

3/-

1

1

32" : 200*200 

42"↑: 400*400

4шт.

-

LED TV
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Домашній кінотеатр 

Mini MicroБезпровідна 
аудіосистема 

Док-станція

Звукова панель 
Sound Bar™

Компактна акустична 
система SoundPlate™

Портативний 
динамік

Відчуйте 
справжній звук

Неймовірний, надзвичайно 
реальний звук 

Це найреалістичніший звук, який можна собі 
уявити. Інноваційна технологія звуку LG 

створює яскравий та живий звук, тож домашні 
розваги відтепер будуть ще більш живими та 

цікавими. 

LG 
AUDIO
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Вертикальні динаміки 

4 вертикальні динаміки на верхівці заповнюють звуком увесь 
простір навколо вас – згори донизу, а не лише з боків. 

Арамідне волокно – це надзвичайно стійкий до зовнішніх 
подразників матеріал, що застосовується у пристрої для 
мінімізації спотворення звуку та забезпечення чіткого і точного 
звучання.

Динаміки з арамідного волокна 

3D-процесор об’ємного звуку

Унікальна технологія калібрування звуку LG – 3D-процесор 
об’ємного звуку. Тепер звук більш захоплюючий та об’ємний, як 
у кіно.

DSX отримує просторові характеристики (прямий звук) із 
переднього правого/лівого та просторового правого/лівого 
сигналів із вихідного джерела у каналах 2.1 або 5.1, змішує їх у 
9.1-каналі, а потім використовує незалежні 4 високі канали для 
відтворення 3D-звуку.

Audyssey DSX-2

АУДІО

9.1-канальний звук з ефектом 
присутності поєднує стандартну 
5.1-канальну систему з вертикальною 
акустичною системою об’ємного 
навколишнього звучання – звук 
ллється на вас з усіх боків.

9.1-канальний звук з 
ефектом присутності 

ДОМАШНІЙ КІНОТЕАТР 

ВДОСКОНАЛЕНА 
ТЕХНОЛОГІЯ 
ЗВуЧАННЯ 

aUDIO
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КОМПАКТНА АКуСТИЧНА СИСТЕМА SOUNDPLATE™

4.1-канальний довколишній звук 

4.1-канальний довколишній звук створює враження, що ви у 
справжньому кінотеатрі. 

Неодимовий магніт сильніший за звичайний феритовий магніт 
такого самого розміру. Витончений дизайн не позначився на 
якості звучання, тому що неодимовий магніт зроблений 
частиною динаміка.

Неодимовий магнітний динамік

МІНІ СИСТЕМИ

X-Metal Bass Speaker

Унікальна форма кожного динаміка допомагає створювати 
потужний і стійкий звук. 

ПОРТАТИВНІ ДИНАМІКИ 

apt-X

При потоковій передачі музики через Bluetooth® (версія 
3.0) можна застосувати аудіокодек apt-X, щоб 
насолоджуватися якісним СD-звуком, який передається 
бездротовим шляхом. 

АУДІО

Висока якість відтворення музичного 
формату

Ви можете програвати файли високої якості, такі як FLAC, що 
відтворюють звук високої якості – вищої за звук CD. Оскільки 
він відповідає стисненим аудіофайлам, навіть 24 Біт/192 кГц 
високоякісному звуку. Ви зможете відтворювати звук, близький 
до оригінального. 

Hi-Fi DAC для первинного звуку 

За допомогою Hi-Fi DAC (цифро-аналогового перетворювача), що представляє аудіо найвищої якості, звукова 
панель точно перетворює цифровий звук високої якості на аналоговий, близький до оригінального звучання. Отже, 
ви зможете насолоджуватися чистотою й усіма деталями оригінального студійного звуку та відчувати задоволення 
від аудіо найвищої якості. 

LG Hi-Fi DaC

VS
загальна 

конвертація

Digital-to-Analog process

Звукова панель LG

Інші звукові панелі Первинний звук Цифрова музика

Зразок 

ДОМАШНІЙ КІНОТЕАТР САуНДБАР

САуНДБАР

Відтворення FLAC-формату 

Насолоджуйтеся більш чітким та яскравим звуком 
при програванні музичних файлів найвищої якості 
пристроями LG. FLAC (Free Lossless Audio Codec) – 
безкоштовний кодек, який використовує алгоритм 
стиснення без втрати якості звучання.

ВДОСКОНАЛЕНА 
ТЕХНОЛОГІЯ 
ЗВуЧАННЯ 

aUDIO
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Від 2D до 3D

Не переймайтеся, коли не вистачає 3D-контенту: 
конвертуйте файл із формату 2D у 3D за допомогою 
технології LG. Вдосконалена технологія перетворення 
форматів LG є найбільш бездоганною і створює ефект 
глибини та чистоти. 

Варто під’єднати свій портативний пристрій для зберігання 
даних – і можна слухати музику, дивитися улюблене кіно або 
ж переглядати фотографії на великому екрані. 

Зовнішнє відтворення HDD

Прямий запис та відтворення з USB

Із домашнім кінотеатром LG, Micro та Mini можна не лише 
програвати файли на USB-пристроях, а й одночасно слухати 
та записувати на них CD-треки або радіопрограми. 

Відтепер можливо отримувати ще більше задоволення від 
перегляду у 3D. Завдяки вдосконаленій 3D-технології LG 
забезпечує більш чітке та яскраве 3D-зображення без змазування.

Відтворення 3D

АУДІО

Насолоджуйтеся кращою якістю зображення під час 
дозвілля. ULTRA HD перетворює звичайні зображення 
на зображення ULTRA HD якості, що вчетверо 
перевищує Full HD.

ULTRA HD 
Up-scaler

ДОМАШНІЙ КІНОТЕАТР 

ПОСИЛЕНЕ 
ВРАЖЕННЯ ВІД 
ПЕРЕГЛЯДу

aUDIO
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ультратонкий дизайн, 35 мм 

Ультратонкий дизайн системи (35 мм) дає змогу розмістити її 
під вашим телевізором, тож вона не заважатиме при 
перегляді телепрограм. 

ЗВуКОВА ПАНЕЛЬ/КОМПАКТНА АКуСТИЧНА СИСТЕМА SOUNDPLATE™

LG SoundPlate™ чудово поєднується з більшістю телевізорів, що мають діагональ 
32–55".

Підходить до більшості телевізорів із діагоналлю 
екрана 32–55"

МІНІ СИСТЕМИ

Створіть атмосферу вечірки за допомогою 
ефектів X-Flash.

X-Flash

47”
42”32”

55”

Сріблястий преміум-дизайн чудово пасує до 
сучасних телевізорів і гармонійно доповнить 
вашу вітальню. 

Ідеально довершує 
преміум-телевізори

АУДІО

Металічний 
преміум-дизайн 

Система має акуратні та стильні металічні 
динаміки, вона прикрасить будь-яке приміщення 
і створить чудове звукове середовище у вашій 
оселі. Найкращий дизайн – для всіх ваших 
потреб. 

ДОМАШНІЙ КІНОТЕАТР 

СТИЛЬНИЙ 
ДИЗАЙН

aUDIO
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Бездротовий активний сабвуфер 

Звільніться від дротів! Бездротовий активний сабвуфер LG 
дасть змогу насолоджуватися розкішною якістю звуку у 
будь-якому приміщенні. 

Більше ніяких дротів! Лише підключіть акустичну систему LG 
до вашого телевізора – і насолоджуйтесь насиченим звуком 
через Bluetooth®. 

Бездротовий синхронізатор звуку 

Повноцінний бездротовий канал 

Відтепер жодних дротів, що плутаються під ногами! Жодних 
дротів між основним пристроєм та динаміками. Завдяки 
бездротовому довгому каналу установка ще ніколи не була 
такою простою. 

Насолоджуйтесь улюбленою музикою з мобільного 
пристрою завдяки акустичній системі LG, яка передає 
бездротове потокове аудіо через Bluetooth®.

Бездротове потокове аудіо через Bluetooth®

ЗВуКОВА ПАНЕЛЬ/SOUNDPLATE™

АУДІО

Бездротова акустична система допоможе 
створити комфортний, вишуканий звук. 
Насолоджуйтесь елегантним виглядом вашої 
вітальні, коли у ній з’явиться зручний та 
стильний пристрій. 

Бездротова 
акустична 
система 

ДОМАШНІЙ КІНОТЕАТР 

ВДОСКОНАЛЕНА 
АКуСТИЧНА СИСТЕМА
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Отримайте задоволення від веб-серфінгу 
– як на комп’ютері, але на більшому 
екрані! Ви можете шукати інформацію в 
Інтернеті та отримувати легкий доступ до 
веб-контенту завдяки інтуїтивно 
зрозумілому інтерфейсу та пульту 
дистанційного управління  Magic Remote!

Отримайте задоволення від розваг на 
високому рівні. Ви можете 
насолоджуватися функцією караоке з LG 
Audio у будь-який час. 
* Функція залежить від країни продажу. 

Завдяки подвійним вбудованим 
сабвуферам LG SoundPlate™ генерує 
потужний басовий звук, не потребуючи 
інших зовнішніх сабвуферів.

Ви неодмінно відчуєте потужний 
DJ-ефект за допомогою Smart DJ.

Веб-браузер Караоке Подвійні вбудовані 
сабвуфери

MINI

Smart DJ 2.0

Преміум-контент

Лише за допомогою кількох кліків 
пристроєм дистанційного управління 
відшукайте контент, який ви хочете 
переглянути на вашому телевізорі. LG 
Smart TV надасть різноманітні потокові 
популярні розваги та VOD-послуги. 

Miracast™ Wi-Fi Direct™

Miracast ™ дає можливість дзеркально 
переносити дані з мобільних пристроїв на 
телевізор. Просто перенесіть зображення 
з мобільних пристроїв і насолоджуйтеся 
мобільним контентом – картинками, відео, 
іграми – одразу на екрані телевізора.

Насолоджуйтеся тим, як легко тепер 
ділитися файлами за допомогою Wi-Fi 
Direct™. LG Audio підтримує Wi-Fi 
Direct™, що спрощує під’єднання, доступ 
та потокову передачу контенту за 
допомогою інших цифрових пристроїв.

LG Smart TV

Отримайте безліч різноманітних 
популярних потокових розваг та додатків 
за допомогою функцій LG Smart TV. 
Значна кількість якісних сучасних 
додатків, інтерактивних ігор та VOD-
сервісів, які було розроблено для 
індивідуальних та сімейних розваг, – усе 
це для вашої насолоди! 

SOUNDPLATE™

АУДІО

«Відтепер – жодних турбот!» Ви можете насолоджуватися 
повним об’ємним звуком навіть посеред ночі. Слухайте 
музику та кінодіалоги у вашому домашньому кінотеатрі 
через ваш смартфон або мобільний пристрій, при цьому вам 
не потрібно купувати гарнітуру Bluetooth® чи адаптер. 

Приватний режим 
стерео/моно 2.0

ДОМАШНІЙ КІНОТЕАТР 

ЗРуЧНІСТЬ 
aUDIO
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Wireless Rear Speakers

Бездротова акустична система допоможе 
створити комфортний, вишуканий звук. 
Насолоджуйтесь  елегантним виглядом вашої 
вітальні, коли у ній з’явиться проста і зручна 
установка. 

Aramid Fiber Speaker

Арамідне волокно – надзвичайно стійкий до 
зовнішніх подразників матеріал, що 
застосовується у пристрої для мінімізації 
спотворення звуку та забезпечення чіткого й 
точного звуку.

Audyssey DSX-2

DSX отримує просторові характеристики (прямий звук) 
з переднього фронту правого/лівого та просторового 
правого/лівого сигналів із вихідного джерела у каналів 
2.1 та 5.1, змішує їх у 9.1-каналі, а потім використовує 
незалежні 4 високі канали для відтворення 3D-звуку.

Основний: 444 x 65 x 292,5
Передній динамік: 290 x 1220 x 290
Центральний динамік: 341,5 x 79 x 81,5
Задній динамік: 290 x 1220 x 290
Сабвуфер: 172 x 379 x 377

РОЗМІРИ (Ш x В x Д, мм)

9.1-канальний 1460W
Вертикальний динамік з арамідного волокна  
Audyssey DSX-2 
3D-процесор об’ємного звуку 
Бездротова акустична система 
Miracast™ (Wi-Fi) 
Bluetooth® 
Компактна акустична система 2.0 
LG Smart TV

BH9540TW

АУДІО

9.1-канальний звук з ефектом присутності  
9.1-канальний звук з ефектом присутності поєднує стандартну 5.1-канальну систему з вертикальною 
акустичною системою об'ємного навколишнього звучання.  Ці 9 динаміків відтворюють 9 різноманітних 
звуків із різних сторін, передаючи точний і справжній звук, який створює ефект присутності у самому 
центрі подій. 

*LG Electronics залишає за собою право вносити будь-які зміни в колір та технічні характеристики моделей без попередження

BH9540TW 
9.1-КАНАЛЬНИЙ ДОМАШНІЙ CINEMA 
SOUND КІНОТЕАТР LG

76 77



5.1-канальний довколишній звук 

5.1-канальний довколишній звук – це вдосконалена 
звукова система, яка складається з 5 динаміків різних 
напрямків та одного вуфера. Ці 5 динаміків відтворюють 5 
різних звуків із кожного напрямку, створюючи м’який і 
чіткий звук, що імітує ефект присутності.

Динаміки з 
арамідного волокна 

Aramid Fiber, Арамідне 
волокно – надзвичайно 
стійкий до зовнішніх 
подразників матеріал, що 
застосовується у пристрої 
для мінімізації спотворення 
звуку та забезпечення 
чіткого й точного звуку.

Бездротова акустична 
система

Бездротова акустична 
система допоможе створити 
комфортний, вишуканий 
звук. Насолоджуйтесь 
чистим, елегантним виглядом 
вашої вітальні, коли у ній 
з’явиться зручний та 
стильний пристрій.

5.1-канальний 1200W
Динаміки з арамідного 
волокна 
3D-процесор об’ємного 
звуку
Бездротова акустична 
система
Miracast™ (Wi-Fi)
Bluetooth®
Приватний режим стерео/
моно 2.0
LG Smart TV

BH7540TW

Основний:  
440 x 65 x 298
Передній динамік:  
290 x 1150 x 290
Центральний динамік:  
342,5 x 86 x 87
Задній динамік:  
290 x 1150 x 290
Сабвуфер:  
251 x 336 x 310

РОЗМІРИ (Ш x В x Д, мм)

BH7540TW
ДОМАШНІЙ КІНОТЕАТР LG SMART 3D 
BLU-RAY™

АУДІО

*LG Electronics залишає за собою право вносити будь-які зміни в колір та технічні характеристики моделей без попередження

Бездротовий довгий канал 
 
Відтепер жодних дротів, що плутаються під ногами! 
Жодних дротів між основним пристроєм та динаміками! 
Завдяки бездротовому довгому каналу установка ще 
ніколи не була такою простою.

Підсвічування, що 
створює настрій

Завдяки м’якому 
підсвічуванню, що додає 
настрою, ви можете 
створити вдома сучасну 
атмосферу та прикрасити 
ваш інтер’єр. 

Динаміки з 
арамідного волокна 

Aramid Fiber, Арамідне 
волокно – надзвичайно 
стійкий до зовнішніх 
подразників матеріал, що 
застосовується у пристрої для 
мінімізації спотворення звуку 
та забезпечення чіткого й 
точного звуку.

4.1-канальний 1100W
Бездротовий довгий канал 
Підсвічування, що створює 
настрій 
Динамік з арамідного волокна 
D-процесор об’ємного звуку
Miracast™ (Wi-Fi)
Bluetooth®
Приватний режим стерео/
моно 2.0
LG Smart TV

BH9630TW

Основний динамік:  
444 x 65 x 292,5
Передній динамік:  
300 x 1350 x 300
Задній динамік:  
300 x 1350 x 300
Сабвуфер:  
307 x 366 x 307

РОЗМІРИ (Ш x В x Д, мм)

BH9630TW
ДОМАШНІЙ КІНОТЕАТР LG SMART 3D 
BLU-RAY™
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4.1-канальний об’ємний звук 320W

Надзвичайно тонкий пристрій може відтворювати дивовижний звук завдяки 4 неодимовим 
динамікам та 2 динамікам для верхніх частот. Для додавання низьких частот звукова панель 
оснащена бездротовим сабвуфером, який здатен підсилювати довколишній звук до 320W. 
Насолоджуйтесь густим, глибоким звуком, який зробить ваші розваги надзвичайно жвавими. 

ультратонкий дизайн, 35 мм

Завдяки ультратонкому дизайну (35 мм) 
система чудово поміститься під вашим 
телевізором і не заважатиме при перегляді 
телепрограм. 

Висока якість відтворення музичного 
формату (24 Біт/192 кГц) 

Ви можете програвати файли високої якості, 
такі як FLAC, що відтворюють звук високої 
якості – вищої за звук CD. Оскільки він 
відповідає стисненим аудіофайлам, навіть 24 
Біт/192 кГц високоякісному звуку. Ви зможете 
відтворювати звук, близький до 
оригінального. 

35mm

NB4540 
Панель: 840 x 35 x 82
Сабвуфер: 221 x 351,5 x 281
NB3540
Панель: 770 x 35 x 75
Сабвуфер: 170 x 360 x 316

РОЗМІРИ (Ш x В x Д, мм)

4.1-мультиканальний
320W
Високоякісне відтворення музики 
(24 Біт/192 кГц)
Бездротовий сабвуфер
Оптичний
USB
Dolby Digital
DTS2.0
Автоматична функція ввімкнення/вимкнення

NB3540

4.1-мультиканальний
320W
Високоякісне відтворення музики 
 (24 Біт/192 кГц)
Кріпиться на стіну
Бездротовий сабвуфер
SIMPLINK
Оптичний
USB
Dolby Digital
DTS2.0
Автоматична функція ввімкнення/вимкнення

NB4540

АУДІО

*LG Electronics залишає за собою право вносити будь-які зміни в колір та технічні характеристики моделей без попередження

NB4540
NB4540

4.1-КАНАЛЬНА ЗВУКОВА ПАНЕЛЬ LG
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4.1-канальний довколишній звук 
завдяки зовнішньому сабвуферу 

4.1-канальна система створює атмосферу 
присутності у кінотеатрі. Для відтворення 
задніх каналів звуку не потрібні окремі 
динаміки. 

Тонкий дизайн основи 

Тонкий, компактний дизайн основи (39,5 мм) 
додасть витонченості інтер’єру вашої оселі. 

Відтворення 3D Відтворення з USB

HDMI

Bluetooth®LG Smart TV

Багато розваг!

При програванні улюбленої музики з вашого смартфону, Blu-ray дисків та перегляді фільмів, 
що містяться у вашому ПК, ви отримаєте пульсуючий 4.1-канальний звук. Ви навіть матимете 
приємні враження від використання потокових сервісів і зможете використовувати додатки за 
допомогою мережевої функції.

Основний комплект: 700 x 39,5 x 320
Сабвуфер: 178 x 378 x 437

РОЗМІРИ (Ш x В x Д, мм)

4.1-мультиканальний 
320W
Бездротовий сабвуфер  
Тонкий дизайн, 39,5 мм
Cinema Sound
Bluetooth®
Приватний режим стерео/моно 2.0
LG Smart TV
SIMPLINK
Оптичний вхід
USB
HDMI Вхід/Вихід (ARC)

LAB540W

АУДІО

*LG Electronics залишає за собою право вносити будь-які зміни в колір та технічні характеристики моделей без попередження

LAB540W
ЗВУКОВА ПАНЕЛЬ
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Компактний дизайн 

SoundPlate™ можна легко розмістити під вашим 
телевізором. Він заощаджує простір та усуває всі 
недоліки користування пультом. 

Розумне оновлення 

Оновлення можна 
встановлювати через 
додаток у смартфоні за 
допомогою Bluetooth®, що 
позбавляє необхідності 
оновлювати програмне 
забезпечення через USB чи 
мережу. 

Вбудовані сабвуфери 
з басовими портами 

Вбудовані подвійні 
сабвуфери забезпечують 
LG SoundPlate™ виразні 
та глибокі баси, а також 
дають змогу зберегти 
витонченість корпусу 
завдяки відсутності 
зовнішніх елементів.

4.1-мультиканальний  
100W
Подвійний вбудований сабвуфер 
Технологія Cinema Sound 
Bluetooth®
Бездротова передача звуку 
Оптичний вхід
Автоматичне увімкнення/
вимкнення 

LAP240

• Головний пристрій:  
700 x 39,5 x 320
• Сабвуфер:  
178 x 378 x 437

РОЗМІРИ (Ш x Д x В, мм):

LAP240 
4.1-КАНАЛЬНА ЗВУКОВА ПАНЕЛЬ LG

АУДІО

*LG Electronics залишає за собою право вносити будь-які зміни в колір та технічні характеристики моделей без попередження

Бездротовий активний 
сабвуфер 

Забудьте про дроти! 
Бездротовий активний 
сабвуфер LG дає змогу 
будь-де насолоджуватися 
відмінною якістю звуку та 
витонченим дизайном. 

Розумне оновлення 

Оновлення можна встановлювати через додаток у смартфоні 
за допомогою Bluetooth®, що позбавляє необхідності 
оновлювати програмне забезпечення через USB чи мережу.

4.1-мультиканальний 
320W
Бездротовий сабвуфер 
Тонкий дизайн, 39,5 мм
Cinema Sound
Bluetooth®
Wireless Sound Sync
SIMPLINK
Оптичний вхід
HDMI Вхід/Вихід (ARC)
USB
Автоматичне ввімкнення/
вимкнення 

LAP440W

• Main set (Основний 
пристрій):  
700 x 39,5 x 320
• Subwoofer (Сабвуфер):  
178 x 378 x 437

РОЗМІРИ (Ш x Д x В, мм):

LAP440W
4.1-КАНАЛЬНА ЗВУКОВА ПАНЕЛЬ LG Перетворення на 

величезний динамік

Задоволення від LG SoundPlate™ 
подвоюється, оскільки тепер є 
можливість насолоджуватися 
улюбленими піснями завдяки 
бездротовим виходам акустичної 
системи або через аудіовиходи 
телевізора. Музику можна 
прослуховувати через 
Bluetooth® чи USB-з’єднання. 

84 85



CM2440
МІКРО сИсТЕМА

CM1530BT
МІКРО сИсТЕМА

Потужність 100W 
Сумісність із операційними 
системами Android  
FM
USB 2.0 
Bluetooth®

CM2440

229 X 130 X 236

Розміри (Ш x Д x В, мм):

Потужність 10W 
FM
USB 2.0 
Bluetooth®

CM1530BT

150 x 200 x 212

Розміри (Ш x Д x В, мм):

АУДІО

*LG Electronics залишає за собою право вносити будь-які зміни в колір та технічні характеристики моделей без попередження

CM2540
МІКРО сИсТЕМА

Сумісність із операційними системами іOS/
Android 

CM2540 підходить для будь-яких випадків, даючи 
можливість слухати музику з iPhone®/iPad® iPod®, а 
також з Android-пристроїв. Насолоджуйтесь кришталево 
чистим звуком улюбленої музики через смартфон. 

Бездротове з’єднання 
через Bluetooth®

Насолоджуйтесь 
улюбленою музикою з 
мобільного пристрою через 
музичну систему LG з 
бездротовим з’єднанням 
через Bluetooth®. 

Технологія Smart 
Awake Lighting

Технологія Smart Awake 
Lighting ненав’язливо 
допоможе вам 
прокинутися вранці. 
Підсвічування вмикається 
за 30 секунд до звукового 
сигналу будильника. 

Offset

Потужність 20W 
Сумісність із операційними 
системами іOS/Android 
Bluetooth®
Технологія Smart Awake Lighting 

CM2540

220 x 220 x 148

Розміри (Ш x Д x В, мм):
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Насолоджуйтесь 
розумними 
розвагами зі  
      Smart Control

Пориньте у світ розумних розваг із LG Magic 
Remote та легко керуйте своїм дозвіллям. Smart 3D 
Blu-ray™ плеєр LG має в своєму арсеналі декілька 
інтелектуальних рішень та преміальних опцій, які 
проведуть вас до світу розумних розваг і чудово 
допоможуть задовольнити ваші потреби у 
розвагах

LG 
VIDEO
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Обмін даними за допомогою Miracast™

Miracast™ дає змогу відображати екран смартфону на екрані 
телевізора через плеєр LG Blu-ray™. Просто виведіть зображення 
вашого смартфону на екран телевізора і насолоджуйтесь 
улюбленими зображеннями, відео, іграми прямо з вашого 
пристрою.  

Завантажуйте і відкривайте файли із зовнішніх носіїв за 
допомогою  плеєра Blu-ray™ та працюйте з ними через 
телевізор так само легко, як через ваші комп’ютери, 
смартфони та планшети.

Доступний обмін даними зі Smart Share™

Розумні розваги зі Smart TV

Розширте межі розваг та використання додатків за 
допомогою функцій LG Smart TV. Повний спектр якісних і 
стильних додатків, інтерактивних ігор та VOD-сервісів 
доступний для індивідуального чи сімейного дозвілля. 

Найбільш інноваційний і водночас простий пульт 
дистанційного управління телевізором: наведіть та 
натисніть, підтягніть та відпустіть, прокрутіть вниз і вгору для 
керування функціями LG Smart TV. 

Інтуїтивне керування за допомогою 
Magic Remote 

ВІДЕО Найбільш комфортний перегляд відео у 3D став 
реальністю. Вдосконалена технологія 3D-зображення 
дає змогу пристроям LG дарувати незабутні враження 
від перегляду відео у форматі 3D за рахунок відсутності 
ефекту розмиття зображення. 

Формат 3D

Найкраща якість зображення для дозвілля 
вдома. Технологія ULTRA HD Up-scaling підвищує 
якість звичайного зображення до рівня ULTRA 
HD, якість якого в рази вища за Full HD. 
* Доступна лише для пристроїв із дисплеями 
ULTRA HD.

ТЕХНОЛОГІЯ ULTRA 
HD UP-SCALING

ЩЕ БІЛЬШЕ ВРАЖЕНЬ 
ВІД ПЕРЕГЛЯДу

ВІДЕО
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Технологія Wi-Fi Direct™

Насолоджуйтеся зручним бездротовим обміном даними за 
допомогою технології Wi-Fi Direct™. LG Video підтримує функцію 
Wi-Fi Direct™, даючи змогу легко підключатися, отримувати контент 
та обмінюватися ним з іншими digital-пристроями. 

Ви можете переписувати улюблені пісні з CD на USB-носії 
та одночасно прослуховувати їх. 

Одночасний запис і відтворення аудіо 
з USB-носіїв 

універсальна система пошуку 

Дивіться все, що заманеться, шукайте все, що вам потрібно, у 
будь-який зручний час за допомогою функції Universal Search. 
Просто введіть необхідне слово для пошуку – і система 
запропонує вам релевантний VOD-контент та відеоролики з 
YouTube. 

Насолоджуйтесь легкістю інтернет-серфінгу, відтепер – на 
більшому екрані! Ви можете легко користуватися пошуковими 
системами та отримувати доступ до контенту за допомогою 
інтуїтивного інтерфейсу та зручного пульта Magic Remote. 

Вбудований веб-браузер 

ВІДЕО 

Відтепер жодних незручностей! Ретранслюйте 
звук із телевізора на ваш мобільний пристрій 
через Мережу. Насолоджуйтесь звуком через 
навушники, поки всі члени вашої родини 
відпочивають. 

Режим звуку Private 
Sound Mode 2.0

ЩЕ БІЛЬШЕ ВРАЖЕНЬ 
ВІД ПЕРЕГЛЯДу

ВІДЕО
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BP640 
LG SMART 3D BLU-RAy™ ПЛЕєР 

Технологія Miracast™

Miracast™ дає змогу відображати екран смартфону на 
екрані телевізора через плеєр LG Blu-ray™. Просто 
виведіть зображення вашого смартфону на екран 
телевізора і насолоджуйтесь улюбленими зображеннями, 
відео, іграми прямо з вашого пристрою.  

Підтримка LG Smart TV

Розширте межі розваг та 
використання додатків за 
допомогою функцій LG 
Smart TV. Повний спектр 
якісних та стильних додатків, 
інтерактивних ігор та VOD-
сервісів, доступних для 
проведення індивідуального 
чи сімейного дозвілля. 

Режим звуку Private 
Sound Mode 2.0

Ретранслюйте звук із 
телевізора на ваш 
мобільний пристрій через 
Wi-Fi і насолоджуйтесь 
звуком через навушники. 

Відтворення дисків формату 3D 
Blu-ray
Функція Miracast™
Функція Private Sound Mode 2.0
Доступ до різноманітного 
онлайн-контенту
Функція Wi-Fi Direct™
Функція SmartShare™

BP640

• 430 x 43.5 x 205

Розміри (Ш x Д x В, мм):

ВІДЕО 

*LG Electronics залишає за собою право вносити будь-які зміни в колір та технічні характеристики моделей без попередження

BP740 
LG SMART 3D BLU-RAy™ ПЛЕєР 

ULTRA HD Up-scaling

Найкраща якість зображення для домашнього дозвілля. 
Технологія ULTRA HD Up-scaling підвищує якість 
звичайного зображення до рівня ULTRA HD, якість якого в 
рази вища за Full HD. 

Технологія Magic 
Remote

Найбільш інноваційний і 
водночас простий пульт 
дистанційного управління 
телевізором: наведіть та 
натисніть, підтягніть та 
відпустіть, прокрутіть вниз і 
вгору для керування 
функціями LG Smart TV. 

Режим звуку Private 
Sound Mode 2.0 

Ретранслюйте звук із 
телевізора на ваш 
мобільний пристрій через 
Wi-Fi та насолоджуйтесь 
звуком через навушники. 

Відтворення дисків формату 3D 
Blu-ray
Технологія ULTRA HD 
Up-scaling 
Технології Magic Remote & Web 
Browser
Функція Miracast™
Функція Private Sound Mode 2.0
Доступ до різноманітного 
онлайн-контенту 
Технологія Wi-Fi Direct™
Технологія SmartShare™

BP740

• 430 x 43.5 x 205

Розміри (Ш x Д x В, мм):

ВІДЕО
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Загальні відомості

Розмір (Ш х В х Г), мм

Підключення

Smart TV

Для вашої зручності 

Формат відео

 

Формат аудіо

Аксесуари

Кількість каналів

Загальна вихідна потужність (Вт), RMS

Передня колонка

Колонка об'ємного звучання

Сабвуфер

Аудіо DAC

Основний модуль

Сабвуфер

USB

Аудіовихід (Оптичний)

HDMI (вхід/вихід)

Bluetooth (3.0)

Преміальний контент

Магазин додатків LG Apps

Wi-Fi Direct

Синхронізація гучності з ТВ (оптичний вихід)

Автоматичне включення / вимикання  

(оптичний вихід)

BD-ROM

MPEG2, MKV, MPEG4 AVC (H.264), DivX HD, 

AVCHD, MP4, MOV

LPCM, Dolby Digital, DTS

Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio

FLAC

Інструкція

USB кабель

Батарея

Гарантійний талон

LAB540W

4.1

320

40 х 2

40 х 2

160

-

700 x 39,5 x 320

178 x 378 x 437

1

1

1/1

•

•

•

•

• / •

• / • 

•

• 

•

•

•

•

•

•

•

LAP440W

4.1

320

40 х 2

40 х 2

160

•

700 x 39,5 x 320

178 x 378 x 437

1

1

1/1

•

-

-

-

• / •

• / • 

-

- 

•

-

•

•

•

•

•

LAP240

4.1

100

25 х 2

25 х 2

-

-

560 x 49,5 x 320

-

-

-

•

-

-

-

• / •

• / • 

-

- 

•

-

-

•

-

•

•

*LG Electronics залишає за собою право вносити будь-які зміни в колір та технічні характеристики моделей без попередження

Загальні відомості

Габарити (Ш х В х Г)

3D відтворення

З’єднання

Smart Tv

Підключення

Для вашої зручності

Цифрова обробка звуку

Кількість каналів

Загальна вихідна потужність (Вт), RMS

Основний модуль

Фронтальна колонка

Центральна колонка

Задня колонка

Сабвуфер

3D / 2D

Конвертація 2D у 3D (Відео)

Вбудований Wi-Fi Direct

Smart Share: Miracast, DLNA 

LG Smart TV

Преміальний контент (CP) / LG Apps

Браузер (Flash 10 / HTML 5 support)

Бездротові тилові колонки

USB

Мікрофон (Вхід 6.3)

Аудіовхід (Портативний вхід)

Аудіовихід композитний / оптичний

HDMI (Вихід/Вхід)

Радіо FM

Ethernet RJ45

Додаток Smart phone remote

Режим Sound Privacy

FM (пам'ять на 50 станцій)

Караоке

Відтворення з зовнішнього HDD (FAT32, NTFS)

HDMI 1.4 / ARC

Формат відео/  DivX, MPEG2, MKV, MPEG4 AVC (H.264), 

AVCHD, SMPTE VC1

Формат аудіо / Dolby Digital, DTS, MP#, WMA, FLAC, DivX HD

Формат аудіо/Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD 

Master Audio Essential

BH9630TW

8.1

1100

444 x 65 x 292,5

300 x 1350 x 300

-

300 x 1350 x 300

307 x 366 x 307

• / •

•

•

•

•

• / •

• / •

•

•

1

2

• / •

1/2

1

•

•

•

•

MKV / DivX HD / DivX / Mp3 / Jpeg

• / •

• 

•

• 

BH9540TW

9.1

1460

444 х 65 х 292,5

290 х 1220 х 290

341.5 х 79 х 81.5

290 х 1220 х 290

172 х 379 х 377

• / •

•

•

•

•

• / •

• / •

•

•

1

2

• / •

1/2

1

•

•

•

•

MKV / DivX HD / DivX / Mp3 / Jpeg

• / •

• 

•

• 

BH7540TW

5.1

1200

440  х  65  х  298

290 х 1150 х 290

342.5 х 86 х 87

290 х 1150 х 290

251 х 336 х 310

• / •

•

•

•

•

• / •

• / •

-

•

1

2

• / •

1/2

1

•

•

•

•

•

MKV / DivX HD / DivX / Mp3 / Jpeg

• / •

• 

•

• 
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Характеристики відео 

 

 

 

 

 

 

Характеристики аудіо 

 

 

З’єднання 

 

 

 

 

 

Для вашого комфорту 

 

 

 

 

 

Lg smart функції 

 

Веб браузер

Вiдтворюванi диски 

Вiдтворюванi формати  

 

Вхід та вихід 

 

 

 

Аксесуари 

Функція 1080p up-scaling

Масштабування Digital Cinema 4k

Конвертація 2D в 3D

Зниження шуму

Перетворення NTSC PAL

Функція Deep Color

Покращені характеристики відео

DD 2к Down Mix

Рекодування (Лише DTS)

Перетворення LPCM (DTS HD, Dolby TrueHD)

Дротовий інтернет

Вбудований Wi-Fi

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Display

DLNA

NFC

Функція Sound Privacy

Функція SIMPLINK

Додаток LG remote

Функція батьківського контролю

USB клавіатура/ мишка

Miracast, DLNA

Преміальний контент (CP)

LG додатки

Підтримка Flash 10 / HTML 5

BD-ROM/BD-R/BD-RE

TS, MPEG4 (H.264), DivX HD, MKV, AVCHD, M4V, 

WMV, 3GP, MP4, MOV, LPCM, DTS-HD MA, FLAC, 

AAC

Аудіовихід (оптичний)

USB

Ethernet

Вихід HDMI

Motion RCU

BP740

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

DMP / DMR

•

•

•

•

•

• / •

•

•

•

•

•

 

• 

•

•

•

•

•

BP640

•

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

DMP / DMR

•

•

•

•

•

-

•

•

•

-

•

 

• 

•

•

•

•

-

Загальні відомості

Габарити

Підключення

Для вашої зручності

 

Формат аудіо

Аксесуари

Кількість каналів

Загальна вихідна потужність (Вт), RMS

Передня динаміки

Тилові динаміки

Сабвуфер

Розмір (Ш х В х Г), мм / Основний модуль

Розмір (Ш х В х Г), мм / Сабвуфер

USB

Аудіовхід [Портативний вхід]

Аудіовихід [Оптичний]

HDMI [Вихід/Вхід]

LGTV Бездротове потокове аудіо (Bluetooth)

TВ гучність OSD синхр.(Bluetooth/Оптичний)

Direct Volume & Mute Control by LG TV Remote  

(Bluetooth/Оптичний)

Автоматичне включення / вимикання (Bluetooth / оптичний)

Синхронізація аудіо і відео (Bluetooth/ оптичний)

Функція SIMPLINK

Автоматичне регулювання гучності

3D Відеосигнал

Режим очікування Аудіо, Відео

Зворотній аудіо канал (ARC)

НЧ-динамік рівень гучності

Можливість зарядки через USB

Програвання зовнішнього HDD

Оптичний вхід

Bluetooth (Rx/Tx)

LPCM, Dolby Digital, DTS, MP3, WMA

HDMI-кабель

USB-кабель

NB4540

4.1

320

40 х 2

40 х 2

160 (бездротовий)

840 x 35 x 82

221x 351,5x 281

1

1

1

1/1

•

• / •

• / • 

• / Х

• / Х

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• / X (версія 3.0)

•

•

•

*LG Electronics залишає за собою право вносити будь-які зміни в колір та технічні характеристики моделей без попередження

Загальні відомості

Режими роботи

Інтерфейс

Функції DJ

Радіо

Типи дисків, файлі

Коммунікація

Інше

Кількість каналів

Загальна потужність (Вт), RMS

Передня колонка

Сабвуфер

CD

Тюнер

USB Host

Портативний вхід

Bluetooth

Композитний вхід L/R

Аудіовихід для навушників (3.5 / 6.3)

Аудіовхід (USB 1)

Аудіовхід (USB 2)

Аудіовхід (Портативний вхід)

Композитний вхід L/R

Вхід для мікрофону

Smart DJ

Juke box

DJ Effect

DJ Pro (Drone pad)

Auto DJ

Режим

CD, CD-R/CD-RW, MP3, WMA CD

Flac

Заряджання MP3 плеєрів через USB

Підтримка MP3/WMA ID3 Tag

Bluetooth

NFC

Підтримка iPod/iPhone/iPad/Android

LED світломузика

CM2540

2

20

10 х 2

-

•

•

•

•

•

-

3,5

•

-

•

-

-

-

-

-

-

-

FM

•

•

•

•

-

•

-

CM2440

2

100

50 х 2

-

•

•

•

•

•

-

-

•

-

•

-

-

-

-

-

-

-

FM

•

•

•

•

•

-

-

-

CM1530BT

2

10

5 x 2

-

•

•

•

•

-

-

-

-

-

•

-

-

-

-

-

-

-

FM

•

-

•

•

-

-

-

-
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Зручний та стильний,
мобільний принтер
Ваші дорогоцінні миті заслуговують на більше, ніж 
просто залишатися у смартфоні. Роздрукуйте та оживіть 
фотографії. Насолоджуйтесь редагуванням та обміном 
зображеннями будь-де і будь-коли з кишеньковим 
принтером Pocket Photo.  

LG 
POckET 
PhOTO



Компактний розмір 
LG Pocket Photo такий тонкий і 
компактний, як і ваш смартфон, 
тому він легко вміщується у  
руці або сумці. 

Розумне редагування та обмін зображеннями Стильний дизайн 

Легкий, компактний та витончений корпус принтера дає змогу 
легко його переносити. Такий пристрій обов’язково приверне 
увагу ваших друзів. 

За допомогою додатка LG Pocket Photo можна з легкістю додати до зображення 
QR-код із посиланням на профіль у соціальній мережі.

Роздрукований QR-код може 
надати більше інформації, 
наприклад, номер телефону, однак 
він також може бути з’єднаний із 
вашим профілем у соціальній 
мережі для того, щоб ви могли 
розділити радісні моменти зі своїми 
друзями. 

Доступ до профілю в соціальній мережі через QR-код

Додаток LG Pocket photo
Додаток LG Pocket Photo дає змогу користуватися низкою функцій для 
редагування зображень. За допомогою цього додатка можна прикрашати власні 
фото, додавати текст, дати чи навіть QR-код. 

30 + frames

Мобільний друк фотографій 

Зробіть фотографію дорогоцінного моменту та роздрукуйте її у будь-який 
час, де б ви не були.

Легке з’єднання 
Ви можете будь-коли і будь-де роздруковувати фотографії за допомогою 
з’єднання Bluetooth® чи NFC. 

Just tag your smart phone (only for an-
droid) *nFC: near Field Communication

Compatible with Android ver. 2.2(Froyo)
/iOS ver. 5.1/ Window Phone 8 and above

Роздруковуйте дорогоцінні світлини 
будь-де і будь-коли, зручно редагуйте 
та обмінюйтеся зображеннями з 
іншими.

Принтер Smart MobilePrinter 

LG POCKET
PHOTO
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Зручне з’єднання через Bluetooth®/NFC

Ви можете роздруковувати фотографії будь-де і 
будь-коли за допомогою Bluetooth® та NFC. 

Підтримка 
платформ Andoid/
iPhone/Windows 8 

Пристрій підтримує 
Android 2.2 (Froyo)/iOS 
5.1/Windows Phone 8, а 
також новіші версії. 

Безчорнильний 
папір Zink 

Тепер завдяки 
безчорнильному 
фотопаперу Zink 2.0 
для друку якісних 
зображень не 
потрібно 
використовувати 
картриджі. 

Розмір (Ш x Д x В, мм): 

Вага 

 
 

Основний LED-індикатор

 

 

USB (v2.0)

Сумісність із  

мобільними пристроями 

Bluetooth® 

NFC-з’єднання 

Пристрій для друку 

Вбудований акумулятор 

Формат зображення 

Device

Device

On/Off LED

LED-індикатор батареї 

LED

Мікро-USB (пристрій)

iOS Mobile 

iOS PAD

Android Mobile

Android PAD

Windows Phone 8

v4.0

Розширення

Швидкість 

Тип

Час підзарядки  

Обсяг друку (при повній зарядці)

76 x 126 x 20

221g

2 Colors

2 Colors

2 Colors

•

•

•

•

•

•

•

•

313dpi

60 Sec

Li-Polymer(7.4V ,500mA)

60 Min

Max. 30ea

JPEG, PNG

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип

Розмір 

Розширення 

не клейкий / клейкий 

2” x 3”

313 dpi

ПАПІР

IN & OUT

FEATURES

PD239W
МОБІЛЬНИЙ ФОТО ПРИНТЕР

Just tag your smart phone 
(only for android) 
*nFC: near Field Communication

PD239W

*LG Electronics залишає за собою право вносити будь-які зміни в колір та технічні характеристики моделей без попередження
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Служба підтримки користувачів:
0 800 303 000
www.lge.com/ua


