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FOR IMMEDIATE RELEASE

LG G7 ThinQ Menuai Ulasan Baik Dari Berbagai
Media Teknologi
Seoul, 15 Mei 2018 - Berbagai media, utamanya yang berfokus mengulas perkembangan teknologi, memberi ulasan baik pada LG G7ThinQ. Peningkatan signifikan pada
berbagai fitur utama termasuk audio, baterai, kamera dan layar menjadi pokok bahasan ulasan tersebut. Disamping itu, ulasan positif pun didapat atas keberadaan fitur
berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence - AI) pada smartphone premium LG
yang resmi diperkenalkan pada awal bulan ini.

Termasuk dalam ulasan positif ini, PhoneArena memuji kamera LG G7ThinQ dengan
memberi pernyataan “LG G7ThinQ merupakan monster smartphone kamera karena
memiliki kemampuan untuk pengambilan mode portrait dengan kamera depan dan
belakangnya.” Hal ini merujuk pada terapan sepasang sensor 16MP pada kameranya
yang dipecah menjadi lensa utama yang lebar bidang tangkapnya 71 derajat dengan
nilai f/1.6 dan lensa berbidang tangkap lebar 107 derajat yang memiliki diafragma
f/1.9.

Senada dengannya, media Engadget pun memberi tinjauan positif terkait lensa wide
angle LG G7ThinQ. Kutipan pada tulisan di media tersebut menyatakan “Saya dapat
melihat bagaimana lensa yang lebih luas akan sangat berguna untuk menangkap foto
dari adegan yang lebih megah seperti halnya Grand Canyon.”
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Di bagian lain, media Tren Digital lebih berfokus memberikan tinjauan pada tampilan
kecerahan layar Super Bright Display yang diterapkan pada LG G7ThinQ. Membandingkannya dengan smartphone LG G6 sebelumnya, ulasan tersebut menyatakan “Sementara kami telah menemukan LG G6 memiliki layar menakjubkan yang penuh warna,
kehangatan dan detail, hal ini tetap tak dapat mengimbangi LG G7ThinQ.”

Masih merujuk pada tampilan layarnya, Forbes bahkan menulis,”LG memberi
pengguna opsi untuk meningkatkan kecerahan lebih lagi yang mencengangkan hingga
1,000 nits. Sesuatu yang sangat berguna ketika menggunakan di bawah sinar matahari
langsung yang terik.”

Sektor audio pun tak luput dari ulasan positif. Adalah Digital Trends yang memuji
Boombox speaker yang diterapkan pada LG G7ThinQ. Inovasi LG yang memanfaatkan
ruang dalam smartphone ini dan mengubahnya menjadi tabung resonansi,
menghasilkan dentuman bass lebih kuat dibanding speaker smartphone lain. Secara
khusus dalam ulasannya, Digital Trends menyatakan, “Pecinta musik juga akan
menghargai Boombox Speaker pada LG G7ThinQ.”

Secara keseluruhan, media pun memberikan apresiasi pada desain LG G7ThinQ. Hal ini
tak lepas dari kerampingan dan kenyamanan untuk pengoperasian dengan satu tangan. Hal ini menjadi istimewa mengingat layar LG G7ThinQ berbentang 6.1 inci dengan
desain FullVision dan resolusi QHD +. Menanggapi terapan desain LG G7ThinQ, Engadget menyatakan, "Bagian samping dan belakang LG G7ThinQ memiliki bentuk
melengkung yang halus pada tepiannya yang memberi kenyamanan di tangan. Sementara layar di bagian depan memiliki lekukan masuk sedikit ke dalam bingkai logam untuk tampilan keseluruhan yang lebih lembut."
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Dalam ulasan berbeda, media PhoneArena menulis, “Sementara G6 tahun lalu memperkenalkan kami pada desain yang lebih modern dengan penggunaan materi kaca dan
konstruksi logam. LG G7 ThinQ tampil sebagai smartphone yang lebih disempurnakan
pada setiap aspek.” Seakan menguatkan pernyataan ini, media Android Headlines dalam ulasannya bahkan menekankan bahwa LG G7ThinQ adalah salah satu dari
smartphone terbaik yang diluncurkan pada Mei 2018 dan memberi tahu pembacanya,
"Jika Anda menginginkan smartphone baru bulan ini, LG G7ThinQ pasti layak dipertimbangkan."

Memberi tanggapan atas berbagai ulasan positif media terhadap smartphone barunya
ini, manajemen LG menyatakan hal ini sesuai dengan fokus awal pengembangan LG
G7ThinQ. “LG G7ThinQ akan memberikan pengalaman smartphone yang baru dengan
berbagai penyempurnaan pada sisi fundamental yang paling banyak digunakan termasuk dengan pemberian fitur AI yang lebih berarti,” kata Ha Jeung-uk, Senior Vice President dan Business Unit Leader LG Electronics Mobile Communication Company.

###

About LG Electronics Mobile Communications Company
The LG Electronics Mobile Communications Company is a global leader and trend setter in the mobile and wearable
industry with breakthrough technologies and innovative designs. By continually developing highly competitive core
technologies in the areas of display, camera optics, audio and battery. LG creates handsets and wearables that fit the
lifestyles of a wide range of consumers all over the world. LG is seeking to provide a mobile experience that extends
beyond the scope of traditional smartphones. For more information, visit www.LG.com.
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