Siap Diluncurkan, Platform Smart TV LG
webOS 6.0 Bawa Pengalaman Lebih Intuitif
SEOUL, Jan. 8, 2021 — LG Electronics (LG) mengumumkan pengenalan platform bagi smart TV terbarunya di tahun 2021 webOS 6.0. Berpasangan dengan Magic Remote terbaru dengan peningkatan
kepintaran pada LG ThinQ AI didalamnya, platform terbaru ini dikatakan bakal memberikan pengalaman menjelajah konten yang lebih menyenangkan dan inuitif.
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4 lalu, ujar Park Hyoung-sei, President LG

Home Entertainment Company. Lebih lanjut ia menyatakan, webOS 6.0 ini akan menjadi platform
smart pintar LG edisi 2021. Termasuk didalamnya TV OLED, QNED Mini LED, NanoCell dan Ultra HD
TV.

Bicara tentang pembaruan ini, pengguna smart TV LG berbasis webOS akan mudah melihat perbedaan
dengan adanya perubahan pada tampilan utama layar. Rancangan ulang tampilan home screen ini
dibuat dengan mempertimbangkan kebiasaan konsumsi konten yang berubah dari pemirsa.

Tampilan versi terbaru ini memberikan akses lebih cepat pada aplikasi yang paling sering digunakan.
Disisi lain, menyederhanakan penemuan konten dengan rekomendasi berdasarkan preferensi
pengguna dan riwayat penayangan. Dengan konten pilihan dan informasi terkait tertampil secara sekilas pada layar utama, home screen menjadi pusat pengaturan dan ekosistem webOS yang lebih mudah.

Melengkapi pengalaman intuitif dari platform smart TV terbarunya ini, LG memberi pembaruan pada
remote control populernya yaitu Magic Remote. Diluar desain premiumnya, pembaruan Magic Remote ini menawarkan control lebih sederhana saat menggunakan pengenalan suara dengan dukungan
platform Artificial Intelligence (AI). Bersanding dengan LG ThinQ, fungsi pengenalan suara pada Magic
Remote juga mendukung bagi Amazon Alexa maupun Google Assistant.
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Kemudahan navigasi dan tampilannya yang apik, Magic Remote terbaru ini juga menawarkan
keterhubungan lebih cepat antara TV dan perangkat digital lainnya. LG juga menyediakan tombol
pintas untuk mengakses penyedia konten populer seperti Netflix, Amazon Prime Video dan Disney+.

Selain itu, LG juga melengkapi remote control smart TV terbarunya ini dengan fitur Magic Tap.
Keberadaannya memungkinkan aktivasi fungsi NFC lebih cepat hanya melalui satu sentuhan. Cukup
dengan menyentuhkan smartphone yang mendukung fungsi NFC pada Magic Remote, pengguna akan
dapat langsung berbagi tampilan layar smartphone pada TV dan demikian sebaliknya. Pengguna juga
dapat melihat berbagai konten yang tersimpan pada smartphone melalui layar TV sembari tetap
mengakses berbagai aplikasi dan fitur smartphone.

Paduan pemanfaatan teknologi AI terbaru, pengenalan suara pada TV dan Magic Remote membuat
pengguna hanya cukup melakukan perintah suara untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
Keberadaan Magic Explorer yang menjadi peningkatan versi dari LG Magic Link, memberikan konten
informatif terkait dengan konten yang sedang tertampila pada layar. Informasi ini diantaranya terkait
aktor, lokasi dan berbagai hal yang menarik perhatian pada film maupun siaran TV. Yang tak kalah
menarik, pengguna bahkan dapat berbelanja berbagai produk yang tertampil pada tayangan TV
dengan mudah.

Sebagai tambahan, fitur Next Picks bekerja menganalisis preferensi pengguna untuk memberikan konten terkait yang sesuai dengan selera mereka. Dengan memanfaatkan data historis penayangan konten, fitur Next Picks merekomendasikan dua program siaran dari stasiun TV atau set-top box serta
judul film terkait dari layanan Video On Demand atau aplikasi yang sesuai. Keahlian fitur ini memberikan kecepatan sekaligus kemudahan pengguna dalam mendapatkan tontonan yang sesuai seleranya.
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berikan layanan, produk dan teknologi yang menjawab kebutuhan dan keinginan konsumen kami yang
berharga, ujar Park Hyoung-sei. Untuk mendapat gambaran lebih baik terkait jajaran TV terbaru LG
dengan dukungan webOS 6.0, ia mengundang publik mengunjungi booth virtual LG di penyelenggaraan Consumer Electronics Show 2021 yang akan dimulai pada 11 Januari nanti.
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###

About LG Electronics Home Entertainment Company
The LG Home Entertainment Company is an industry leader in televisions and audio-video systems. The company is a globally
recognized innovator for its leadership in OLED TVs which is revolutionizing the premium TV category. LG is committed to
improving customers’ lives with innovative home entertainment products led by award-winning OLED TVs and NanoCell
TVs featuring artificial intelligence and sound solutions developed in partnership with Meridian Audio. For more news on LG,
go to www.LGnewsroom.com.
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