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Που είναι το iPhone;

iPhone 6 ακούμε
και... iPhone 6 δε
βλέπουμε στην
Ελλάδα!

Η επίσημη κυκλοφορία του iPhone 6 και του

τικούς χρήστες, πολλοί έμειναν με την... όρεξη,

iPhone 6 Plus στην ελληνική αγορά έγινε, με τις

αφού δεν υπήρχαν διαθέσιμες συσκευές με

απαραίτητες τυμπανοκρουσίες, αν και δύσκολο

μεγαλύτερο χώρο αποθήκευσης.

να αποκτήσουμε τις περίφημες...ουρές έξω από

Ακόμη και 2 εβδομάδες αργότερα, η κατάσταση

τα καταστήματα, όπως βλέπουμε στο εξωτερικό.

δεν έχει ομαλοποιηθεί πλήρως και τα καταστή-

Ωστόσο, η ζήτηση δεν παύει να είναι ισχυρή για

ματα αδυνατούν να ανταποκριθούν στη ζήτηση,

τις συσκευές της Apple, ακόμα και στην Ελλάδα

αναμένοντας εναγωνίως νέες παρτίδες. Φαί-

της κρίσης.

νεται πως οι λίγες συσκευές που υπήρχαν σε

Πολλοί ήταν όσοι έσπευσαν να αποκτήσουν το

stock δώθηκαν σε όσους τις προπαρήγγειλαν,

νέο iPhone από την πρώτη μέρα διάθεσής του,

με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εν τέλει

όπως και αυτοί που έκαναν προ-παραγγελίες

«ουρές» από τους υπόλοιπους υποψήφιους

του μέσω των παρόχων κινητής. Το πρόβλημα

αγοραστές. Σύντομα αναμένεται να αυξηθεί η

ήταν πως, εξαιρώντας τις συσκευές των 16GB,

διαθεσιμότητα των iPhone 6, ενώ ας μη ξεχνάμε

πολύ λίγα ήταν τα 64GB και 128GB μοντέλα

ότι η Apple ρίχνει το βάρος στην κατασκευή

που ήρθαν στη χώρα μας. Και καθώς τα 16GB

του “Plus”, αναδιοργανώνοντας τις γραμμές

δε φθάνουν πλέον ούτε γι’αστείο στους απαιτη-

παραγωγής.

Δημήτρης Σκιάννης | mobileeditor@smartpress.gr

edi4orial
Vsenn: Το anti-project Ara!

Το μέλλον των
«αρθρωτών»
smartphones
διαγράφεται
λαμπρό

Το Project Ara της Google και τα αρθρωτά

Επιπλέον, διαθέτουν triple-layer encryption,

smartphones του μας έχουν ενθουσιάσει και

ενώ, για την ασφάλεια και την προστασία σας,

κάθε πληροφορία γι’ αυτά κερδίζει το ενδια-

παρέχουν δωρεάν πρόσβαση σε VPN network

φέρον μας.

καιsecure cloud.

Τώρα όμως, ένα νέο startup, η Vsenn, θέ-

Τέλος, μπορείτε να αλλάξετε και τα back covers

λει να δημιουργήσει τα δικά της modular

των συσκευών, ανάμεσα σε μία ποικιλία επι-

smartphones και μας δίνει τα πρώτα infos.

λογών που θα ταιριάζουν με το γούστο σας.

Ιδρύθηκε από έναν πρώην programmer

Πληροφορίες για το πότε ακριβώς θα διατε-

manager του Nokia X και υπόσχεται τη δημι-

θούν, αλλά και για την εμφάνισή τους, δεν

ουργία modular smartphones, που θα μπο-

υπάρχουν, με την εταιρεία να αναφέρει στο

ρούν να αναβαθμίζονται επιτρέποντάς σας να

teaser της απλά... «evolution is coming».

αλλάζετε τρία στοιχεία τους: την κάμερα, την
μπαταρία και τον επεξεργαστή/RAM.
Η εταιρεία εγγυάται τις αναβαθμίσεις τους για
τα επόμενα τέσσερα χρόνια, σημειώνοντας
ότι προσφέρει pure Vanilla Android σε αυτά.

Χριστίνα Κιτσάτη | c.kitsati@smartpress.gr
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Τα selfies... σκοτώνουν
Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει παρατη-

στόχο της. Ωστόσο, μία απροσεξία ήταν αρκετή

ρηθεί πολλοί άνθρωποι να τραυματίζονται

για να χάσει την ισορροπία της και να πέσει

(ή ακόμη και σε ορισμένες περιπτώσεις να

στο κενό από ύψος 4,5 μέτρων, προσκρούο-

χάνουν τη ζωή τους), πάνω στην προσπάθεια

ντας στα τσιμεντένια στηρίγματα της γέφυρας.

τους να τραβήξουν την «τέλεια» selfie. Δυστυ-

Ο θάνατος της άτυχης κοπέλας ήταν σχεδόν

χώς, το εν λόγω ανησυχητικό φαινόμενο το

ακαριαίος, καθώς υπέστη καρδιακή προσβο-

τελευταίο χρονικό διάστημα τείνει να πάρει

λή εξαιτίας του χτυπήματος. Ο θάνατος της

διαστάσεις επιδημίας και αυτό επιβεβαιώνε-

Sylwia προστίθεται στον κατάλογο των ατυχών

ται από ένα ακόμη θλιβερό περιστατικό, το

περιστατικών που οφείλονται σε selfie φωτο-

οποίο συνέβη στη Σεβίλλη της Ισπανίας. Η

γραφήσεις. Εντάξει, είναι απολύτως θεμιτό και

23χρονη Sylwia Rajchel από την Πολωνία έχα-

διασκεδαστικό το να ανεβάζεις τις αγαπημένες

σε αναπάντεχα τη ζωή της όταν προσπάθησε

σου φωτογραφίες στα social media, παρόλα

να τραβήξει παρακινδυνευμένα ένα selfie. Η

αυτά καλό θα ήταν οι λάτρεις των selfies να

άτυχη κοπέλα επιχείρησε να βγάλει το τέλειο

είναι εξαιρετικά προσεκτικοί, γιατί είναι πραγ-

selfie στη διάσημη γέφυρα Puente de Triana,

ματικά κρίμα και άδικο να χάνει κάποιος τη ζωή

ανεβαίνοντας στο περβάζι της για να πετύχει το

του για ένα τόσο χαζό λόγο.

Ένας ακόμη
τραγικός
θάνατος που
οφείλεται σε
selfie…

Πέτρος Κυπραίος | editor10@smartpress.gr
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Οι Ούγγροι κέρδισαν το δωρεάν Internet!
Βάσει του νόμου που επιχείρησε να περάσει

Αποφάσισαν να αντιδράσουν ακόμη πιο δυνα-

πρόσφατα η ουγγρική κυβέρνηση, οι ISPs θα

μικά, γεμίζοντας τον περίβολο του προεδρικού

έπρεπε να καταβάλλουν περίπου 60 cents

μεγάρου της χώρας με χιλιάδες παμπάλαια

ανά GB δεδομένων, γεγονός που ουσιαστικά

hardware parts!

σήμαινε ότι το κόστος θα μετακυλούσε στους

Με την κατάσταση να κλιμακώνεται, ο πρό-

καταναλωτές, καθιστώντας το downloading και

εδρος της Ουγγαρίας Viktor Orban δεν είχε

το Internet surfing πολύ πιο ακριβά.

άλλη επιλογή από το να πάρει πίσω το νόμο!

O κόσμος αντέδρασε και άμεσα διοργανώθη-

Τώρα, το κυβερνητικό επιτελείο καλείται να

καν μεγάλα συλλαλητήρια και διαδηλώσεις,

βρει έναν άλλον φόρο για να καλύψει το κενό

στις οποίες χιλιάδες Ούγγροι δήλωσαν την

στον προϋπολογισμό του 2015.

αντίθεση τους με το προαναφερθέν παράλογο

Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε περίτρανα, οι άν-

για αυτούς νομοσχέδιο.

θρωποι εάν το θέλουν πραγματικά έχουν τη

Η κυβέρνηση βλέποντας τις αντιδράσεις, επι-

δύναμη να αλλάξουν τα πράγματα...

χείρησε να περάσει μία πιο «light» εκδοχή του

Άλλωστε όπως λέει και ένα γνωστό μουσικό

συγκεκριμένου νόμου, όμως οι Ούγγροι δεν

κομμάτι... people have the power!

Δεν «πέρασε»
η φορολόγηση
του Internet στην
Ουγγαρία

κάμφθηκαν.

Βαγγέλης Ξανθάκης | v.xanthakis@smartpress.gr
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Hot
Spot

Samsung
Galaxy A5

σ. 10

Motorola
Nexus 6

σ. 11

Alcatel Idol 2
Πιο κομψό από ποτέ!

Γνωρίστε το πιο λεπτό και κομψό smartphone
της Alcatel, σε τιμή… ηδονική!
www.alcatelonetouch.com/gr/

Από τα άκρα του που έχουν κοπεί με διαμάντι, έως το ματ
μεταλλικό φινίρισμα η συσκευή εντυπωσιάζει από την πρώτη επαφή.
Το βάρος της (μόλις 128 gr) συντελεί τα μέγιστα σε αυτό.
8 mobilelife.gr

Gigabyte GSmart
Mika M3

σ. 12

MB Chronowing
Smartwatch

Lenovo Yoga 3 Pro
σ. 14

Microsoft Band
σ. 15

σ. 13

Oθόνη
Κατασκευασμένη με βάση τα πρότυπα της IPS τεχνολογίας, έχει μέγεθος 5.0 ίντσες και ανάλυση 540x960
pixels, ενώ την προστασία της αναλαμβάνει το Dragontrail glass που
καλύπτει την επιφάνειά της.

Η ναυαρχίδα της Alcatel για το
2014, διαφέρει αρκετά από κάθε
άλλη πρόταση του ανταγωνισμού
στην κατηγορία των Android
smartphones.
Έτσι διαθέτει IPS οθόνη 5 ιντσών
ανάλυσης 540x960 pixels, τετραπύρηνο επεξεργαστή χρονισμένο
στα 1,3GHz, μνήμη RΑΜ 1GB,
εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο 8GB
και υποστήριξη θύρας microSD.
Το Idol 2 είναι ιδιαίτερα λεπτό και
ελαφρύ με πάχος στα 7,3 χιλιοστά
και βάρος στα 128 γραμμάρια,
ενώ βγαίνει σε δύο εκδόσεις, με
σύνδεση 3G ή LTE ανάλογα με την

επιλογή του χρήστη και την χώρα
στην οποία διατίθεται.
Η Alcatel μας εγγυάται βελτιωμένο HD ήχο, οπίσθια κάμερα 8
MPixel, εμπρόσθια κάμερα ανάλυσης 1,3 MPixel για πολύ ικανοποιητική ποιότητα σε Skype calls
ή selfie photos, σταθεροποιητή εικόνας κατά την εγγραφή βίντεο για
βέλτιστα αποτελέσματα, μπαταρία
2000mAh (2150mAh η έκδοση
LTE), ενώ η συσκευή φοράει λειτουργικό Android στην έκδοση 4.3
Jelly Bean, σύντομα αναβαθμίσιμο
σε 4.4 KitKat.

Software

Συνδεσιμότητα

Επιδόσεις

Το UI της Alcatel είναι ελαφρύ, ειδικά
σχεδιασμένο για το Android 4.3 Jelly
Bean, ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου θα αναβαθμιστεί σε Android
4.4.4 Kitkat.

Εκτός από τα βασικά (Wi-Fi 802.11
b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot και
Bluetooth 4.0), το Idol 2 της Alcatel
προσφέρει 4G συμβατότητα για θεωρητικές ταχύτητες άνω των 55Mbps.

Ο τετραπύρηνος επεξεργαστής στο
εσωτερικό (1,3GHz) σε συνδυασμό
με 1GB μνήμης RAM υπόσχονται να
χαρίσουν ικανοποιητική πλοήγηση
στο UI του Android 4.3 Jelly Bean.
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Hot
Spot
Samsung Galaxy A5
Μεταλλικό Galaxy για όλους…

Η ε ά
Galaxy Alpha smartphones δ ε ύ ε α με
πα
ία
A5 από
εα ή
ε α ία ί π
έ
Ο
β , ε ό smartphone με έ
πα
ία με ά
μα
α ε ε μέ μπ
ή camera α ήψ selfies. Με α π επή ύ ε α ά ό
αία
α α
ά α π
ή μή,
ε ή δεί ε
π
α α
μό
π
εα ό
ό.
Ο εδ α μό
εί α π έ π
έ
α α αδε ύε α από
επ ό π
ί (
επ ό ε
ε
ε ή Samsung), με ε
ίε π δί
έμ α
α social media. Τ Samsung Galaxy A5
έ ε α με 5” Super AMOLED HD ό , ε απύ
επε ε α ή α 1,2GHz, 2GB RAM, άμε ε
13 MPixel (με auto-focus α LED flash) α 5 MPixel, 16GB απ
ε
ύ
επε ά μ μέ
microSD, α
α μπα α ία 2.300mAh. Υπ
ίε
ά Bluetooth 4.0, NFC (LTE version only),
A-GPS/ GLONASS α
α π
ία α
ή
.Ε
μα
ε επί
α α
ά απ
ε
ά
δ α έ μα
ε έ Galaxy, όπ
α Ultra-Power Saving Mode, Private Mode α Multiscreen,
α
α ή π π
α μό ε α με βά
πε βά
π β ί εα
ή
. Τ πε μέ
με
α μα
π
ε μέ ε
Δε έμβ .
www.samsung.com/gr/home

Κατασκευή

Κάμερα

Μέταλλο και πλαστικό υψηλής ποιότητας συνδυάζονται για
να δημιουργήσουν ένα προσιτό smartphone που ανήκει
όμως, δικαιωματικά στην premium κατηγορία.

Τα 13 MPixel της κάμεράς του απαθανατίζουν εντυπωσιακές φωτογραφίες έτοιμες για «ανέβασμα» στα κοινωνικά
δίκτυα και full HD videos στα 30 fps.
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Motorola Nexus 6
Size does matter

Με
αύ
δα
ί
ό
6 ί ε , Nexus 6 απ ε εί π ε π
α ό
smartphone
ά π
εύ ε , από
αδ α
μέ α α ά
μ μα ! Τ έ
smartphone
έ ε α Nexus έ ε α α ε α εί από Motorola, απ ε
α μία με ά
ε μέ ε
ε ήπ
α
ίεα ό ε
... ά
5,5” α α ίδε
α
ά με
QHD ό
! Δ α έ ε pixel density 496ppi α Corning Gorilla Glass 3, ε
ε
μα
ε
επε ε α ή Qualcomm Snapdragon 805 α 2,65GHz, Adreno 420 GPU, 3GB RAM, άμε ε 13
MPixel με Optical Image Stabilization α LED ring flash α 2 MPixel, δύ front-facing εία α
μ α α ύμε μπα α ία 3.220mAh. Βα ί ε α α ε ά
εδία
Moto X
Motorola,
ε
έ ε α με
ό α μ ήμ 32 ή 64GB (
ί π δ ή α ά ε microSD όπ
α α
π
ύμε α Nexus), δέ ε α nano SIM α α δ α ε εί ε ε ή ή μπ ε από
. Τ βά
ά ε α 184 αμμά α α
δα ά ε
α 159,3x83x10,1
ά, ε
δ α έ ε αδ άβ
ε ε ό!
www.google.com/nexus/6/

Software

Αυτονομία

Είναι το πρώτο smartphone που θα ενσωματώνει το νέο
Android 5.0 Lollipop, με εντυπωσιακά νέα animations,
material UI που υπακούει στους νόμους της… βαρύτητας, αναβαθμισμένες εφαρμογές made by Google και
εντυπωσιακή ευχρηστία.

Ενσωματώνει το Turbo Charger της Motorola που μπορεί να πετύχει γρήγορη φόρτιση της συσκευής για
λειτουργία έως και 6 ώρες, σε μόλις 15 λεπτά.
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Hot
Spot
Gigabyte GSmart Mika M3
Ολοκληρωμένη πρόταση
Με μία δ

αή
ε ή, α ά α
όμα
Gigabyte, ε α ά ε
ή ε α ία
εί δ
ε
ήα
ά με
ε ά GSmart α
Mika M3 απ ε εί π
μέ από
α smartphones
.Η
ε ήπ
ε
ίε α
π ύ α ήπ ό α α α ε ή α
ε π
α ή IPS LCD ό
, απε ύ ε α ε ά ε μέ
ή
π
άέ απ
όα ά
άμα απ δ
ό smartphone
α με ό ά
.
Τ Mika M3 δ α έ ε
ό 5
, με HD α ά
(720x1280 pixels), «
άε »
ε απύ
MT6582 SoC
Mediatek με ά ε π ή α
μέ
1,3GHz ε
δ α έ ε 1GB RAM,
8GB μ ήμ
α π δ ή α ά ε microSD. Ο δ α ά ε
πε
ί
α α 144x70,5x8,3
ά, ε
βά
δε επε ά α 146 αμμά α,
ε
α α μέ
α
π ύ
α ή
ό ά
α
ε ή. Σ
πί
π ε ά
δ α έ ε μία άμε α α ά
13
MPixel με α όμα ε ία
α LED
α ,ε
μπ
ά, α β εί ε μία β
ή άμε α με
α ά
8.0Mpixels α ε π
α ά selfies.
To Mika M3 εί α ήδ δ α έ μ
ε
ήα
ά,
μή
179.
www.crypto.gr

Software

Αυτονομία

Εφοδιασμένο με την έκδοση Android 4.4.2 KitKat στα ενδότερα, το Mika M3 προσφέρει την εμπειρία του vanilla
Android, με απλά, λιτά animations που κάνουν την διαφορά.

Η Li Ion μπαταρία των 1900mAh που διαθέτει, μπορεί να
προσφέρει αυτονομία 150 ωρών σε κατάσταση αναμονής, ή εναλλακτικά 4,5 ώρες ομιλίας.
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MB Chronowing Smartwatch
Στυλ και τεχνολογική υπεροχή

Η Hewlett Packard μμά
ε με
εδ α ή μόδα Michael Bastian α
απ έ ε μα από α ή
ή
ε α ία ή α
δ μ
ία
MB Chronowing, ε ό
μψ ύ gadget π
δ άε
δ α ό ε ε ό smart watch με
α ό
. Εί α
μβα ό με iOS α Android
ε έ , δί ε
από
έ ε
μ
ή π έ ε ε απ
ε μέ
smartphone α , ε
επ έπε
ή
α ε έ ε α ε ε όμε α email
α α
ί ε
με
ό
ή
π ή
.Ό
α ά βέβα α, ε μ α wearable
ε ή π εί α π ύ μψή α
ί πε β
ά
εία πά
Η επί μ δ ά ε ή
α
ά α αμε ό α
α έ Ν εμβ ί με α
ή
μή π α ί ε
278 α
ό
α μέ
μα. Ε εί
π
α ε ή
α α
ά
μαύ
από
, ε δ α μέ με ύ α
α ε
ύ α
ά α από δέ μα
δεί
, α π έπε
βά
βα ά
έ
έπ , α
μή
α έ ε α α 418!
www.gilt.com

Λειτουργίες
Το ειδικά σχεδιασμένο λειτουργικό του Chronowing
επιτρέπει στον χρήστη να χειρίζεται τη μουσική του
και να λαμβάνει μία σειρά από προειδοποιήσεις που
σχετίζονται με την αποστολή SMS και e-mails.

α
.
α
α

Εμφάνιση
Διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις, μία «προσιτή» στα $349 και
μία πολυτελή με οθόνη από ζαφείρι και δέρμα κροκόδειλου στο λουράκι στα $649, το Chronowing προκαλεί
και με την ποιότητα κατασκευής του.
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Hot
Spot
Lenovo Yoga 3 Pro

Πολυμορφική τεχνολογία στα μέτρα σας
Η

ό
π

ε
ά

π όα
Lenovo π α ύε
ό μα Yoga 3 Pro εί α 17% επ ό ε από
ό
Yoga 2 Pro, α
α 14% ε α ύ ε (1,19Kg), ε
δα έ ε
ό 13”
α ά
QHD+ (3200x1800 pixels) με Gorilla Glass π ε π
ά ε , α ά α α α ε μέ
design
«με ε έ»
,π
Lenovo πε
ά ε
«watch band hinge».
Τ α
ό μέ
έ ε α α ε α εί από 800 μμά α α ά
α α
μί , επ έπ ά
α έ ε έ «focus points» α ί α α πα αδ α ά δύ . Κα πά βέβα α
ό
μπ εί
α πε
α εί α ά 360 μ ί ε
ε α με α έπε α α όμ α ε tablet ε
ά μπ εί α
α εί
ε α
μ π ή εε
ε ή εδά
α modes α ά
α με
ά εε ά ε
μή με α ή. Ό
α
ά hardware
, Yoga 3 Pro δ α έ ε επε ε α ή Intel Core
M, με μ ήμ έ 8GB, έ 512GB flash storage, Intel Intergrated graphics, έ 9
ε
ή
μπα α ία
, π
ή
α 802.11 a/c Wi-Fi α
εία JBL.
http://lenovo.com/gr/el

Εμφάνιση

Ειδικά features

Θα είναι διαθέσιμο σε τρία χρώματα (πορτοκαλί, ασημί
ή χρυσό) και αναμένεται να κυκλοφορήσει στα μέσα
Νοεμβρίου με τιμή που θα ξεκινάει από τα €1.599.

Η λειτουργία «Harmony» επιτρέπει στην συσκευή να
προσαρμόζεται στις απαιτήσεις σας, αλλάζοντας τη φωτεινότητα της οθόνης και τη θερμότητα του χρώματος της
ανάλογα με τα γούστα σας.
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Microsoft Band

Fitness λειτουργίες με ευκολία!
Ηπ
π όα
Microsoft
μέα
wearables εί α ε
ό . Τ Microsoft Band δε
εί α smartwatch βέβα α, α ά, όπ
α ε
ε
ό μά
, έ α fitness band, με 10 έ π
α
ή ε ,
π ί μπ εί α
ε α εί ό με Windows Phone
ε έ , ό όμ
α με Android ή iOS. Δ α έ ε α
ε ή α δ α ύ πα μ ύ, επ α
όμε
α ό
με
όπ
α α πα α
εί
ί
, GPS, α
ή ε ε μ
α ία δέ μα
α ε ίδ
,
ό πε βά
α ά α πε
δ
ό .Ε
μα
ε α όμ α
μ ό
,
ε α μπ εί α
μ π
εί ε
ε α ία με
Cortana α Windows
Phone.
Εί α ε δ α μέ με μία ό α ή 1,4” με α ά
320x106 pixels, ε
δ α έ μ εί α
α ε
ία δό
. Ο δύ μπα α ίε
100mAh π
έ
48
ε α
μία , με
ά π
Microsoft απ α εί «
μά
ή
»,
ό
ή GPS εί α π
α έ ό
ά ε
ό ε ε .Ο ό
ό
ε ή
ά ε
μ άμ
α,
μ π
α έ α
μα
ό
ή USB.
www.microsoft.com

Συνδεσιμότητα

Λειτουργίες

Το Microsoft Band είναι διαθέσιμο σε τρία διαφορετικά
μεγέθη, ενώ συνεργάζεται με οποιαδήποτε Bluetooth
LE συσκευή η οποία τρέχει τα Windows Phone 8.1, από
την έκδοση iOS 7.1 και έπειτα σε iPhone 4S ή νεότερο και
από Android 4.3 και έπειτα.

Εκτός από την παρακολούθηση δεικτών που σχετίζονται με την υγεία ή την ευεξία σας, η συσκευή μπορεί
να εμφανίσει ειδοποιήσεις, όπως κείμενα ή εισερχόμενες κλήσεις, updates στα διάφορα social sites, αλλά
και να εμφανίσει πληροφορίες από εφαρμογές (π.χ.
Starbucks app).

mobilelife.gr 15

News
feed
Νέο Samsung Galaxy S5 Plus
με Snapdragon 805
Χωρίς τυμπανοκρουσίες παρουσιάστηκε
το Samsung Galaxy
S5 Plus, η έκδοση
της ναυαρχίδας της
κορεατικής εταιρείας με
επεξεργαστή Snapdragon
805. Το Galaxy S5 να
θυμίσουμε ότι διέθετε
τον Snapdragon 801
στα 2.5GHz, ενώ ο νέος
επεξεργαστής του S5 Plus
είναι επίσης χρονισμένος
στα 2,5GHz, διαθέτει
ωστόσο νέους πυρήνες
(Krait 450) καθώς και νέας
γενιάς GPU (Adreno 420).
Ακόμη μία αλλαγή στη
συσκευή είναι η υποστήριξη του LTE Cat.6 από
Cat.4 στο προηγούμενο
μοντέλο. Όσον αφορά, δε,
τα υπόλοιπα specs, είναι
τα ίδια με του «απλού»

Galaxy S5: οθόνη 5,1
ιντσών ανάλυσης 1080p,
2GB RAM, 16MP κάμερα,
16GB αποθηκευτικού
χώρου και μπαταρία

2.600mAh, όπως και
υποστήριξη του προτύπου
IP67.
Η συσκευή κυκλοφόρησε
αρχικά στην Ολλαν-

δία, ενώ αναμένεται η
διαθεσιμότητά της και σε
άλλες χώρες, με μικρή
διαφορά στην τιμή από το
Galaxy S5.

Ιδού τα Microsoft Lumia!
Η Microsoft «ανακοινώνει» και επίσημα
την αντικατάσταση του
εμπορικού σήματος Nokia
με το Microsoft Lumia
στα Windows Phone της
εταιρείας, δίνοντας στη
δημοσιότητα και το πρώτο
φωτογραφικό υλικό. Ανυπομονώντας να παρουσιάσει
μία Microsoft Lumia συσκευή
σύντομα, η εταιρεία έχει ήδη
ξεκινήσει να αλλάζει όνομα
σε social media pages της,
ενώ στην ανακοίνωση που
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συμπεριλαμβάνει μία συνέντευξη της Tuula Rytilä, Senior
Vice President of Marketing
for Phones της Microsoft,
αναφέρει πως θα συνεχίσει
να χρησιμοποιεί το brand
Nokia σε entry-level συσκευές, όπως το Nokia 130, καθώς

έχει σχετική 10ετή άδεια από
τη φινλανδική εταιρεία.
Όσον αφορά τα smartphones,
η Microsoft είχε περίοδο 18
μηνών για να συνεχίσει να
χρησιμοποιεί το Nokia brand
στα smartphones της, αρκετό
χρόνο δηλαδή για μία ομαλή

μετάβαση.
Η Microsoft αποκάλυψε ότι
πούλησε 9,3 εκατομμύρια
Lumia Windows Phones το
πρόσφατο τρίμηνο, μικρή
αύξηση από τα 8,8 εκατομμύρια smartphones που είχε
πουλήσει την ίδια περίοδο
την περασμένη χρονιά, ενώ
τώρα αντιμετωπίζει μία νέα
πρόκληση με αφορμή το
νέο εμπορικό σήμα των
συσκευών στην καινούρια
τους περίοδο χωρίς το brand
της Nokia.

Apple

Σχεδιάζει να τονώσει την παραγωγή του iPhone 6 Plus
Σύμφωνα με τα τελευταία
δεδομένα που έχουν
προκύψει από τις περισσότερες αγορές που
έχουν εμφανιστεί τα νέα
smartphones της Apple
(iPhone 6 και iPhone 6
Plus), το καταναλωτικό
κοινό δείχνει ήδη μία
σαφή προτίμηση προς
το «μικρότερο» iPhone
6. Οι λόγοι που το iPhone
6 Plus έρχεται δεύτερο στις
προτιμήσεις του αγοραστικού κοινού είναι πολλοί
και κυρίως έχουν σχέση
με το γεγονός ότι αρκετοί
καταναλωτές θεωρούν ότι

το μεγαλύτερο μοντέλο είναι
μία πιο ακριβή και δύσκολη
στη μεταφορά και στη χρήση
συσκευή. Σύμφωνα με
τα πρώτα συγκεντρωτικά
στοιχεία, υπολογίζεται ότι
έχουν πωληθεί περισσότερες
από 21 εκατομμύριο μονάδες
συνολικά, εκ των οποίων
όμως τα 17 εκατομμύρια
είναι iPhone 6. Μάλιστα,
παράγοντες της αγοράς
αναφέρουν ότι μόλις το 3%
της συνολικής παραγωγής
των iPhone 6 Plus φτάνουν
στα χέρια των retailers. Πηγές
τώρα αναφέρουν ότι η Apple
σχεδιάζει να μετατοπίσει τη

παραγωγή της, έτσι ώστε να
παράγει περισσότερα iPhone
6 Plus και λιγότερα iPhone
6. Ωστόσο, κάτι τέτοιο για να
συμβεί απαιτεί αρκετό χρόνο
και τα πρώτα αποτελέσματα
αυτής της κίνησης σίγουρα
θα αργήσουν να εμφανιστούν στην αγορά. Μάλιστα,
ένα από τα μεγαλύτερα
προβλήματα που έχουν να
αντιμετωπίσουν οι προμηθευτές και τα εργοστάσια
παραγωγής hardware έχει να
κάνει ότι τα hardware μέρη
του iPhone 6 Plus απαιτούν
περισσότερο χρόνο για να
παραχθούν.

Crypto

Φέρνει τα Gigabyte GSmart
smartphones και τα Creev
tablets στην ελληνική αγορά
Σε ειδική εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε στην
Αθήνα η Crypto παρουσίασε τη νέα γκάμα συσκευών
της Gigabyte, ονόματι
GSmart, όπως τη δική της
σειρά Creev tablets, για
την ελληνική αγορά. Στην
παρουσίαση έγινε μια αναδρομή στην πορεία της Crypto
στην Ελλάδα, από την ίδρυσή
της το 1984 μέχρι και σήμερα,
στον χώρο των τηλεπικοινωνιών, ενώ στη συνέχεια
παρουσιάστηκαν οι συσκευές
αναλυτικά. Όσον αφορά
τα GSmart smartphones,
είναι ήδη διαθέσιμα μέσω
μεγάλων καταστημάτων

λιανικής αλλά και από την
Cyta. Το Τ4 με οθόνη 4 ιντσών,
διπύρηνο επεξεργαστή,
512MB RAM, 8MP κάμερα και
dual-SIM θα είναι διαθέσιμο
έναντι €89, το Roma R2 Plus με
οθόνη 4 ιντσών, τετραπύρηνο
επεξεργαστή, 1GB RAM, 8MP
κάμερα και dual-SIM θα είναι
διαθέσιμο στα €119, το Mika
M2 με οθόνη 5 ιντσών, τετραπύρηνο επεξεργαστή, 1GB
RAM, 13 MPixel κάμερα και
dual-SIM θα είναι διαθέσιμο
έναντι €179 (και σύντομα θα
έρθει στην αγορά το Mika M3
με ανώτερα χαρακτηριστικά),
το Arty A3 με οθόνη 5 ιντσών,
τετραπύρηνο επεξεργαστή,

1GB RAM, 8 MPixel κάμερα και
dual-SIM θα είναι διαθέσιμο
έναντι €149 και το κορυφαίο
Saga S3 με οθόνη 6 ιντσών,
τετραπύρηνο επεξεργαστή,
1GB RAM, 8MP κάμερα και
dual-SIM θα είναι διαθέσιμο
έναντι €219. Παράλληλα
παρουσιάστηκαν τα Creev
tablets της Crypto, με τα
μοντέλα Q8000 (8», Wi-Fi,
τετραπύρηνο επεξεργαστή,
1GB RAM, 2MP κάμερα,

4200mAh μπαταρία), Q8001
(με την προσθήκη 3G και σε
μαύρο χρώμα) και το Q1000
(10», Wi-Fi, τετραπύρηνο
επεξεργαστή, 1GB RAM, 5MP
κάμερα, 4200mAh μπαταρία),
όλα με Android KitKat 4.4.2
και τιμές €129, €159 και €169
αντίστοιχα, το οποία θα είναι
διαθέσιμα εντός του Νοεμβρίου. Τέλος, προαναγγέλθηκε η
έλευση και Windows tablets
από την Crypto.
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News
feed
Τα Fire Phones δεν πουλάνε
Όμως η Amazon δεν εγκαταλείπει!
Όταν η Amazon έριξε
στην αγορά το Fire
Phone, όλοι είχαν
σταθεί στην εξαιρετικά
χαμηλή τιμή του και στα
ανεπτυγμένα tech specs
του. Ωστόσο, παρόλο που
η συσκευή είχε μία κάποια
δυναμική, η πορεία της
δεν ήταν η αναμενόμενη,
κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να προκαλέσει
απώλειες στην Amazon
της τάξεως των 170 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ
παράλληλα δημιουργήθηκε ένα «stock» απούλητων συσκευών αξίας 83
εκατομμυρίων δολαρίων!
Παρόλα αυτά, η Amazon
δεν φαίνεται διατεθειμένη
να πετάξει λευκή πετσέτα
και αυτό επιβεβαιώνει σε
μία πρόσφατη συνέντευξη του, ο αντιπρόεδρος

της εταιρείας David
Limp, ο οποίος δήλωσε
στο Fortune.com ότι η
Amazon αυτή τη στιγμή
σχεδιάζει να κυκλοφορήσει και άλλα Fire Phones.
Ο αντιπρόεδρος της
Amazon παραδέχτηκε ότι
η Amazon έκανε ένα μεγάλο λάθος στην τιμολόγηση
και στη διάθεση του Fire
Phone και όταν κατάλαβε
το λάθος της ήταν πάρα
πολύ αργά. Ωστόσο, ο
Limp που δεν εγκαταλείπει
το συγκεκριμένο project,
καθώς θεωρεί ότι είναι
πολύ πιθανό το Fire Phone
να ακολουθήσει μία
ανάλογη πορεία με το δημοφιλές e-reader Kindle,
το οποίο όταν κυκλοφόρησε από την Amazon το
2007, είχε διαγράψει μία
πολύ αρνητική πορεία στις

αρχές, όμως στη συνέχεια
κατάφερε να μετατραπεί
σε ένα άκρως πετυχημένο
προϊόν για την Amazon. Ο
αντιπρόεδρος της Amazon
δεν αναφέρθηκε στη συνέντευξη του με περισσότερες λεπτομέρειες για τις
νέες συσκευές Fire Phone
που σχεδιάζει η Amazon,
παρόλα αυτά τόνισε ότι
η υποστήριξη των ήδη
υπαρχόντων συσκευών
θα συνεχιστεί κανονικά

OnePlus One

Στις 17 Νοεμβρίου ξεκινούν οι προπαραγγελίες
Στις 27 Οκτωβρίου η
OnePlus είχε ανοίξει
για πρώτη φορά τις
προπαραγγελίες της για
το περιβόητο smartphone
της One και, μάλιστα, αντί
για μία ώρα, όπως είχε
ανακοινώσει αρχικά, τις
διατήρησε ανοικτές για
τρεις ώρες. Και πάλι όμως
το διάστημα δεν ήταν αρκετό,
ώστε να αποκτήσουν την
πολυσυζητημένη συσκευή
όλοι όσοι την ήθελαν. Έτσι,
θα ακολουθήσει δεύτερος
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γύρος προπαραγγελιών
τον επόμενο μήνα. Στις 17
Νοεμβρίου θα ανοίξουν και
πάλι οι προπαραγγελίες για
το OnePlus One και πάλι στις
15:00 GMT (5 το απόγευμα
ώρα Ελλάδας), χωρίς αυτή
τη φορά να έχει ξεκαθαριστεί
πόσες ώρες θα παραμείνουν
ανοικτές. Όπως σημειώνει
πάντως η OnePlus, κατά
τη διάρκεια του πρώτου
pre-order παρατηρήθηκαν
κάποια προβλήματα καθώς οι
διακομιστές της «δυσκολεύ-

τηκαν» να αντιμετωπίσουν την
αυξημένη κίνηση, κάτι που
τώρα υπάρχει ο χρόνος ώστε
να υλοποιηθούν οι αλλαγές
στην υποδομή για να μην
ξανασυμβεί. Η εταιρεία δεν
επιτρέπει την παραγγελία από
τη χώρα μας, παρ’ όλα αυτά
είναι μία ακόμη ευκαιρία για
όσους θέλουν τη συσκευή
να βρουν τον τρόπο να την
αποκτήσουν, καθώς πρόκειται
για μία άκρως ενδιαφέρουσα
πρόταση με δυνατά specs σε
ανταγωνιστική τιμή αγοράς.

με την κυκλοφορία νέων
software updates. Τέλος,
κλείνοντας τη συνέντευξη
του, ο David Limp δεν
παρέλειψε να τονίσει ότι
η εταιρεία του πάντοτε
εξετάζει με προσοχή το
feedback των χρηστών,
ελπίζοντας ότι με αυτό τον
τρόπο, η γνωστή εταιρεία
θα καταφέρει να κάνει τις
συσκευές της ακόμη πιο
ελκυστικές στο καταναλωτικό κοινό.

powered by

News
feed
Mini-PC

Στο μέγεθος USB flash drive από τη
Shenzhen Apec!
Η τάση στις νέες τεχνολογίες είναι τα high-tech
προϊόντα διαρκώς να
μικραίνουν, για αυτό
και ήδη έχουμε αρχίσει
να βλέπουμε mini-PC,
τα οποία μπορούν να
χωρέσουν ακόμη και
στιςτσέπες των users. Πρόσφατα, η Shenzen Apec, μία
κινεζική εταιρεία κατασκευής
προϊόντων υψηλής τεχνολογίας έβαλε τον πήχη ακόμη
υψηλότερα, παρουσιάζοντας
ένα mini-PC στο μέγεθος USB
flash drive (ή εάν προτιμάτε
περίπου στο μέγεθος ενός
Chromecast Dongle)!
Το APM-D01 διαθέτει

πραγματικά μικροσκοπικές
διαστάσεις (100x38x9,6mm),
ενώ το βάρος του δεν
ξεπερνάει τα 46 γραμμάρια! Παρόλο που δεν του
φαίνεται, στο εσωτερικό του
το λιλιπούτειο αυτό PC φέρει
ουσιαστικά τα tech specs
ενός tablet. Συγκεκριμένα,
διαθέτει επεξεργαστές quadcore Atom που ανήκουν
στην οικογένεια Bay Trail της
Intel και τρέχουν στα 1,33GHz
(1,83GHz με boost).
Επιπλέον, το APM-D01
έρχεται σε δύο διαφορετικές
εκδόσεις όπου η φτηνότερη
διαθέτει 1GB μνήμης RAM
και η ακριβότερη 2GB (κάθε

chip μνήμης προσφέρει και
διαφορετική ταχύτητα στην
εκτέλεση των λειτουργιών).
Όσον αφορά τον αποθηκευτικό χώρο το εν λόγω mini-PC
διαθέτει 16 ή 32GB εσωτερικής μνήμης flash (ανάλογα
με την έκδοση του), ενώ
επιπλέον όλες οι versions του
προσφέρουν: έξοδο HDMI,
μία θύρα MicroSD, δύο Micro
USB 2.0 ports, υποστήριξη
Wi-Fi 802.11 b/g/n και
Bluetooth 4.0.
Σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία το APM-D01
μπορεί να υποστηρίξει λειτουργικά Android, Windows
8.1 και Linux.

iOS 8.1

Διαθέσιμο για όλους τους χρήστες
Στο event της Apple στις
16 Οκτωβρίου παρουσιάστηκε και το πρώτο
μεγάλο update για το
iOS 8, το iOS 8.1. Η ενημέρωση φέρνει το Apple Pay,
αλλά και χαρακτηριστικά
που συνδέουν το OS X
Yosemite λειτουργικό των
Mac με τη νέα έκδοση του
iOS (όπως το Continuity
που σας επιτρέπει να
λαμβάνετε μηνύματα και
κλήσεις και στο Mac σας
και άλλες δυνατότητες
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διαμοιρασμού λειτουργιών), ενώ σημαντικό νέο
αποτελεί η επιστροφή
του Camera Roll, ενός
χαρακτηριστικού που είχε
αφαιρεθεί από το iOS 8.
Το «παρών» δίνει και το
πολυαναμενόμενο feature
iCloud Photo Library (σε
Public Beta) που επιτρέπει
να αποθηκεύετε όλες τις
φωτός σας στο cloud.
Παρέχονται δωρεάν τα
πρώτα 5GB (με κόστος
$0.99 το μήνα για τα 20GB

ή $3.99 το μήνα για τα
200GB). Κι ενώ το rollout
του iOS 8 αντιμετώπισε
αναμφίβολα κάποια προβλήματα, η Apple ελπίζει
το iOS 8.1 να διορθώσει τα
περισσότερα από αυτά και
να αφήσει τους χρήστες να
επικεντρωθούν μόνο στα
ανανεωμένα χαρακτηριστικά της επόμενης έκδοσης
του mobile λειτουργικού
της Apple. Το update είναι
ήδη διαθέσιμο για όλες
τις υποστηριζόμενες συ-

σκευές, δηλαδή τα iPhone
4S, iPhone 5, iPhone 5S,
iPhone 5C, iPhone 6,
iPhone 6 Plus, iPad 2, iPad
3, iPad 4, iPad Air, iPad
Mini, iPad Mini 2, iPod
Touch 5G.

Οι HERE χάρτες της Nokia
Διαθέσιμοι σε όλες τις Android συσκευές!
Η Nokia είχε ανακοινώσει
στα τέλη του φετινού
καλοκαιριού τη διάθεση
των HERE maps σε
Samsung συσκευές με
Android λειτουργικό, και
πιο συγκεκριμένα στη
σειρά συσκευών Galaxy.
Αυτό ήταν και το πρώτο
άνοιγμα της εφαρμογής
προς το λειτουργικό
Android.
Μετά τη μεγάλη ζήτηση,
όπως αναφέρει η ομάδα
της εφαρμογής, η Nokia
αποφάσισε να διαθέσει

την εφαρμογή σε όλες
τις Android συσκευές!
Το αρχείο εγκατάστασης
της εφαρμογής βρίσκε-

ται online στο here.com
για όσους επιθυμείτε να
δοκιμάσετε τους χάρτες.
Θα πρέπει να έχετε υπόψιν

σας πως η εφαρμογή
λειτουργεί σε συσκευές με
Android 4.1 και άνω, και
για καλύτερα αποτελέσματα θα πρέπει να υπάρχει
τουλάχιστον 1GB RAM
και οθόνη μεταξύ 4 και 6
ιντσών. Αφού κατεβάσετε την εφαρμογή στην
Android συσκευή σας
ή την περάσετε από τον
υπολογιστή στην κινητή
συσκευή σας, θα χρειαστεί
να βρείτε και να τρέξετε
το αρχείο εγκατάστασης
HERE_beta_175.apk.

Google Fit

Διαθέσιμο δωρεάν το Google Fit στο Play Store
Είχαμε πρωτοακούσει γι’
αυτό στο Google I/O 2014,
τώρα ωστόσο το Google
Fit, η fitness πλατφόρμα της αμερικανικής
εταιρείας είναι διαθέσιμη
ως εφαρμογή δωρεάν για
συσκευές Android. Στη
λογική του... Apple Health
app, το Google Fit, που ήδη
υπάρχει ενσωματωμένο
στο Android Wear αλλά και
το Nexus 9, διατίθεται στο
Google Play Store για να το
κατεβάσετε. Συνεργάζεται
με το smartphone σας και
μπορεί να παρακολουθεί
δραστηριότητές σας, όπως
περπάτημα, τρέξιμο ή
ποδηλασία, επιτρέποντάς σας
να βάζετε στόχους φυσικής
κατάστασης. Μπορείτε ακόμη
να βλέπετε την πρόοδό
σας κάθε μέρα σε όλες τις

συσκευές σας (smartphone,
tablet ή υπολογιστή), να
λαμβάνετε συστάσεις με
βάση την απόδοσή σας ή να
πραγματοποιείτε σύνδεση
με fitness devices τρίτων
κατασκευαστών, καθώς και
σχετικές εφαρμογές. Όπως
εξηγεί η Google στο σχετικό
blog post της, «το Google Fit
χρησιμοποιεί αισθητήρες που
ήδη υπάρχουν στο Android
Phone σας για να εντοπίσει
αυτόματα πότε περπατάτε,
τρέχετε ή κάνετε ποδηλασία».
Είναι συμβατό φυσικά και
με όλες τις Android Wear
devices, ενώ διαθέτει και το
δικό του website στο www.
google.com/fit. Είναι διαθέσιμο για συσκευές που διαθέτουν από την έκδοση Android
4.0 Ice Cream Sandwich και
πάνω.
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Preview

LG G3 S
€369 / www.lge.com

Τεχνικά
1

Με 4 πυρήνες
2
στα ενδότερα
να δουλεύουν
«υπερωρίες»,
ο επεξεργαστής
του G3 S τρέχει
στα 1,2GHz. Αργά
αλλά σταθερά
δηλαδή, για
εντυπωσιακή
αυτονομία και
καλές επιδόσεις.

Διαστάσεις

3

Πόσο πιο αποδοτικά μπορούν να γίνουν τελικά τα smartphones της LG; Αν
κρίνουμε από το G3 S (που δανείζεται
το όνομα του πανίσχυρου G3), τότε σίγουρα πολύ! Η «ισορροπημένη» mid-range
πρόταση της LG φιλοξενεί στα ενδότερα το πιο
«οικονομικό» SoC της αγοράς (Snapdragon
400), εφοδιασμένο με 4 Cortex A7 πυρήνες
στα 1,2GHz προσφέροντας αξιόλογη ταχύτητα
σε συνδυασμό με εντυπωσιακή αυτονομία,
μέσα από μία IPS οθόνη 5.0 ιντσών με ανάλυση 720x1280 pixels. Παράλληλα διαθέτει
μια κύρια κάμερα ανάλυσης 8.0 MPixel με
δυνατότητα εγγραφής videos full HD (1080p),
αλλά και μια βοηθητική κάμερα, σε περίπτωση που προτιμάτε τα selfies. Η μνήμη του
προσιτού μοντέλου αγγίζει τα 8GB με microSD
υποδοχή μέγιστης χωρητικότητας 64GB, ενώ η
διαθέσιμη RAM κρίνεται ως απλά ικανοποιητική στο 1GB. Η πλοήγηση στο mobile internet
γίνεται με τη βοήθεια των LTE/HSDPA/USUPA
υπηρεσιών αλλά και WLAN τεχνολογίας αν
22 mobilelife.gr

OS Android OS, v4.4.2
(KitKat)
Επεξεργαστής Quad-core
1,2GHz Cortex-A7
Μνήμη 8GB, 1GB RAM,
microSD
Οθόνη 5.0’’ IPS LCD οθόνη, 720x1280 pixels
Κάμερα 8.0 MPixel, εγγραφή video 1080p
Αυτονομία 700 ώρες
αναμονή, 960 λεπτά ομιλία

προτιμάτε, σε συνδυασμό με τις πολλά υποσχόμενες τεχνολογίες DLNA και Wi-Fi direct,
ενώ το Android 4.4.2 KitKat στα ενδότερα, σίγουρα κάνει τη διαφορά. Προφανώς παρέχει
πλήρη υποστήριξη για Bluetooth 4.0, NFC και
GPS τεχνολογίες, σε συνδυασμό με πληθώρα
από προεγκατεστημένες εφαρμογές - δώρα
της LG για τους λάτρεις της ψυχαγωγίας.

Ύψος 137,7 χιλ.
Πλάτος 69,6 χιλ.
Πάχος 10,3 χιλ.
Βάρος 134 χιλ.

Tip...
Ένα πιο… «light»
G3 στην γκάμα
συσκευών της LG
έλειπε είναι η αλήθεια
για να γεμίσει τη
mid-range κατηγορία.
Μήπως όμως δεν
έχετε γνωρίσει ακόμα
το G3 S;

Στην εμφάνιση δεν διαφέρει σημαντικά από
1 το «πολύ» LG G3, αν εξαιρέσετε βέβαια την
εκτεταμένη χρήση πλαστικού στον σκελετό του.
Η κύρια κάμερα έχει ανάλυση 8.0 MPixel,
διαθέτει LED φλας και υποστηρίζει laser
focus, αναγνώριση προσώπου/χαμόγελου, HDR
λειτουργία κ.ά.

2

Οι 5.0 ίντσες της οθόνης επιτρέπουν την
3 άνετη πλοήγηση στο mobile internet, ενώ
η… HD ανάλυσή της (720x1280 pixels)
υπόσχεται πολύ καλή αυτονομία.

Ο ειδικός είπε...
«Τίμιο», ποιοτικό, τεχνολογικά πληρέστατο
με… τιμή made by LG.
Τι περιμένετε; Κάντε το
G3 S δικό σας, χθες.

Preview

LG Nexus 6

€550 (εκτιμώμενη) / www.motorola.com/us/Nexus-6/
Τεχνικά

1

OS Android OS, v5.0
(Lollipop)
Επεξεργαστής Qualcomm
Snapdragon 805 Quadcore 2,7GHz Krait 450
Μνήμη 32/64 GB, 3GB
RAM
Οθόνη 5.96’’ AMOLED,
1440x2560 pixels
Κάμερα 13.0 MPixel,
αυτόματη εστίαση
Αυτονομία 1440 λεπτά
ομιλία, 330 ώρες αναμονή

Διαστάσεις

3

2

Μοναδικό; Πανίσχυρο; Θηριώδες;
Όπως και να το αποκαλέσετε, το Nexus
6 θα σας απαντήσει, αρκεί βέβαια να...
προλάβετε να το δείτε! Υπεύθυνος για την
μανιώδη ταχύτητά του είναι φυσικά ο -μέσα
στα αναβολικά- τετραπύρηνος Snapdragon
805 επεξεργαστής (2,7GHz), έτοιμος να κάνει
τα περισσότερα επιτραπέζια PC να... «λιώνουν» από φθόνο. Έτοιμο να υπερασπιστεί
τις... χρυσές σελίδες που έγραψαν τα προηγούμενα Nexus smartphones, το Nexus 6 δεν
γνωρίζει τι σημαίνει να έρχεσαι δεύτερος. Η
Google αύξησε σημαντικά το μέγεθός του
στα 159,3x83x10,1 χιλιοστά, προσφέροντάς
του παράλληλα LTE και HSPA+ υπηρεσίες για
πλοήγηση στο mobile internet. Παράλληλα
το «Μπλε Δόντι» στην έκδοση 4.0, αναλαμβάνει την ανταλλαγή δεδομένων με άλλες
συσκευές. Η AMOLED οθόνη του είναι χάρμα
οφθαλμών: ανάλυση 1440x2560 pixels και
5,96 ίντσες μέγεθος συνδυάζονται για να χαρίσουν μοναδικές στιγμές θέασης, με Gorilla
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Glass 3 επικάλυψη για προστασία, χωρίς ασάφειες ή περιορισμένη φωτεινότητα κάτω από
τον ήλιο. Η έκδοση Lollipop (5.0) του Android
σημαίνει ότι επιτέλους, ο ανταγωνισμός θα
μείνει πολλά «ψηφιακά» χιλιόμετρα πίσω,
ενώ ο διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος του
αγγίζει τα 32/64GB, χωρίς να υπάρχει κάποια
υποδοχή για κάρτες μνήμης.

Εφοδιασμένο -επιτέλους- με μία αξιόλογη
1 κάμερα, το Nexus 6 είναι σε θέση να
απαθανατίσει φωτογραφίες στα 4128x3096
pixels με αυτόματη εστίαση και 4Κ videos.
Για τους λάτρεις της ψυχαγωγίας, το Moto…
2 Nexus 6, διαθέτει διπλά ηχεία (πάνω και
κάτω από την οθόνη) για κρυστάλλινο
στερεοφωνικό ήχο.
Η Turbo Charge τεχνολογία της Motorola,
3 υπόσχεται να προσφέρει έως και 6 ώρες
αυτονομίας, με μόλις 15 λεπτά φόρτισης!

Ύψος 159,3 χιλ.
Πλάτος 83 χιλ.
Πάχος 10,1 χιλ.
Βάρος 184 γρ.

Tip...
Οθόνη αφής με 5.96
ίντσες μέγεθος και
τεχνολογία AMOLED
με δυνατότητες
αδιαβροχοποίησης;
Τεράστια και με…
αντοχές δηλαδή η
οθόνη του Nexus 6!

Ο ειδικός είπε...
Αποτελεί με διαφορά
το καλύτερο (και μεγαλύτερο) smartphone
που έχει βγει από
τα σχεδιαστήρια της
Google (ή Motorola αν
προτιμάτε).

Preview

Nokia Lumia 730 Dual
SIM
€269 / www.nokia.gr

1

Η OLED οθόνη
αποτελεί το…
κυριότερο
προσόν του,
αν έπαιρνε μέρος
σε καλλιστεία
φυσικά.
Συνδυάστε τη με
το αέρινο UI των
Windows Phone
8.1 όμως και
έχουμε νέο best
seller!

Τεχνικά

OS Microsoft Windows
Phone 8.1
Επεξεργαστής Quad-core
1,2GHz Cortex-A7
Μνήμη 8GB, 1GB RAM,
micro SD
Οθόνη 4.7’’ OLED,
720x1280 pixels
Κάμερα 6,7 MPixel, αυτόματη εστίαση, LED φλας
Αυτονομία 600 ώρες
αναμονή, 1320 λεπτά
ομιλία

3

Διαστάσεις

2
Ύψος 134,7 χιλ.
Πάχος 68,5 χιλ.
Πλάτος 8,7 χιλ.
Βάρος 130 γρ.

Με τη Microsoft να συνεχίζει να «εκμεταλλεύεται» το Nokia brand name
προς όφελός της για μία ακόμα φορά,
το trendy Lumia 730 αποτελεί μία
ακόμα προσιτή συσκευή στο portfolio
της εταιρίας από το Redmond και αναμφίβολα, ένα κινητό πάνω στο οποίο
μπορεί να βασιστεί κάθε μέσος χρήστης
που ψάχνει κάτι αρκετά εξελιγμένο
αλλά συνάμα προσιτό στην αγορά
των mid-rangers. Στα ενδότερα βασίζεται
φυσικά στην έκδοση Windows Phone 8.1,
«κρύβει» έναν τετραπύρηνο Snapdragon
400 επεξεργαστή χρονισμένο στο 1,2GHz,
ενώ προσφέρει 1GB μνήμης RAM και 8GB
αποθηκευτικού χώρου, με πρόβλεψη για
κάρτες micro SD στην αντίστοιχη υποδοχή
που θα βρείτε στο εσωτερικό. Τα -γνωστά και
πρόσφατα ανανεωμένα- μενού των Windows
Phone 8.1 απεικονίζονται με ευκολία στην
(ClearBlack τεχνολογίας) OLED οθόνη των
4,7 ιντσών που διαθέτει (720x1280 pixels),
την ίδια στιγμή που στην πίσω πλευρά της
συσκευής, μια CMOS κάμερα ανάλυσης 6,7
MPixel, αναλαμβάνει τη λήψη φωτογραφιών
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στα 2848x2144 pixels και την καταγραφή
full HD video στα 30 fps. Όλα τα παραπάνω
συνοδεύονται βέβαια, από πλήρη HSDPA/
USUPA υποστήριξη, dual SIM συμβατότητα,
WLAN και Bluetooth 4.0 λειτουργίες σε
συνδυασμό φυσικά με GPS και GLONASS
υποστήριξη.

Tip...
Η οικογένεια των
Lumia μοντέλων
«μεγαλώνει» με ένα
ακόμα mid-range
smartphone που
βαδίζει στα γνωστά
φινλανδικά «χνάρια»,
με μπόλικο στυλ και
προσιτή τιμή.

Λάτρεις της μουσικής, μπορείτε να
1 ηρεμήσετε: ένα ακόμα Lumia smartphone
διαθέτει το πάντα απαραίτητο FM Radio που
όλοι ζητάτε για ψυχαγωγία.
Την πλοήγηση στις αγαπημένες σας
ιστοσελίδες αναλαμβάνει ο «ανανεωμένος»
Internet Explorer Mobile, σαφώς βελτιωμένος
πλέον.

2

Η Gorilla Glass 3 επικάλυψη της OLED
3 οθόνης, εγγυάται την αντοχή της κάτω από
πολύ ακραίες συνθήκες, γιαυτό μην τη λυπάστε.

Ο ειδικός είπε...
Σαφώς ανώτερο σε
ισχύ και δυνατότητες
από τα προηγούμενα
Lumia της κατηγορίας,
το 730 Dual SIM αξίζει
την προσοχή σας.

Preview

Samsung
Galaxy Note Edge
€899 / www.samsungmobile.com

Τεχνικά
1

2
3

Επιχειρώντας να διευρύνει την απόλυτα
επιτυχημένη κατηγορία των phablets,
το κομψό Note Edge αποτελεί ένα ειδικό project της Samsung που θέλει να
προωθήσει τις κυρτές οθόνες που σίγουρα θα κατακλύσουν την αγορά στο
μέλλον. Για την ώρα, εφοδίασε το Edge με
μία κυρτή (στην μία πλευρά) Super AMOLED
οθόνη αφής, με ανάλυση 1600x2560 pixels και
μέγεθος 5,6 ίντσες, για να απολαμβάνετε με
άνεση τα ανανεωμένα widgets του TouchWiz
UI, καθώς και πολύπλοκα γραφικά, ταινίες σε
full HD ανάλυση, αλλά και -γιατί όχι;- πληθώρα ειδοποιήσεων στο κυρτό τμήμα της
οθόνης στο πλάι, χωρίς να ενεργοποιείται η
υπόλοιπη! Το Note Edge βασίζεται στη έκδοση
Android OS, v4.4.4 (KitKat) και λειτουργεί με
τη βοήθεια ενός τετραπύρηνου Snapdragon
805 SoC στα 2,7GHz, ενώ διαθέτει 3GΒ μνήμης
RAM. Φυσικά υποστηρίζει υπηρεσίες LTE/
HSDHPA, καθώς και Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
ενώ βασίζεται στην Bluetooth 4.0 τεχνολο28 mobilelife.gr

Αν ψάχνετε κάτι
πραγματικά
πρωτοποριακό τότε
σίγουρα θα… λατρέψετε
το Galaxy Note Edge!
Κρατήστε… σημειώσεις
όμως… γιατί σίγουρα θα
ξεχάσετε όσα γνωρίζατε!
γία για την ανταλλαγή δεδομένων με άλλες
συσκευές. Διαθέτει όλα τα «καλούδια» του
προκατόχου του, μαζί φυσικά με AirGestures,
S-Voice, TV-Out μέσω MHL καλωδίου υποδοχή, την γνωστή γραφίδα S-Pen για τους
λάτρεις της λεπτομέρειας, GPS/GLONASS
δέκτη για πλοήγηση σε κάθε προορισμό και
NFC συμβατότητα για ασύρματη ανταλλαγή
πληροφοριών με ηλεκτρονικές συσκευές.

Με δυνατότητα αναπαραγωγής Full HD
video, μπορείτε να μεταφέρετε ολόκληρη
την ταινιοθήκη σας στα 32 ή 64GB μνήμης του
«θηριώδους» Note Edge.

1

Μια -κυρτή στα δεξιά- Super AMOLED
οθόνη επικαλυμμένη με Gorilla Glass για
προστασία, σας περιμένει για «ταξίδια» στα
μενού του Touch Wiz UI. Τι περιμένετε;

2

Ανάμεσα στις προεγκατεστημένες
εφαρμογές θα βρείτε και την σουίτα του
Office Thinkfree, συμβατή με αρχεία του Word,
Excel, PowerPoint και PDF.

3

OS Android OS, v4.4.4
(KitKat)
Επεξεργαστής Qualcomm
Snapdragon 805 Quadcore 2,7GHz Krait 450
Μνήμη 32/64 GB, 3GB
RAM, micro SD
Οθόνη 5.6’’, Super
AMOLED, 1600x2560
pixels
Κάμερα 16.0 MPixel,
αυτόματη εστίαση
Αυτονομία Δε διατίθεται

Διαστάσεις

Ύψος 151,3 χιλ.
Πλάτος 82,4 χιλ.
Πάχος 8,3 χιλ.
Βάρος 174 γρ.

Tip...
Απίστευτα κομψό
και εφοδιασμένο
με μία κυρτή οθόνη
στη δεξιά πλευρά
του, το Galaxy Note
Edge ακολουθεί τα
χνάρια του Note 4,
αλλά αυτή τη φορά
πρωτοτυπεί τόσο
τεχνολογικά όσο
και… σχεδιαστικά!

Ο ειδικός είπε...
Αν ψάχνετε το
καλύτερο phablet της
αγοράς, αλλά και το
πιο «προχωρημένο»
στην εμφάνιση, τότε το
Samsung Galaxy Note
Edge σας περιμένει!

Preview

Sony Xperia E3
€199 / www.sonymobile.com

1

Σχεδιασμένο για
χρήστες με… «τύπο»
και προσωπικότητα,
το νέο Android της
Sony παίζει μόνο
του στην κατηγορία
των προσιτών
smartphones.

OS Android OS, v4.4.2
(KitKat)
Επεξεργαστής Qualcomm
MSM8926-2 Snapdragon
400
Μνήμη 4 GB, 1GB RAM,
microSD
Οθόνη 4.5’’, IPS-LCD,
480x854 pixels
Κάμερα 5.0 MPixel, video
Αυτονομία 706 ώρες
αναμονή, 740 λεπτά ομιλία

Διαστάσεις

3

Βασισμένο στη νεότερη έκδοση KitKat,
το Xperia E3 έχει μέγεθος που δεν ξεπερνά τα 137,1x69,4x8,5 χιλιοστά, ενώ
το βάρος του αγγίζει τα 144 γραμμάρια. Η συσκευή απευθύνεται σε νεαρούς
-κυρίως- χρήστες, έτσι ενσωματώνει μια IPS
LCD οθόνη 4.5 ιντσών στα 480x854 pixels,
για να μεταφέρει το χρήστη στα ενδότερα του
ανανεωμένου Time Scape UI, που δείχνει πιο
εύχρηστο από ποτέ, εκμεταλλευόμενο την
λειτουργικότητα του Android 4.4.2. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα μοντέλα της φετινής σειράς
Xperia, το «Ε3» διαθέτει μία πιο «οικονομική»
κάμερα στην πίσω πλευρά, η ανάλυση της
οποίας επιτρέπει την καταγραφή φωτογραφιών στα 2592χ1944 pixels, με geo-tagging
υποστήριξη και δυνατότητα εγγραφής full
HD videos στα 30 fps. Η μνήμη του αγγίζει
τα 4GB (με 1GB RAM για τους απαιτητικούς),
ευτυχώς όμως διαθέτει υποδοχή για κάρτες
microSD. Η πλοήγηση στο mobile internet
γίνεται με τη βοήθεια HSPA+/LTE υπηρεσίας
30 mobilelife.gr

Τεχνικά

2

αλλά και WLAN τεχνολογίας, ενώ οι λάτρεις
των μηνυμάτων, μπορούν να ανταλλάξουν
SMS/MMS/Email και γραπτά μηνύματα μέσω
IM δικτύων. Τέλος, τα ανανεωμένα widgets
του TimeScape UI επιτρέπουν την επικοινωνία
με φίλους μέσω Facebook και Twitter χωρίς
καθυστέρηση και τη διαρκή ενημέρωσή σας
για το timeline φίλων.

Με ANT+ υποστήριξη, το Xperia E3 μπορεί
1 να συνδεθεί ασύρματα (μέσω Bluetooth) με
health & fitness αξεσουάρ για την απεικόνιση
δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.
Το ελαφρώς αυξημένο του πάχος (8,5
2 χιλιοστά) δεν περνάει απαρατήρητο. Ίσως
για να ταιριάξει και με την πιο προσιτή τιμή του;
Η ποιότητα κατασκευής του δεν διεκδικεί
3 δάφνες, σίγουρα όμως θα ταιριάξει «γάντι»
με τη νοοτροπία των teenagers της εποχής.

Ύψος 137,1 χιλ.
Πλάτος 69,4 χιλ.
Πάχος 8,5 χιλ.
Βάρος 143,8 γρ.

Tip...
Το Xperia E3 ξεχωρίζει
για τον «τροφαντό»
σχεδιασμό του,
είναι όμως το πιο…
trendy και εύχρηστο
smartphone από τα
νεότερα μοντέλα της
Sony.

Ο ειδικός είπε...
Νεανικό, μοντέρνο και
τεχνολογικά εξελιγμένο το νέο Xperia E3 θα
μπορούσε να είναι το
νέο σας κινητό. Τόσο
απλά.
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ZTE Blade Vec 4G
€159 / www.zte.com.cn

Τεχνικά

OS Android OS, v4.4.2
(KitKat)
Επεξεργαστής Quad-core
1,2GHz Cortex-A7
Μνήμη 16GB, 1GB RAM,
micro SD
Οθόνη 5.0’’ TFT,
720x1280 pixels
Κάμερα 13.0 MPixel,
αυτόματη εστίαση, εγγραφή
video
Αυτονομία Δε διατίθεται

1

Η ZTE κάνει δυναμική
είσοδο και στην
κατηγορία των high end
smartphones, με το…
Blade Vec 4G, το κινητό
που «λαχταράει» ο
γκατζετάκιας μέσα σας!

Διαστάσεις

3
2

Χωρίς κάποιο πρωτότυπο σχεδιασμό
(αλλά σίγουρα περίεργο όνομα), το ZTE
Blade Vec 4G αποτελεί το mainstream
smartphone των κινέζων της ZTE, πράγμα που σημαίνει ότι… μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε πολλά από αυτό.
Η συσκευή εντυπωσιάζει με την ποιότητα
κατασκευής της, ενώ ιδιαίτερη άνεση χαρίζει
η TFT οθόνη που δεσπόζει στην εμπρόσθια
πλευρά της. Οι διαστάσεις της αγγίζουν τα
720x1280 pixels, ενώ το μέγεθός της (5.0”)
αποδεικνύεται απλά τέλειο για όσους θέλουν
να χρησιμοποιήσουν το Blade Vec 4G, σαν
συσκευή πλοήγησης με LTE ταχύτητες. Στα
ενδότερα ο τετραπύρηνος Snapdragon 400
στα 1,2GHz συνεργάζεται αρμονικά με το 1GB
μνήμης RAM και επιτρέπει την πλοήγηση στα
«βουτυρένια» μενού του Android KitKat 4.4.2.
«Κολλήματα» ή καθυστερήσεις δεν υπάρχουν
στο λεξιλόγιο των Κινέζων, έτσι μπορείτε να
απολαύσετε HSPA/LTE ταχύτητες πλοήγησης
στο mobile internet. Φυσικά υπάρχει WLAN
32 mobilelife.gr

συμβατότητα για σύνδεση σε ασύρματα δίκτυα, Bluetooth 4.0 και micro USB υποστήριξη, ενώ ο διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος
εντός της συσκευής, περιορίζεται στα 16GB, με
υποδοχή όμως για κάρτες microSD. Επιπλέον,
θα βρείτε μια κάμερα ανάλυσης 13.0 MPixel,
η οποία τα πάει περίφημα τόσο στη λήψη
φωτογραφιών όσο και στην εγγραφή full HD
video στα 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο.

Πιο trendy από ποτέ, το ZTE Blade Vec 4G
1 «κόβει» την ανάσα με το design και την
άνεση του UI του.
Την πλοήγηση στις αγαπημένες σας
2 ιστοσελίδες αναλαμβάνει ο «ανανεωμένος»
Chrome browser, σαφώς βελτιωμένος πλέον.
Με εντυπωσιακή απόκριση και
φωτεινότητα, η οθόνη του ZTE Blade Vec
4G μπορεί εύκολα να το μεταμορφώσει σε
συσκευή πλοήγησης.

3

Ύψος 143 χιλ.
Πλάτος 70,4 χιλ.
Πάχος 7,8 χιλ.
Βάρος Δε διατίθεται

Tip...
Συνδυάστε τις
δυνατότητες
τετραπύρηνου
Snapdragon 400
SoC και την άνεση
του Android KitKat
(4.4.2). Αποτέλεσμα;
Ένα ακόμα best seller
από τη ZTE…

Ο ειδικός είπε...
Με κόστος… ανάλογο
του ονόματος της
ZTE και έναν «τίμιο»
επεξεργαστή στα ενδότερα, έχουμε σίγουρα
ένα νέο best seller στην
αγορά.

Οι καλύτερες τιμές…
χονδρικής
● Φωτογραφία ● Μέσα Αποθήκευσης ● Ενέργεια
● Τηλεφωνία & Αξεσουάρ ● Tablet & Αξεσουάρ ● Πληροφορική
● Είδη Γραφείου ● Εικόνα ● Ήχος ● Εργαλεία
● Παιχνίδια & Παιχνιδομηχανές
● Οικιακός Εξοπλισμός ● Περιποίηση του Σώματος & Υγεία

Αποστολή σε όλη την Ελλάδα

International Mobile Products | Λ. Δημοκρατίας 248, 13562 Αγ. Ανάργυροι | Τηλ.: 210 2310600 | www.i-mp.gr
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Gigabyte
GSmart Arty A3
€149 / www.crypto.gr
Τεχνικά

OS Android OS, v4.4.2
(KitKat)
Επεξεργαστής Quad-core
1.3 GHz Cortex-A7
Μνήμη 1GB RAM, 4GB,
microSD
Οθόνη 5.0», IPS LCD,
480x854 pixels
Κάμερα 8.0 MPixel,
autofocus, geo-tagging
Αυτονομία 300 ώρες
αναμονή, 8 ώρες ομιλία

Διαστάσεις

Ύψος 145 χιλ.
Πλάτος 73,2 χιλ.
Πάχος 9,4 χιλ.
Βάρος 165 γρ.

Για να
μπορείτε να το
αποκτήσετε σε
τόσο προσιτή
τιμή, τα υλικά
κατασκευής
του έπρεπε
να… κατέβουν
«κατηγορία»
και να
γίνουν απλά
ικανοποιητικά...

Τα τρία πλήκτρα
αφής στο κάτω
μέρος της οθόνης
αναλαμβάνουν
την πλοήγηση
του χρήστη στο
UI της συσκευής
και την εκτέλεση
συγκεκριμένων
λειτουργιών.
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Με όνομα που… παραπέμπει σε κάτι από
την ηλικία των παιδικών μας χρόνων,
το GSmart Arty A3 της Gigabyte κάνει
δυναμική είσοδο στην ελληνική αγορά
και αποτελεί ένα από τα πιο αξιόπιστα και
οικονομικά android smartphones που
έφτασαν στα γραφεία μας τις τελευταίες
εβδομάδες. Εξωτερικά δεν εντυπωσιάζει βέβαια, αφού ακολουθεί την κλασσική οδό των
best value for money smartphones, με πλαστικά
μέτριας ποιότητας αλλά υψηλής αξιοπιστίας και
διαστάσεις που δεν ξεπερνούν τα 145x73,2x9,4
χιλιοστά. Την πρόσβαση στην αρκετά «γρήγορη»
έκδοση 4.4.2 KitKat του Android OS αναλαμβάνει
μια IPS οθόνη 5.0 ιντσών, με μέτρια φωτεινότητα

και ανάλυση που χρησιμοποιεί 480x854 pixels
για να απεικονίσει το animated UI της Gigabyte,
μαζί με αρκετά χρήσιμα Widgets που συνωστίζονται, προσπαθώντας να ενημερώσουν το χρήστη
για τον καιρό, το timeline του στα social media,
κάποια από τα επερχόμενα ραντεβού του κ.α.
Η εισαγωγή κειμένου στο UI της συσκευής γίνεται εύκολα μέσω της οθόνης αφής του Arty
A3 και τη βοήθεια ενός εικονικού QWERTY
πληκτρολογίου, με υποστήριξη για ελληνικά
και δυνατότητα πρόβλεψης κειμένου, αν το
επιθυμείτε. Η πλοήγηση στο mobile internet
αποδείχθηκε «συμπαθητική» με τις ταχύτητες που
προσφέρει η HSPA+ υπηρεσία που υποστηρίζει
η συσκευή, σε συνδυασμό όμως με dual SIM
λειτουργία για τους επαγγελματίες που ζητάνε
το κάτι παραπάνω.
Το Arty A3 διαθέτει ένα τετραπύρηνο Cortex
A7 επεξεργαστή χρονισμένο στο 1,3GHz για
αρκετά άνετη πλοήγηση στο UI και 1GB RAM,
που επιτρέπει την… ταυτόχρονη χρήση του
Chrome browser, σε συνδυασμό με άλλες ενεργοβόρες εφαρμογές όπως Skype, Foursquare,
RSS Readers, χωρίς σημαντικά προβλήματα.
Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, η συνολική εμπειρία είναι ικανοποιητική, ειδικά όταν
ενεργοποιείται η WLAN λειτουργία της συσκευής,
για σύνδεση σε ακόμα πιο γρήγορα σημεία πρόσβασης και ταχύτητες που αγγίζουν θεωρητικά

Σχεδιασμένο
αποκλειστικά... για κάθε
πρωτάρη στο Android
OS, το GSmart Arty A3
δε ζητάει πολλά. Ούτε
καν €149 για να το
αποκτήσετε…
Η εμπρόσθια κάμερα έχει ανάλυση 2 MPixel και τα
πάει πολύ καλά στη λήψη εντυπωσιακών selfies
που θα συζητηθούν.

Versus
Alcatel Idol 2

Πολύ πλαστικό μέτριας ποιότητας θα βρείτε στον σκελετό
της συσκευής, με την πίσω πλευρά της να διαθέτει και…
ματ υφή για να «δένει» εύκολα με το χέρι σας.
τα 55Mbps. Για τους λάτρεις της ψυχαγωγίας,
το GSmart Arty A3 υποστηρίζει την Bluetooth
4.0 τεχνολογία και το «μουσικό» προφίλ A2DP,
διαθέτει στερεοφωνικό FM radio με υποδοχή
3,5 χιλιοστών για σύνδεση με τα αγαπημένα σας
ακουστικά, είναι συμβατό με MP3/WMA αρχεία
μουσικής, ενώ επιτρέπει την αναπαραγωγή
streaming audio και video μέσω Web.
Αν οι ψηφιακές φωτογραφίες παίζουν σημαντικό
ρόλο στη ζωή σας, τότε το Arty A3 μπορεί να
σας ικανοποιήσει, με την CMOS κάμερα των
8.0 MPixel που θα βρείτε στην πίσω πλευρά
του, για φωτογραφίες στα 3264x2448 pixels,
με αυτόματη εστίαση, LED φλας, αναγνώριση
προσώπου και touch focus.
Το σύνολο των τεχνικών χαρακτηριστικών του
Arty A3 συμπληρώνουν φυσικά ένα πλήρες

«πακέτο» από widgets για την πρόσβαση σε
social networks της επιλογής σας, κάποιες από τις
δημοφιλέστερες υπηρεσίες της Google για πρόσβαση σε αυτές απευθείας από το κινητό (Gmail,
Google Search, Maps) και φυσικά εφαρμογή για
πρόσβαση στον κόσμο του YouTube.

Εφοδιασμένο με
αντίστοιχης ισχύος
επεξεργαστή και την ίδια
έκδοση του Android
OS (4.4.2), το Alcatel
Idol 2 διαθέτει μια
καλύτερη οθόνη αφής,
αλλά και… αντίστοιχη
τιμολόγηση.

Nokia Lumia
525

Πάει με...
Turbo-X Bluetooth
Headset PBL-10
Οικονομικό και αξιόπιστο, το Turbo-X PBL-10
συνεργάζεται άριστα με
το προσιτό smartphone
της Gigabyte και «σκίζει»
από αυτονομία.

Σαφώς πιο λιτό στα
τεχνικά χαρακτηριστικά
και την κάμερα, το
Lumia 525 υπερέχει
στην άνεση που του
χαρίζει η νεότερη
έκδοση των Windows
Phone 8.1.

Ο ειδικός είπε...

Ο GPS δέκτης της συσκευής είναι συμβατός με την
A-GPS υπηρεσία, έτσι μπορεί γρήγορα και εύκολα
να εντοπίσει το στίγμα σας. Προεγκατεστημένη θα
βρείτε φυσικά την εφαρμογή Google Maps για
τα βασικά της… πλοήγησης, αλλά αν ζητάτε κάτι
περισσότερο θα πρέπει να επισκεφτείτε το Play
Store για κάποια πιο ολοκληρωμένη πρόταση.

Τα live updates που υποστηρίζει η συσκευή
επιτρέπουν στο χρήστη την άμεση ενημέρωση για
την κατάσταση των φίλων του σε Facebook, Twitter
κ.ά. δίκτυα κοινωνικής διαδικτύωσης, απευθείας
από την οθόνη αναμονής, χωρίς τη χρήση επιπλέον
εφαρμογών, ξεχωριστά για κάθε μία. Η ανανέωση
επιβαρύνει φυσικά τη σύνδεση δεδομένων σας...

«Ό,τι πληρώνεις…
παίρνεις», ειδικά σε ό,τι
αφορά τα κινητά. Έτσι
για τα χρήματα που θα
δώσετε, θα λάβετε ένα
«τίμιο» smartphone
με… «χαμηλό» ταβάνι
στις δυνατότητές του.

...και έβαλε 8
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Sony Xperia Z3
Compact
€549 / www.sonymobile.com/gr
Τεχνικά

OS Android OS, v4.4.4
(KitKat)
Επεξεργαστής Qualcomm
Snapdragon 801
Μνήμη 16GB, 2GB RAM,
micro SD
Οθόνη 4.6’’, IPS-LCD,
720x1280 pixels
Κάμερα 20,7 MPixel,
αυτόματη εστίαση, LED
φλας
Αυτονομία 720 λεπτά
ομιλία, 880 ώρες αναμονή

Διαστάσεις

Ύψος 127,3 χιλ.
Πάχος 64,9 χιλ.
Πλάτος 8,6 χιλ.
Βάρος 129 γρ.

H IP68
πιστοποίηση
επιτρέπει στη
συσκευή να
λειτουργεί
ακόμα και
κάτω από το
νερό, χωρίς
το παραμικρό
πρόβλημα,
ακόμα και στην
αναπαραγωγή
μουσικής.

Οι 4.6 ίντσες
της οθόνης του
προσφέρουν
ευχρηστία
και υψηλή
φορητότητα,
περιορίζουν
όμως την
γενικότερη
«εμπειρία»
πλοήγησης στο
mobile internet.
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Το λιλιπούτειο Z3 έχει ήδη προλάβει να
γίνει best seller σε αρκετές ευρωπαϊκές
χώρες όπως Γαλλία και Γερμανία, ενώ
τα καταστήματα της Sony στην Ιαπωνία
μετράνε σε αρκετές χιλιάδες τα κομμάτια
που διατέθηκαν την πρώτη εβδομάδα
της κυκλοφορίας του, επιβεβαιώνοντας
τις ελπίδες όλων για μία πολύ δυναμική
είσοδο στην παγκόσμια αγορά.
Η συσκευή δικαιολογεί πλήρως τις υψηλές
προσδοκίες όλων, παίρνοντας ζωή από έναν
τετραπύρηνο επεξεργαστή Krait 400 χρονισμένο
στα 2,5GHz, που της χαρίζει εντυπωσιακή ευχρηστία, κάτω από εντατική χρήση. Οι διαστάσεις του
Xperia Z3 Compact αγγίζουν τα 127,3x64,9x8,6

χιλιοστά, ενώ το βάρος του δεν ξεπερνά τα 129
γραμμάρια, για να μπορεί -με άνεση- να χωράει
στην εσωτερική τσέπη του… κουστουμιού σας.
Στα ενδότερα βέβαια οι προσθήκες των τεχνικών της Sony είναι σημαντικές, με έναν Adreno
330 επιταχυντή γραφικών να κάνει «κουμάντο»
στα γραφικά του Android, δείχνοντας ιδιαίτερη
συμπάθεια στο -όχι τόσο ανανεωμένο- UI της
Sony που διατηρεί τις γνωστές ομοιότητες με
αυτό του Playstation. Η συσκευή προσφέρει
16GB εσωτερικής μνήμης (από τα οποία περίπου
12GB είναι διαθέσιμα στον χρήστη), ενώ διαθέτει
micro SD υποδοχή χωρίς όμως κάποια κάρτα
στο βασικό πακέτο, παρέχοντας πρακτικά τον
απαραίτητο αποθηκευτικό χώρο για δεκάδες
multimedia αρχεία, τα οποία θα… απολαύσετε
με τις ευχές της τεχνολογίας X-Reality.
Την επικοινωνία μας με το δίκτυο κάθε παρόχου
αλλά και την πλοήγηση στο mobile internet
αναλαμβάνει ένας αξιόπιστος πομποδέκτης με
LTE/HSDPA υποστήριξη, ενώ αν θέλετε το κάτι
παραπάνω στο... κοντέρ, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το WLAN της συσκευής και (προαιρετικά)
τη λειτουργία WiFi hotspot, για σύνδεση με
tablets ή φορητούς υπολογιστές με σκοπό τον
διαμοιρασμό mobile internet. Η τεχνολογία
Bluetooth 4.0 δεν θα μπορούσε να λείπει από το
συγκεκριμένο μοντέλο, ούτε φυσικά το προφίλ
A2DP, για εκείνους που ακούν μουσική χωρίς κα-

Πιο κομψό και ανθεκτικό
από ποτέ, το λιλιπούτειο
Z3 Compact αποδεικνύει
ότι ένα κορυφαίο
smartphone δε χρειάζεται
να είναι τεράστιο. Ρίξτε
μια ματιά στα specs και
θαυμάστε.
Η οθόνη αφής έχει αντιχαρακτική επίστρωση
(shatter proof), δεν είναι όμως πρακτικά άθραυστη.
Να είστε προσεκτικοί γιατί οι γρατζουνιές
καραδοκούν.

Versus
Στα ενδότερα
θα βρείτε
προεγκατεστημένο
τον Chrome
browser για ακόμα
υψηλότερη
αξιοπιστία.
λώδια. Ο ενσωματωμένος music player επιτρέπει
την αναπαραγωγή αρχείων σε φορμά MP3/
eAAC+/WMA/WAV με στερεοφωνικό ήχο, ενώ
το FM radio με RDS μπορεί να γεμίσει εύκολα
τον, λιγοστό ή μη, ελεύθερο χρόνο σας.
Σε περίπτωση που ζητάτε καλές φωτογραφίες,
υψηλών επιδόσεων από ένα κινητό, το XPERIA
Z3 Compact μπορεί να σας βγάλει από τη δύσκολη θέση, αφού η Exmor RS κάμερα των 20,7
MPixel που διαθέτει, απαθανατίζει φωτογραφίες
στα 5248х3936 pixels με λειτουργία αυτόματης
εστίασης και καταγράφει 4K videos στα 30fps.
Το… compact smartphone της Sony είναι επίσης
πιστοποιημένο στο πρότυπο IP68, για πλήρη
προστασία απέναντι σε σκόνη, λάσπη και υγρασία, ενώ είναι σε θέση να αντέξει βύθιση στο
νερό σε βάθος 1 μέτρο για 30 περίπου λεπτά!

Για τους ακόμα πιο «ψαγμένους» τέλος, το Ζ3
Compact διαθέτει TV-out υποδοχή για σύνδεση
με την τηλεόραση, USB on the Go συμβατότητα
(μέσω MHL καλωδίου), ψηφιακή πυξίδα και GPS
δέκτη για πλοήγηση σε κάθε «γωνιά» της χώρας
μας μέσω συμβατής εφαρμογής.

Samsung
Galaxy S5
mini

Σαφώς κατώτερο σε
ισχύ και δυνατότητες
από το Compact
της Sony, το S5 mini
απευθύνεται σε πιο
«αρχάριους» χρήστες
με λιγότερες απαιτήσεις.

HTC One
mini 2

Πάει με...
Sony Bluetooth
MBH-10
Όχι, δεν είναι αδιάβροχο όπως το Xperia
Z3 Compact, ευτυχώς
όμως ξεχωρίζει για την
NFC συμβατότητα και τη
multipoint λειτουργία του.

Κορυφαίο στα τεχνικά
χαρακτηριστικά και την
ταχύτητα πλοήγησης
στο UI, το One Mini
2 υστερεί μόνο στις
δυνατότητες της CMOS
κάμεράς του, απέναντι
στο Z3 Compact.

Ο ειδικός είπε...
Το UI του Xperia Z1 Compact παραπέμπει εύκολα
σε αυτό του Playstation, παρόλα αυτά η χρήση του
αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, εξαιτίας της
υψηλής ευκρίνειας της οθόνης που υποστηρίζει
μάλιστα την Triluminos τεχνολογία. Διατηρεί το
χρήστη σε επαφή με φίλους και γνωστούς σε
Facebook, Twitter κ.ά., με συαυτόματα updates.

Πρόκειται για μία από τις… «τυχερές» συσκευές
της αγοράς αυτή την περίοδο, αφού σύμφωνα με
επίσημη ανακοίνωση της Sony, τους επόμενους
μήνες, το Xperia Ζ3 Compact θα λάβει αυτόματα
-μέσω αναβάθμισης- την έκδοση Lollipop του
Android 5.0, με ότι σημαίνει αυτό για την βελτίωση
της ευχρηστίας και της λειτουργικότητάς του.

Εντυπωσιακό με τη
γυάλινη εμφάνισή του
και ιδιαίτερα ανθεκτικό
ακόμα και σε πολύ
σκληρή χρήση, το
Xperia Z3 Compact θα
συζητηθεί αρκετά.

...και έβαλε 9
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Long Term Test

Lenovo S860
€299 / www.lenovo.com
Αυτό το... τεράστιο
«μαύρο» που
δεσπόζει στη
εμπρόσθια πλευρά
του Lenovo S860
περιγράφει πλήρως
τις δυνατότητές
του, με τον πιο…
«μυστήριο»
τρόπο. Η συσκευή
ενσωματώνει μία
οθόνη τεχνολογίας
IPS σε εντυπωσιακό
μαύρο φόντο,
η οποία είναι
κατασκευασμένη
από άθραυστο γυαλί
(Gorilla Glass) και
κατέχει τον τίτλο της
πιο φωτεινής στην
αγορά!

Μπορεί να κάνει
τη διαφορά με τη
φωτεινότητα και την
ευκρίνεια της IPS
οθόνης του, αλλά
και στην εμφάνιση...
δεν πάει πίσω.
Κατασκευασμένο από
πλαστικά και μέταλλο
υψηλής ποιότητας, το
S860 είναι ίσως ένα
από τα ποιοτικότερα
κινητά της Lenovo και
σίγουρα δεν ντρέπεται
για αυτό. Ξεχάστε
τριξίματα και...
χαλαρά πλαστικά,
ή περίεργους ήχους
στον σκελετό μετά
από εντατική χρήση.
Με μέγιστη ανάλυση
που αγγίζει τα 8
MPixel η CMOS
κάμερα της συσκευής
στην πίσω πλευρά
τα πάει περίφημα,
για τις ανάγκες των
αρχάριων χρηστών
πάντα. Τα videos που
καταγράφει πάντως
είναι καλύτερα από
τις φωτογραφίες,
αφού σπάνια βλέπεις
δυνατότητα εγγραφής
full video HD (1080p)
στα 30 fps με τέτοια
άνεση και ευκρίνεια.
Για τα λεφτά του
πάντως... μην το
συζητάτε, αξίζει την
προσοχή σας.

Σημειώστε:
τεχνολογία IPS,
ανάλυση 720x1280
pixels με 271 ppi,
μέγεθος 5,3 ίντσες
και φωτεινότητα που
αγγίζει τα 700 nits,
πολύ υψηλότερη
από οποιοδήποτε
smartphone στον
κόσμο. Σε όλα
τα παραπάνω
προσθέστε την
αντιχαρακτική
της προστασία,
την εντυπωσιακή
ευκρίνεια κάτω
από οποιεσδήποτε
συνθήκες και…
έχετε ένα ιδιαίτερα
«λαμπερό»
smartphone!

Ένας μήνας με το Lenovo S860

ικανοποίηση

Τι οθόνη θεέ μου…

Μέτριο στα της
κάμερας

2GB RAM, όλα καλά...

«Σφαιράτο» και το
WLAN…

Θα το θέλαμε πιο
«σβέλτο»

χρόνος

38 mobilelife.gr

Τεχνικά

OS Android OS, v4.2
(Jelly Bean)
Επεξεργαστής Quad-core
1,3GHz Cortex-A7
Μνήμη 16GB, 2GB RAM
Οθόνη 5,3’’, IPS-LCD
αφής, 720x1280 pixels
Κάμερα 8 MPixel,
autofocus, LED flash
Αυτονομία 1580 λεπτά
ομιλία, 684 ώρες αναμονή

Διαστάσεις

Ύψος 149,5 χιλ.
Πλάτος 77 χιλ.
Πάχος 10,3 χιλ.
Βάρος 190 γρ.

Με πάχος 10,3 χιλιοστά,
το Lenovo S860 αρνείται
τη δίαιτα και αποτελεί
ένα από τα βαρύτερα
smartphones της
αγοράς.

Αξιόπιστο σε κλήσεις, με
πολύ καλό σήμα

Δύστροπο το UI της
Lenovo
Χωρίς 4G υποστήριξη;

Versus

Στο μικροσκόπιο

Samsung
Galaxy S5

Τεχνικά

Οι τεχνικοί της Lenovo «έντυσαν» τη συσκευή με
την έκδοση του Android OS 4.2 (Jelly Bean), ενώ
το... «ευλόγησαν», έτσι ώστε να είναι έτοιμο και
για μελλοντική αναβάθμιση στην έκδοση 4.4.4 και
-γιατί όχι;- στην Android 5.0 Lollipop. Παράλληλα
σχεδίασαν ένα συμπαθές UI, χωρίς application
launcher με πολλά widgets και animated
wallpapers που θα ικανοποιήσει κάθε μέσο χρήστη.

Συνδεσιμότητα

Το Dual SIM S860 τα πάει περίφημα σε θέματα
συνδεσιμότητας, έστω και αν δεν υποστηρίζει
4G δίκτυα. Έτσι βασίζεται σε έναν ΗSDPA/USUPA
πομποδέκτη. Για υψηλότερες ταχύτητες θέστε το
WiFi στο «ON» και θα δείτε το Lenovo S860 να
προσπερνά HTML ιστοσελίδες σαν σταματημένες
με ταχύτητες πάνω από τα 55Mbps - θεωρητικά
πάντα.

Δύσκολη η
σύγκριση… όταν
το μόνο συγκρίσιμο
χαρακτηριστικό είναι
η οθόνη. Σε ταχύτητα,
μνήμη, αξιοπιστία,
λειτουργικό σύστημα
και κάμερα, το Galaxy
S5 κερδίζει με διαφορά.

Sony Xperia
Z3

Αυτονομία

Καλύτερα δεν γίνεται! Εφοδιασμένο με την
μεγαλύτερη Li-Ion μπαταρία που έχουμε δει ποτέ σε
κινητό τηλέφωνο τέτοιων διαστάσεων (4000mAh!),
το Lenovo S860 αποδεικνύεται ιδιαίτερα
«οικονομικό» σε θέματα ενεργειακής κατανάλωσης,
χαρίζοντας έως και 2 ημέρες λειτουργίας, με αρκετά
εντατική, καθημερινή χρήση!

Επιδόσεις

Σίγουρα «τιμάει» με το παραπάνω το λογότυπο
με το «ρομποτάκι» (Android) που του χάρισε
η Google. Έτσι διαθέτει ένα MediaTek SoC με 4
πυρήνες χρονισμένους στο 1,3GHz έκαστος, ενώ
διαθέτει και 2GB RAM για να μην έρθετε ποτέ
σε δύσκολη θέση, όταν ενεργοποιείτε πολλές
εφαρμογές μαζί.

Όπου και αν βρίσκεστε,
όσο έντονη
ηλιοφάνεια και αν
έχει, ρίξτε μια ματιά στην
οθόνη του S860 και…
απλά χαζέψτε την!

Η ναυαρχίδα της Sony
εντυπωσιάζει με την
κορυφαία κάμερα,
την έκδοση Android
4.4.4 KitKat που
«φοράει» και τα stateof-the-art multimedia
χαρακτηριστικά της,
ζηλεύει όμως την τιμή
και την οθόνη του
Lenovo S860.

Ο ειδικός είπε...

Δεν είναι το καλύτερο
Android phone της
αγοράς, έχει όμως τη
μεγαλύτερη μπαταρία
(4000mAh) και μια
αρκετά ικανοποιητική
τιμή. Τι περιμένετε;

...και έβαλε 8
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Versus

Όλα είναι θέμα… ποιότητας!
Το κινητό - status από το Cupertino, αντιμετωπίζει το Alpha Phone της αγοράς,
σε μια full «metal» μάχη μέχρις εσχάτων.

Apple iPhone 6

Samsung Galaxy Alpha

€739 / www.apple.com/

€699 / gr.samsungmobile.com/

Η retina display των 4.7 ιντσών προσφέρει βέλτιστη
εικόνα με ανάλυση στα 750x1334 pixels. Η απεικόνιση κάτω από τον ήλιο παραμένει αξεπέραστη.

τεχνικά

Η Super AMOLED οθόνη με ανάλυση 720x1280
pixels, χαρίζει μοναδική ευκρίνεια και απεικόνιση του
μαύρου, αλλά κάτω από το ηλιακό φως υστερεί.

Με τον ειδικά σχεδιασμένο διπύρηνο A8 επεξεργαστή στα 1,4GHz και 1GB RAM, το iPhone 6 είναι το
ταχύτερο iPhone που πιάσαμε στα χέρια μας…

επιδόσεις

Βάζει «φωτιά» στο ψηφιακό οδόστρωμα με τον οκταπύρηνο Exynos 5, με 4 πυρήνες στο 1,8GHz, τους υπόλοιπους στο 1,3GHz και τα 2GB RAM που διαθέτει.

Tο iPhone 6 βελτιώνει ελαφρώς την αυτονομία των
προκατόχων του και καταφέρνει να μείνει μακριά
από το φορτιστή του για περίπου 2 ημέρες.

αυτονομία

Το Samsung Galaxy Alpha αδυνατεί να κάνει την διαφορά και υποχωρεί μπροστά στις ενεργειακές απαιτήσεις της συσκευής με σχεδόν 1,5 ημέρα χρήσης.

...και έβαλε 9
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OS Apple iOS 8.1
Επεξεργαστής Apple A8 Dual-core
1,4 GHz
Μνήμη 16/64/128 GB, 1GB RAM
Οθόνη 4.7’’, IPS multitouch αφής,
750x1334 pixels
Κάμερα 8 MPixel, αυτόματη εστίαση
Αυτονομία 250 ώρες αναμονή,
840 λεπτά ομιλία
Υ x Π x Π 138,1x67x6,9 χιλ.
Βάρος 129 γρ.

Ο ειδικός είπε...
Βελτιωμένο με
μεγαλύτερη οθόνη
και μία κάμερα…
από άλλον
πλανήτη, το iPhone
6 επιστρέφει στην
κορυφή.

OS Android OS, v4.4.4 (KitKat)
Επεξεργαστής Exynos 5 Octa 5430
Μνήμη 32GB, 2GB RAM
Οθόνη 4.7’’, Super AMOLED αφής,
720x1280 pixels
Κάμερα 12 MPixel, αυτόματη εστίαση
Αυτονομία 590 ώρες αναμονή,
1260 λεπτά ομιλία
Υ x Π x Π 132,4x65,5x6,7 χιλ.
Βάρος 115 γρ.

...και έβαλε 8,5

Feature

Τα πάντα
για το iOS 8
Εσείς και το iOS 8 «μαζί»,
σε μία γνωριμία που θα…
κρατήσει
Η περιβόητη νέα έκδοση 8 του iOS που
όλοι περιμέναμε είναι πλέον διαθέσιμη,
μαζί με τα νέα χαρακτηριστικά της, που
-σύμφωνα πάντα με τον Tim Cookξεπερνούν τα 200 για όλες τις iOS συσκευές.
Ήδη πάνω από το 70% των συσκευών της
Apple «τρέχουν» το iOS 8.0, ενώ πρόσφατα
(20 Οκτώβρη) έγινε διαθέσιμη και η πρώτη
μεγάλη αναβάθμισή της. Τι φέρνει όμως το
iOS 8 στις συσκευές μας;

| iOS 8: Επανασχεδιασμένο Notification Center
Το iOS 8 διαθέτει ένα βελτιωμένο notification center, με
έμφαση στις διαδραστικές
ειδοποιήσεις, οι οποίες σας
επιτρέπουν να απαντήσετε
άμεσα σε ένα notification χωρίς να πρέπει να βγείτε από
την εφαρμογή που βρίσκεστε,
ενώ λειτουργούν και μέσα
από την οθόνη κλειδώματος.
Οι ειδοποιήσεις στη Home
Screen έχουν επιλογές για
το τι θα κάνετε με αυτές
(αποδοχή, διαγραφή κ.ο.κ.),
ενώ στο Notification Center
είναι πλέον διαθέσιμα και...
Widgets, που σας επιτρέπουν
να βλέπετε πληροφορίες π.χ.
για τον καιρό, καταχωρίσεις
που βρίσκονται στην ατζέντα
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σας και άλλα πολλά, χωρίς
να χρειάζεται να ανοίξετε μία
ξεχωριστή εφαρμογή. Όλα
πιο απλά, πλέον, στο κομμάτι
των notifications, με την Apple
να σημειώνει στην παρουσίαση πόσο εύκολα μπορείτε να
κάνετε like σε ένα Facebook
post χωρίς καν να ανοίξετε
την εφαρμογή!
| iOS 8: Στο multitasking
menu πλέον βλέπετε
και τις επαφές σας
Μέσα από το iOS 8, κάνοντας
double tap στο home button
μπορείτε πλέον, εκτός από
τις ανοικτές εφαρμογές σας,
να έχετε γρήγορη πρόσβαση
και στις επαφές με τις οποίες
επικοινωνείτε συχνότερα. Με
απλό tap στο πρόσωπό τους,

μπορείτε κατόπιν να επικοινωνήσετε μαζί τους μέσω
FaceTime, κλήσης κ.λπ.
| iOS 8: Multimedia
«προσθήκες» στην
υπηρεσία iMessage
Το iMessage, η λειτουργία που
χρησιμοποιούν περισσότεροι
οι χρήστες iOS, ανανεώνεται
περαιτέρω, χάρη στη νέα λειτουργία Tap to Talk, με τη βοήθεια της οποίας μπορείτε να
δημιουργήσετε ένα audio ή
video recording και να το στείλετε στο συνομιλητή σας.
| iOS 8: Βελτιώσεις και
στο Group Messaging
Νέες λειτουργίες προστίθενται και στο Group Messaging.
Τώρα, μπορείτε να δίνετε

ονομασίες σε συζητήσεις, να
απομακρύνετε ή να προσθέτετε άτομα από αυτές (ή και να
φύγετε και οι ίδιοι). Μπορείτε
ακόμη να κάνετε διαμοιρασμό
της τοποθεσίας σας στα άτομα
με τα οποία μιλάτε.
| iOS 8: Νέα Gesture
Controls στην εφαρμογή Mail
Ανανέωση και για την εφαρμογή Mail, που πλέον διαθέτει
περισσότερα gesture controls
στα μηνύματα για μεγαλύτερη λειτουργικότητα. Ένα νέο
action, για παράδειγμα, σας
επιτρέπει να κάνετε swipe
down ένα μήνυμα στο οποίο
εργάζεστε, ώστε να διαβάσετε
κάποιο άλλο στα εισερχόμενά
σας ή να κάνετε copy κάποιο

κείμενο από αυτό και, στη συνέχεια, να επαναφέρετε πάλι
με swipe το αρχικό μήνυμα
για επεξεργασία.
| iOS 8: Συμβατό με
third-party keyboards
και την QuickType
λειτουργία
Η συγκεκριμένη λειτουργία
προβλέπει την επόμενη λέξη
που θέλετε να πληκτρολογήσετε και μαθαίνει από τις
συνήθειες σας. Σας επιτρέπει
να πληκτρολογείτε πιο γρήγορα με έξυπνες προτάσεις
από λέξεις να εμφανίζονται,
ενώ θα είναι διαθέσιμο σε
διάφορες γλώσσες. Δε θα
είναι, ωστόσο, το μόνο πληκτρολόγιο για το iOS 8, καθώς
θα μπορείτε να επιλέξετε και
ανάμεσα από ακόμη περισσότερα third-party που είναι
πλέον διαθέσιμα. Κάλλιο
αργά παρά ποτέ...
| iOS 8: Πιο αποδοτικές... αναζητήσεις με το
Spotlight
Βελτιώσεις στη λειτουργία
που σας κάνει προτάσεις βασισμένες στην τοποθεσία ή
τις προσωπικές σας επιλογές,
με τη βοήθεια συνδεδεμένων
υπηρεσιών. Μπορεί να σας
ενημερώνει π.χ. για events
σε τοπικά θέατρα ή cinema,
εφαρμογές που μπορεί να
σας αρέσουν ή ακόμη και
τραγούδια από το iTunes. Είναι
κάτι σαν αναζήτηση αλλά με
ακόμη πιο... πλούσια αποτελέσματα.
| iOS 8: Health app για
την υγεία και τη φυσική
σας κατάσταση
Η εφαρμογή Health αξιοποιώντας τη νέα υπηρεσία
HealthKit της Apple μπορεί
να αντλήσει, από άλλες thirdparty εφαρμογές και συσκευές, όπως π.χ. της Nike, δεδομέ-

να που αφορούν την υγεία
και τη φυσική σας κατάσταση.
Μπορεί ακόμη να επικοινωνήσει με υπηρεσίες υγείας
(όπως η Mayo clinic στις ΗΠΑ)
ώστε να ζητήσετε μία γνώμη
ενός επαγγελματία για ένα
θέμα υγείας ή κάποιους δείκτες που σας ανησυχούν, εάν
το κρίνετε απαραίτητο.
| iOS 8: Family Sharing
Ένα καινούριο χαρακτηριστικό
που επιτρέπει σε οικογένειες
έως έξι ατόμων να μπορούν
να μοιράζονται, αυτόματα,
στοιχεία όπως φωτογραφίες,

καταχωρίσεις στην ατζέντα και
υπενθυμίσεις, ακόμη όμως και
εφαρμογές ή να πραγματοποιούν αγορές. Έτσι, μία οικογένεια μπορεί να αγοράσει και
να μοιραστεί εφαρμογές από
ένα και μοναδικό account. Η
λειτουργία διαθέτει φυσικά
ειδική προστασία που εμφανίζει ένα popup παράθυρο
στην κεντρική iOS 8 συσκευή,
όταν το παιδί επιχειρήσει να
κατεβάσει μία εφαρμογή χωρίς εξουσιοδότηση.
| iOS 8: Photos με sync
μέσω iCloud
Η εφαρμογή Photos βελτιώ-

νεται με νέες επιλογές επεξεργασίας, αλλά η βασική
διαφορά είναι ότι μπορούν
οι φωτό πλέον να συγχρονίζονται ανάμεσα στις συσκευές
σας μέσω iCloud.
Το νέο χαρακτηριστικό θα
συνεργάζεται και με τη Mac
version του software σε
update που θα είναι διαθέσιμο αργότερα, όπως και με
Windows.
| iOS 8: «Hey Siri» και
συνεργασία με Shazam
Όπως ακριβώς το Google
Now «ξυπνάει» με τη φράση

«OK Google», τώρα μπορείτε
να ενεργοποιήσετε το Siri με
το «Hey Siri». Σημαντική προσθήκη, ωστόσο, η συνεργασία με το Shazam η οποία είχε
ήδη διαρρεύσει και σας επιτρέπει να αναγνωρίσετε ένα
τραγούδι χωρίς να ανοίξετε
ξεχωριστά το Shazam app.
Έχετε ακόμη τη δυνατότητα
να αγοράσετε περιεχόμενο
από το iTunes μέσα από το
Siri μόνο με τη φωνή σας, ενώ,
επιπλέον, προστίθεται 22 νέες
γλώσσες για υπαγόρευση.
| iOS 8: Touch ID ανοικτό
στους developers

Ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων και το
Touch ID software είναι τώρα
ανοικτά στην κοινότητα των
developers. Περιμένουμε, λοιπόν, εταιρείες όπως το Paypal
να προσφέρουν στις iOS
εφαρμογές τους υποστήριξη
πληρωμών με τη βοήθεια
των... αποτυπωμάτων σας,
όπως ακριβώς έχουν κάνει
και με τον... fingerprint reader
του Samsung Galaxy S5.
| iOS 8.1: Apple Pay
Η πρόσφατη ενημέρωση iOS
8.1, φέρνει την ενεργοποίη-

ση της υπηρεσίας Apple Pay,
αλλά και χαρακτηριστικά που
συνδέουν το OS X Yosemite
λειτουργικό των Mac με τη
νέα έκδοση του iOS, ενώ
σημαντικό νέο αποτελεί η
επιστροφή του Camera Roll.
Το «παρών» δίνει και το πολυαναμενόμενο feature iCloud
Photo Library (σε Public Beta)
και σας επιτρέπει να αποθηκεύετε όλες τις φωτός σας στο
cloud.
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Feature
Hints & tips
για το iOS 8.0 με το iPhone
1. Αποστολή ηχητικού μηνύματος: Στα Μηνύματα,
αγγίξτε παρατεταμένα το
εικονίδιο μικροφώνου για
εγγραφή. Σαρώστε προς
τα πάνω για αποστολή
της εγγραφής. Αν θέλετε
να διαγραφεί η εγγραφή,
σαρώστε αριστερά.

2. Γρήγορη διαχείριση
email: Σαρώστε ένα μήνυμα προς τα δεξιά για
να το σημάνετε. Σαρώστε
αριστερά για άλλες επιλογές και σαρώστε άλλη
μια φορά αριστερά για
διαγραφή του μηνύματος. Αλλάξτε τις ενέργειες
στις «Ρυθμίσεις» > «Mail,
επαφές, ημερολόγια» >
«Επιλογές σάρωσης».

3. Γρήγορη απάντηση σε
γνωστοποίηση: Σύρετε
τη γνωστοποίηση προς
τα πάνω για απόρριψη ή
τραβήξτε την προς τα κάτω
για να αποκαλυφθούν οι
ενέργειες που μπορείτε
να κάνετε. Για παράδειγμα,
αν πρόκειται για iMessage,
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τραβήξτε τη γνωστοποίηση
προς τα κάτω για να απαντήσετε απευθείας.

4. Γνωστοποιήσεις για
απαντήσεις: Περιμένετε
απάντηση σε ένα email;
Κατά την προβολή ενός
μηνύματος, αγγίξτε το κουμπί σήμανσης μηνύματος
και μετά αγγίξτε «Γνωστοποίηση».

5. Ε πικοινωνία με τους
αγαπημένους σας: Κάντε διπλό κλικ στο κουμπί
Αφετηρίας και μετά αγγίξτε μια αγαπημένη ή πρόσφατη επαφή για κλήση
ή αποστολή μηνύματος.
Μπορείτε να προσθέσετε
ένα άτομο στα Αγαπημένα
από το Τηλέφωνο.

6. Π ροβολή ώρας αποστολής μηνύματος: Για
την εμφάνιση της ώρας
αποστολής μηνυμάτων,
σύρετε ένα συννεφάκι στα
αριστερά.

7. Μοιραστείτε με την οικογένειά σας: Αγοράστε
μια εφαρμογή μία φορά
και μετά θα μπορούν να
τη χρησιμοποιούν όλα
τα μέλη της οικογένειάς
σας. Με την Οικογενειακή
κοινή χρήση, όλα τα μέλη
της οικογένειας μπορούν
να χρησιμοποιούν εφαρμογές από κοινού ακόμα
και αν έχει ο καθένας δικό
του λογαριασμό. Διαμορφώστε την Οικογενειακή
κοινή χρήση στις 		
Ρυθμίσεις > iCloud.

8. Λήψη selfie με χρονοδιακόπτη: Χρησιμοποιήστε τον χρονοδιακόπτη
κλείστρου για να εμφανίζεστε κι εσείς στις φωτογραφίες σας. Τοποθετήστε
τη συσκευή σε κατάλληλη
θέση για τη λήψη, αγγίξτε

το κουμπί χρονοδιακόπτη
και τον αριθμό δευτερολέπτων, έπειτα αγγίξτε
το κουμπί κλείστρου και
πηγαίνετε στη θέση σας
για να πάρετε πόζα για τη
φωτογραφία.

9. Γρήγορη πληκτρολόγηση διευθύνσεων
Διαδικτύου: Κατά την
πληκτρολόγηση διευθύνσεων Διαδικτύου, αγγίξτε
παρατεταμένα την τελεία
στο πληκτρολόγιο για να
επιλέξετε μεταξύ του .com
και άλλων επιθεμάτων (σε
εφαρμογές που το υποστηρίζουν).

10. Α ποθήκευση φωτογραφιών από τα
Μηνύματα: Αγγίξτε
«Στοιχεία», αγγίξτε παρατεταμένα μια φωτογραφία
ή βίντεο και μετά αγγίξτε
«Περισσότερα». Επιλέξτε αυτά που θέλετε να
αποθηκεύσετε και μετά
αγγίξτε «Αποθήκευση εικόνων» στο κάτω μέρος
της οθόνης.

Πρακτικές Συμβουλές:
Προετοιμασία της συσκευής
για αναβάθμιση σε iOS 8.1

1

1. Ελέγξτε τη συμβατότητα των συσκευών σας
Σιγουρευτείτε εάν η συσκευή
που κατέχετε συμπεριλαμβάνεται στην παρακάτω λίστα.
Συγκεκριμένα το iOS 8 είναι
συμβατό με τις παρακάτω
συσκευές:
• iPhone 4s, iPhone 5, iPhone
5c, iPhone 5s, iPhone 6,
iPhone 6 Plus
• iPod touch 5th gen
• iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad Air,
iPad mini, iPad mini 2

2. Ξεκαθάρισμα iOS εφαρμογών
Χωρίς να είναι απαραίτητο,
καλό θα ήταν σε τέτοιες μεγάλες αναβαθμίσεις να κάνουμε κι ένα ξεκαθάρισμα
στις εφαρμογές που έχουμε
στη συσκευή μας. Διαγράφετε εφαρμογές τόσο από το
iPhone όσο και από το iPad
τις οποίες δεν χρησιμοποιείτε,
απελευθερώνοντας σημαντικό χώρο στη συσκευή σας και
τακτοποιείτε τις υπόλοιπες!
Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος απώλειας διότι όλες τις
εφαρμογές τις οποίες έχετε
αγοράσει, μπορείτε να τις ξανακατεβάσετε οποιαδήποτε
στιγμή τις χρειαστείτε, χωρίς
φυσικά να πληρώσετε ξανά.

2

3. Aντιγραφή φωτογραφιών και Video στον υπολογιστή σας
Στις μέρες μας οι περισσότεροι χρησιμοποιούμε το
iPhone ως κύρια φωτογραφική μηχανή και video camera.
Αυτό σημαίνει πως πολλές
αναμνήσεις μας από ταξίδια
ή στιγμές βρίσκονται εκεί και
φυσικά δεν θα θέλαμε να τις
χάσουμε. Το Photostream για
πολλούς είναι μια παρεξηγημένη υπηρεσία (άλλωστε
«κρατάει» μόνο τις 1000 τελευταίες φωτογραφίες), ενώ δεν
υποστηρίζεται η αποθήκευση
video. Το καλύτερο που έχετε
να κάνετε είναι να αντιγράψετε στον υπολογιστή σας,
όσες φωτογραφίες και Video
επιθυμείτε να αποθηκεύσετε,
είτε έχετε Mac είτε Windows.
Ενναλακτικά μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες
όπως Dropbox ή Cloud όπου
δεν είναι απαραίτητη η χρήση
υπολογιστή.

3

4. Διπλό αντίγραφο σε
iTunes και iCloud
Θα σας συνιστούσαμε να
κρατήσετε διπλό αντίγραφο
καθώς μειώνονται στο ελάχιστο η πιθανότητες να χάσετε
τα δεδομένα σας. Κάνετε ένα
αντίγραφο τοπικά στο iTunes
κι ένα στο iCloud, εάν θέλετε
να διαγράψετε τη συσκευή
σας για οποιαδήποτε αιτία. Η
λήψη αντιγράφων ασφαλείας
των συσκευών είναι πολύ εύκολη σε οποιαδήποτε iPhone,
iPad ή iPod touch.

4

Αντίγραφο ασφαλείας στο iTunes: συνδέστε τη συσκευή σας στον υπολογιστή > επιλέξτε τη στο iTunes > πατήστε «Back Up Now»
Αντίγραφο ασφαλείας στο iCloud: πηγαίνουμε Ρυθμίσεις > iCloud > Αποθήκευση κι αντίγραφα > «Αντίγραφο iCloud»
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Τα καλύτερα
tablets έως 200€
Αναζητώντας το tablet το καλό… και προσιτό!
Αφήσαμε για λίγο τα smartphones στην
άκρη, γιατί… κάτι μας λέει ότι το 2015
θα είναι η χρονιά των value for money
tablets. Έτσι σας προετοιμάζουμε,
«σφάζοντας» στην αρένα μας τα πέντε
καλύτερα (και οικονομικά) tablet της
αγοράς.

Lenovo Yoga Tablet 8 €163
Όχι, δε «χαλάμε» φαιά ουσία για να επιβεβαιώσουμε το... προφανές. Θα αποτελέσει το
status gadget μιας ολόκληρης γενιάς high
tech συσκευών...

Asus Memo Pad 8 €199
Memo Pad 8. Όπως λέμε κορυφαίο laptop
από τον ειδήμονα του είδους, αλλά χωρίς
πληκτρολόγιο και στο μισό μέγεθος. Τα
πάντα όλα…

Samsung Galaxy Tab Pro 8.4
€197
Galaxy Tab Pro 8.4... όπως λέμε «Γαλαξίας»
σε... μεγάλες διαστάσεις, ή αλλιώς… android
on steroids με την υπογραφή της Samsung.

Vodafone Smart Tab 4 8’’ €160
Η προσιτή πρόταση της Vodafone στο
χώρο των tablets κάνει δυνατό «γκελ» στην
αγορά. Είναι προσιτό, αξιόπιστο και… πολύ
αποδοτικό!

LG G Pad 8.0 €169
Η LG πήρε ένα… G3 και το μεγάλωσε μέχρι
τις 8.0 ίντσες, διατηρώντας την ίδια κορυφαία
ποιότητα κατασκευής. Γεννημένο best seller;
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Bigger is better λοιπόν. Γιατί όχι; Καλά τα
smartphones αλλά την εμπειρία πλοήγησης στο
internet και τις multimedia δυνατότητες των
tablets δεν μπορούν να τις συναγωνιστούν. Ειδικά,
όταν αυτά ανήκουν στη… mid-range κατηγορία, αυτή που
περιλαμβάνει όσα έχουν οθόνες 8 ιντσών και τιμή κάτω
από 200 ευρώ, για να μην διαμαρτύρεται το πορτοφόλι

σας φυσικά! Υποδεχτείτε λοιπόν τα πέντε value for money
tablets της αγοράς, που φαίνεται πως γνωρίζουν καλά το
μυστικό για να διατηρούνται τεχνολογικά εξελιγμένα και
αποδοτικά την ίδια στιγμή. Τα Lenovo Yoga 8, Asus Memo
Pad 8, Samsung Galaxy Tab Pro 8.4, Vodafone Smart Tab 4
8» και LG G Pad 8.0 κάνουν «πάρτι» στην αρένα μας αυτό
το μήνα... υποδεχτείτε τα!
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Lenovo Yoga Tablet 8
€163 / shop.lenovo.com/gr

H οθόνη του Yoga Tablet 8 ακολουθεί το
παράδειγμα των… H/Y της Lenovo, έτσι
παραμένει μπροστά από τον ανταγωνισμό,
τόσο σε θέματα απόκρισης (απλά
μαγική), όσο και σε θέματα ευκρίνειας.
Οι διαστάσεις της αγγίζουν τις 8 ίντσες
(κάτι σαν χρυσή τομή ανάμεσα σε κινητό
και... τηλεόραση), ενώ η ανάλυσή της
περιορίζεται στα 1280x800 pixels.

Διαστάσεις

Πιο λεπτό από ποτέ (με πάχος μόλις
7,3 χιλιοστά) και πανίσχυρο στα τεχνικά
του χαρακτηριστικά, το Yoga Tablet 8
προσφέρει απαράμιλλη εμπειρία χρήσης,
χωρίς καθυστερήσεις, με εντυπωσιακή
άνεση στην αναπαραγωγή multimedia
περιεχομένου, την πρόσβαση στο mobile
internet με ταχύτητες HSPA+ και φυσικά
την gaming ψυχαγωγία με 3D τίτλους
παιχνιδιών.

Ύψος 213 χιλ.
Πλατος 144 χιλ.
Πάχος 7,3 χιλ.
Βάρος 401 γρ.

Από εμφάνιση πάντως… «μοντέλο»,
δεν τίθεται θέμα σε αυτό. Διαθέσιμο σε
γκρι χρώμα και δύο εκδόσεις (16/32GB),
το Yoga Tablet 8 διαθέτει στην μία
πλευρά ειδικό τμήμα για να το κρατάτε
με το ένα χέρι, αυξάνοντας παράλληλα
το σχεδιαστικό status της συσκευής,
μετατρέποντάς την πλέον σε status symbol
που θα συζητηθεί.

ΥΠΕΡ
Μενού, ποιότητα,
ταχύτητα
ΚΑTA
Κάμερα, οθόνη,
λειτουργικό

Ο ειδικός είπε...

Έξυπνα σχεδιασμένο, με
αρκετή παραμετροποίηση και ικανοποιητικά χαρακτηριστικά, αποτελεί το
«καινούριο» στην αγορά
των tablets, όχι όμως και
το «καλύτερο». Ο αναιμικός επεξεργαστής και η
χαμηλή ανάλυση οθόνης
δεν το βοηθούν να κάνει
τη διαφορά.

16 ή μήπως 32GB; Ό,τι και να διαλέξετε,
πιστέψτε μας, θα σας φανεί αρκετό.
Το Yoga Tablet 8 άλλωστε είναι του...
κλασσικού «μπαλέτου», έτσι -για τους πιο
ψαγμένους- διαθέτει υποδοχή για κάρτες
μνήμης μέγιστης χωρητικότητας 64GB.
Επιλέξτε λοιπόν την έκδοση μνήμης που
σας ταιριάζει (16 ή 32GB), φορέστε του
και μία «τροφαντή» microSD κάρτα και θα
έχετε άπλετο χώρο για κάθε μέσο χρήστη
που θέλει τη μουσική του συλλογή και
αρκετές full HD ταινίες... πάντα κοντά.

Android 4.2 Jelly Bean: σαν το παλιό,
καλό κρασί....
Εν αναμονή της έκδοσης Android 4.4.4
KitKat που θα βελτιώσει στα σημεία τις
ασάφειες της προηγούμενης έκδοσης,
το Yoga Tablet 8 «ταιριάζει» γάντι με το
λειτουργικό του σύστημα. Η ταχύτητα
απόκρισης είναι ικανοποιητική, ενώ η
σταθερότητα του λειτουργικού θα σας
ικανοποιήσει απόλυτα. Σε όλα τα παραπάνω προσθέστε τις χιλιάδες εφαρμογές που σας περιμένουν στο Play Store
και… έχετε αρκετούς λόγους για να το
κάνετε δικό σας.
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...και έβαλε 7,5
Συνδεσιμότητα για σεμινάριο;
Ο dual mode πομποδέκτης του Yoga
Tablet 8 τα καταφέρνει περίφημα
στην πλοήγηση στο mobile internet
με ταχύτητες HSPA+, ενώ τα πάει
πολύ καλύτερα όταν ο διακόπτης του
WLAN βρίσκεται στη θέση «ΟΝ». Επίσης με τη λειτουργία USB On the Go
μπορείτε να μοιράζεστε περιεχόμενο
με USB flash discs, ενώ στο μενού
συνδεσιμότητας θα βρείτε επίσης
Bluetooth 4.0 με A2DP και την πάντα
χρήσιμη λειτουργία DLNA για ασύρματο streaming στην TV!

Asus Memo Pad 8 (ME181C)
€199 / www.asus.com

Διαστάσεις

Φήμες λένε πως πρόκειται για...
φουτουριστικό μοντέλο... εξ’ ανατολών
για να φέρει τα πάνω-κάτω στην αγορά
των tablets. Αν κρίνουμε από την τιμή,
την έκδοση του λειτουργικού (Android
OS 4.4.2) και φυσικά την ευκρίνεια
της οθόνης... ίσως και να έχουν βάση.
Εμείς πάντως το προτιμούμε, επειδή
«ταιριάζει» στην τσέπη μας...
Επιτέλους, αυτό είναι UI, αυτό είναι
λειτουργικό. Λατρεύουμε το UI της Asus
αυτό είναι γνωστό από… τις εποχές
του πρώτου Padfone. Άνετη πλοήγηση
στα μενού, εντυπωσιακά animations
και φυσικά ειδικά σχεδιασμένα μενού
για οθόνες με καλή ευκρίνεια και
φωτεινότητα, όπως αυτή του Memo
Pad 8.

Ύψος 211,7 χιλ.
Πλατος 124,9 χιλ.
Πάχος 8,3 χιλ.
Βάρος 320 γρ.

Αν ψάχνετε Tablet για πλοήγηση στο
mobile internet πάντως, τότε στα λεφτά
του... το Memo Pad 8 δεν γνωρίζει τι
θα πει ανταγωνισμός. Έτσι, υπόσχεται
να σας μεταφέρει με ταχύτητες WiFi,
να στείλει τα IM και τα Email σας με
άνεση και ευκολία και φυσικά... να σας
προσφέρει τη μαγεία των βιντεοκλήσεων μέσω Skype. Από αντοχές, μην
ανησυχείτε… είναι «σκυλί».

ΥΠΕΡ
Τιμή, συνδεσιμότητα,
λειτουργικό
ΚΑTA
Ποιότητα κατασκευής,
οθόνη

Ο ειδικός είπε...

Με βασικό προσόν τα
«δυνατά» τεχνικά χαρακτηριστικά, το Memo
Pad 8 εντυπωσιάζει με τη
φωτεινότητα της οθόνης
και την πληρότητα λειτουργιών συνδεσιμότητας
που προσφέρει. Μέχρι
εκεί όμως, γιατί η ποιότητα κατασκευής και το
UI δεν…

Με 1GB μνήμης RAM (τεχνολογίας
DDR2) να είναι διαθέσιμα για… απαιτητική χρήση, η πλοήγηση στο mobile
internet και η εκκίνηση εφαρμογών
δεν πρόκειται να σας αγχώσουν ποτέ
ξανά. Αποθηκευτικός χώρος φυσικά
υπάρχει και είναι άπλετος (16GB), ενώ
παράλληλα μια micro SD υποδοχή
περιμένει να την «τιμήσετε».

...και έβαλε 8
Για τα μάτια του κόσμου
Δεν περίμενε κανείς βέβαια το Memo
Pad 8 να τραβάει φωτογραφίες για
Όσκαρ, αλλά αν δοκιμάσετε να δείτε
τον κόσμο μέσα από… τα «μάτια»
της κάμερας του μοντέλου, δεν θα
εντυπωσιαστείτε, το υπογράφουμε.
Η ανάλυσή της αγγίζει τα 5 MPixel,
με υποστήριξη για αυτόματη εστίαση,
χωρίς φυσικά κάποιο LED φλας. Η αλήθεια είναι οτι δεν τα πάει τόσο καλά με
τα videos, έτσι μην την «πιέσετε»… για
το καλό σας. Μην ξεχνάτε άλλωστε,
ότι υπάρχει και μια μικρότερη μπροστά, για selfies.

«Τίμιο» στις επιδόσεις...
Για να μην κουράζουμε, διαβάστε
τεχνικά χαρακτηριστικά: τετραπύρηνος επεξεργαστής χρονισμένος
στο 1,33GHz με αρκετή RAM για
τα βασικά (1GB), αέρινο Android
4.4.2 KitKat λειτουργικό και υποστήριξη Miracast για ασύρματη
αναπαραγωγή περιεχομένου. Όλα
τα παραπάνω μεταφράζονται σε
απίστευτη ταχύτητα, καλή απόκριση στο άγγιγμά σας και φυσικά
αρκετή αντοχή κάτω από απαιτητική χρήση.
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Samsung Galaxy Tab Pro 8.4
€197 / gr.samsungmobile.com/
Αναμφίβολα -σε σχέση με τα υπόλοιπα
μοντέλα- το Galaxy Tab Pro 8.4
ικανοποιεί περισσότερο από όλα, σε ότι
αφορά την εμφάνιση και την ποιότητα
κατασκευής. Στιβαρό, καλοσχεδιασμένο
και με βάρος που δεν ξεπερνά τα 331
γραμμάρια, «δένει» αρμονικά με το
χέρι μας, τόσο σε οριζόντιο, όσο και σε
κατακόρυφο προσανατολισμό οθόνης.
Εμείς προτιμάμε τον οριζόντιο... γιατί μας
«λείπει» το PC μας... εσείς;

Διαστάσεις

Η τρέχουσα έκδοση του Android OS
(4.4) είναι σχεδιασμένη για να ταιριάζει
«γάντι» με την οθόνη και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του Galaxy Tab Pro
8.4, έτσι με την πρώτη ενεργοποίηση
της συσκευής, θα δείτε γιατί Android
και Galaxy πάνε… μαζί και στα tablet.
Ταχύτητα, άμεση απόκριση και έξυπνα
animations υποδέχονται το χρήστη,
ενώ και τα προεγκατεστημένα TouchWiz
widgets… κάνουν τη διαφορά.

Ύψος 219 χιλ.
Πλατος 128,5 χιλ.
Πάχος 7,2 χιλ.
Βάρος 331 γρ.

ΥΠΕΡ
Μνήμη, ευχρηστία, UI,
επιδόσεις
ΚΑTA
Αξιοπιστία, αυτονομία

Από κάμερα όμως, πως πάμε; Πολύ
καλά - για tablet πάντα. Οκτώ (8.0)
ολόκληρα MPixel είναι στη διάθεσή σας
για να απαθανατίσετε φωτογραφίες σε
ανάλυση 3264x2448 pixels ή videos
σε ανάλυση 1080p στα 30 καρέ
ανά δευτερόλεπτο. Σε σχέση με τον
ανταγωνισμό; Ούτε ζέστη, ούτε κρύο...

Ο ειδικός είπε...

Το b e s t s e l l e r τ η ς
Samsung είναι αξιόλογο
στα περισσότερα specs
και δικαιολογεί τον τίτλο
του «βασιλιά» της κατηγορίας, εν μέρει τουλάχιστον. Υστερεί λίγο στην
αξιοπιστία, αλλά ΟΚ το...
παραβλέπουμε.

Εφοδιασμένο με έναν τετραπύρηνο
Krait 400 επεξεργαστή χρονισμένο στα
2,3GHz και άπλετη μνήμη RAM που
αγγίζει τα 2GB, το Galaxy Tab Pro 8.4
δεν έχει καμία -απολύτως- σχέση με τους
προκατόχους του. Αν η ταχύτητα επεξεργασίας και η άνεση στην πλοήγηση παίζει
σημαντικό ρόλο για εσάς, τότε οι 8,4
ίντσες του κορεατικού tablet είναι όλες…
δικές σας.

Socially connected tablet…
Καλά δεν διαθέτει και το πιο εντυπωσιακό UI στην οθόνη αναμονής, ξέρει
όμως πώς να «βάλει» τον χρήστη στο
παιχνίδι του social networking. Εφοδιασμένο με widgets για πρόσβαση
στο Facebook, YouTube και Twitter,
το ανανεωμένο Tab Pro 8.4 προσφέρει
πάνω από 5 οθόνες αναμονής πρακτικά, για να τις γεμίσετε με... τις περιπέτειές σας στον Παγκόσμιο Ιστό. Κάντε
login σε κάθε δημοφιλές δίκτυο λοιπόν και ετοιμαστείτε για chatting από
την άνεση του... καναπέ σας.
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...και έβαλε 9
Shoot me, I’m famous...
Τι, νομίσατε ότι τα μυστικά των Κορεατών τελειώνουν εδώ; Κάνετε
μεγάλο λάθος... τόσο μεγάλο, που
δεν είδατε την δεύτερη κάμερα δίπλα
από την οθόνη για βιντεοκλήσεις ή
selfies, ανταλλαγή face to face μηνυμάτων μέσω Google Hangout…
ή πολύ απλά, για τη λήψη φωτογραφιών - πορτραίτων σας, σε ανάλυση
2.0 MPixel και... αρκετά «τίμια» ποιότητα απεικόνισης. Τη δοκιμάσαμε με Skype πάντως και… τα πήγε
περίφημα.

Vodafone Smart Tab 4 8”
€160 / www.vodafone.gr

Κομψό, δεν το αποκαλείς σίγουρα.
Εύχρηστο... μπορεί να αποδειχθεί
κάτω από προϋποθέσεις. Το σίγουρο
πάντως είναι ότι το Smart Tab 4 8» της
Vodafone είναι το πιο αμφιλεγόμενο
από τα πέντε tablets και σίγουρα,
ένα από εκείνα που πρέπει σίγουρα
κάποιος να έχει «παίξει» στα χέρια
του για να βγάλει απόφαση για το αν
του κάνει.

Διαστάσεις

Ο τετραπύρηνος επεξεργαστής που
διαθέτει βέβαια είναι χρονισμένος
στο 1,3GHz και δικαιολογεί την
ικανοποιητική απόκριση της οθόνης
αναμονής στα αγγίγματά μας. Σε αυτό
βέβαια συντελεί τα μέγιστα και η
-ομοίως- ικανοποιητική μνήμη RAM
της συσκευής που αγγίζει τo 1GB και...
«χαμογελά» ύποπτα, όταν το πιέζετε
υπερβολικά.

Ύψος 209 χιλ.
Πλατος 122,8 χιλ.
Πάχος 7,99 χιλ.
Βάρος 328 γρ.

ΥΠΕΡ
Συνδεσιμότητα,
αυτονομία, αξιοπιστία
ΚΑTA
Οθόνη, λειτουργικό

Πόσο έξυπνο είναι όμως; Αρκετά για
να ενσωματώσει HSPA υποστήριξη για
πλοήγηση στα αγαπημένα σας sites
με ταχύτητες κοντά στα 22Mbps (λέμε
τώρα...), ή ακόμα μεγαλύτερες αν
θέλετε να δουλέψετε στα «κόκκινα»
τον WLAN πομποδέκτη του. Με ένα
καλό access point μάλιστα, ίσως σας
εκπλήξει ευχάριστα!

Ο ειδικός είπε...

Σχεδιασμένο για ψυχαγωγία, το Smart Tab 4 8’’
απευθύνεται σε όσους
αναζητούν κάτι αρκετά
προσιτό για να γνωρίσουν
την κατηγορία των tablets
χωρίς να ανησυχούν για
την αντοχή του. Μέχρι
εκεί όμως, δεν μπορεί να
προσφέρει το… κάτι παραπάνω.

Στα της... μνήμης, τέλος, πως τα πάει;
Συμπαθητικά θα λέγαμε, με 8GB να
είναι διαθέσιμα στο χρήστη από την
πρώτη ενεργοποίηση της συσκευής.
Προφανώς διαθέτει υποδοχή για
κάρτες μνήμης microSD μέγιστης
χωρητικότητας 64GB, δυστυχώς όμως
δεν βρήκαμε κάποια στο βασικό
πακέτο προσφοράς.

...και έβαλε 7
Μια ματιά σου μόνο (δε) φτάνει...
Τι να σου κάνουν 8.0 ίντσες όταν έχεις
μπροστά σου μια τόσο φωτεινή οθόνη; Μπορεί να βασίζεται στην απλή
(και ίσως παρεξηγημένη) IPS τεχνολογία, πιστέψτε μας όμως η φωτεινότητα και η απόκρισή της είναι πολύ
ικανοποιητική. Υποστηρίζει φυσικά
την multitouch τεχνολογία και έχει
ανάλυση που αγγίζει τα 1200x800
pixels, προσφέροντας αξιόλογη ευκρίνεια ακόμα και σε «ψαγμένους»,
έμπειρους χρήστες.

Αυτονομία που «αντέχει» στα δύσκολα...
Ίσως είναι η πολύ καλή διαχείριση ενέργειας που κάνει ο τετραπύρηνος επεξεργαστής του; H «καλοκουρδισμένη» έκδοση
του Android 4.2 μήπως; Δεν γνωρίζουμε,
αλλά σίγουρα οι επιδόσεις του στα της
μπαταρίας είναι απόλυτα ικανοποιητικές.
Έτσι με όλες τις ασύρματες λειτουργίες
του (WLAN/HSPA/GPS/Bluetooth 4.0)
στο φουλ και αν το χρησιμοποιήσετε με
«μίσος», το Smart Tab 4 8’’ θα... παραδώσει «πνεύμα» μετά από δύο ημέρες
περίπου.
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Mega Test

LG G Pad 8.0
€169 / www.lge.com/gr

LG G Pad 8.0 ή αλλιώς, όπως λένε οι
φήμες… LG G3 on steroids! Κάπως έτσι
υποδέχεται το συγκεκριμένο tablet τους
χρήστες του, σίγουρο για τα εντυπωσιακά
τεχνικά του χαρακτηριστικά. Πάρτε για
παράδειγμα τον επεξεργαστή του:
τετραπύρηνος Cortex-A7, χρονισμένος
στο 1,2GHz, συνεργαζόμενος με ειδικό
επιταχυντή Adreno 305 για 3D γραφικά.

Διαστάσεις

Τι; Διατίθεται μόνο σε έκδοση των
16GB; Ευτυχώς δεν χρειάζεται να
δυσανασχετήσετε πολύ, αφού η LG το
εφοδίασε με microSD υποδοχή για κάρτες
μέγιστης χωρητικότητας έως και 64GB.
Τόσα περίπου θα χρειαστείτε για πάνω από
10 full HD ταινίες, 1000 MP3 αρχεία και
2000 φωτογραφίες από τις διακοπές σας.
Ικανοποιημένοι;

Ύψος 210,8 χιλ.
Πλατος 124,2 χιλ.
Πάχος 9,9 χιλ.
Βάρος 342 γρ.

Τι «λένε» όμως οι επιδόσεις του
λειτουργικού κάτω από τις εντολές του τετραπύρηνου επεξεργαστή που διαθέτει, σε
συνδυασμό με 3D OpenGL ES υποστήριξη;
Σχετικά αργός σε κάθε σύγκριση με άλλα
(πανάκριβα) smartphones στην αγορά,
ταχύτατος όμως όταν αντιμετωπίζει κάθε
άλλη πρόταση του ανταγωνισμού (και της
αρένας μας σήμερα). Εύκολη επιλογή;

ΥΠΕΡ
Λειτουργικό,
συνδεσιμότητα, τιμή
ΚΑTA
Κάμερα, UI

Ο ειδικός είπε...

Πολύ καλό για να είναι αληθινό
σκεφτήκαμε όμως, όταν αντικρίσαμε την
οθόνη αφής που ενσωματώνει. Εκτός από
το γεγονός ότι είναι τεχνολογίας IPS και έχει
μέγεθος 8.0 ίντσες, προσφέρει 800x1280
pixels ανάλυσης, πράγμα που σημαίνει ότι
χαρίζει μέτρια ευκρίνεια με μόλις 189 pixels
ανά ίντσα.

Aπευθύνεται σε όσους
θέλουν μια best value
for money συσκευή.
Εντυπωσιάζει με την ευχρηστία και τις δυνατότητες του Android KitKat
4.4.2, έστω και αν η ευκρίνεια της οθόνης ή τα
τεχνικά του χαρακτηριστικά δε συγκρίνονται με τον
νικητή Galaxy Tab Pro.

...και έβαλε 8,5
Android 4.4.2 KitKat: δηλαδή... τί;
Δεν γνωρίζουμε αν (ή μάλλον πότε) θα
αναβαθμιστεί το G Pad 8.0 στην πολλά
υποσχόμενη έκδοση Lollipop (Android
5.0), όπως κάποια του ανταγωνισμού,
γνωρίζουμε όμως ότι φοράει για την
ώρα την πολύ σταθερή έκδοση Android
4.4.2. Το UI είναι ντυμένο στα χρώματα
της LG φυσικά, με αρκετά βαριά γραφικά, πολλά Widgets και animated
wallpapers που σίγουρα καθυστερούν
τη συσκευή αν την «πιέσετε» πολύ.
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Σου κάνει… click!
Διαλύοντας συθέμελα τον «μύθο»
που θέλει τα περισσότερα tablets
της αγοράς να έχουν ψηφιακές κάμερες για διακοσμητικούς -και μόνοσκοπούς, το G Pad 8.0 κάνει τη διαφορά με τον CMOS αισθητήρα που
ενσωματώνει στην πίσω πλευρά. Το
μέγεθός του αγγίζει τα 5 MPixel, έτσι
μπορεί να απαθανατίσει φωτογραφίες μέγιστης ανάλυσης 2592x1944
pixels, με αυτόματη εστίαση, αναγνώριση προσώπου, touch focus
και full HD videos.

ΜΟΝΤΕΛΟ

Lenovo
Yoga Tablet 8

Samsung
Galaxy Tab
Pro 8.4

Asus
Memo Pad 8

Vodafone
Smart Tab 4 8’’

LG
G Pad 8.0

ΤΙΜΗ

€163

€199

€197

€160

€169

ΟΘΟΝΗ

8,0’’, LED -IPS
multitouch, 1280x800
pixels

8,0’’, IPS LCD,
800x1280 pixels

8,4’’, Super clear LCD,
2560x1600 pixels

8,0’’, IPS αφής,
1200x800 pixels

8,3’’, IPS LCD,
800x1280 pixels

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

HSPA+, WLAN,
Bluetooth 4.0, USB 2.0

WLAN, Bluetooth 4.0,
microUSB 2.0

WLAN, Bluetooth 4.0,
microUSB 2.0

HSPA+, WLAN,
Bluetooth 4.0,
microUSB 2.0

WLAN, Bluetooth 4.0,
microUSB 2.0

ΜΝΗΜΗ

16/32GB, 1GB RAM

16GB, 1GB RAM,
microSD

16/32GB storage, 2GB
RAM, microSD

8GB storage, 1GB
RAM, microSD

16GB, 1GB RAM

OS

Android OS, v4.2 (Jelly
Bean)

Android OS, v4.4.2
(KitKat)

Android OS, v4.4
(KitKat)

Android Jelly Bean 4.2

Android OS, v4.4.2
(KitKat)

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ

Quad-core 1,2GHz
Cortex-A7

Intel Atom Z3745
Quad-core 1,33GHz

Quad-core 2,3GHz
Krait 400

1,3GHz Quad Core

Quad-core 1,2GHz
Cortex-A7

ΚΑΜΕΡΑ

5.0 MPixel, 2592x1936
pixels / 16 MPixel

2.0 MPixel,
geotagging /
1,2 MPixel

8.0 MPixel, autofocus,
LED φλας

2,1 MPixel,
geotagging, βίντεο /
0,3 MPixel

5.0 MPixel, αυτόματη
εστίαση

AYTONOMIA

18 ώρες πλοήγηση
στο mobile internet

9 ώρες multimedia
λειτουργία

11 ώρες αναπαραγωγή video

Δε διατίθεται

8 ώρες music
playback

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ /
ΒΑΡΟΣ

213x144x7,3 χιλιοστά
/ 401 γρ.

211,7x124,9x8,3
χιλιοστά / 320 γρ.

219x128,5x7,2
χιλιοστά / 331 γρ.

209x122,8x7,99
χιλιοστά / 328 γρ.

210,8x124,2x9,9
χιλιοστά / 342 γρ.

and the winner is...
Samsung
Galaxy Tab Pro
8.4

Δε χρειάζεται πολλή
σκέψη να εντοπίσεις ένα
tablet σχεδιασμένο για την
πρωτιά στην κατηγορία.
Κορυφαίο σε τεχνικά
χαρακτηριστικά, μοναδικό
σε εμπειρία πλοήγησης και
«φτιαγμένο» για επιδόσεις,
κερδίζει τη μονομαχία στα
σημεία.

100
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50
40
30
20
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Οθόνη

Αυτονομία

Lenovo Yoga Tablet 8
Vodafone Smart Tab 4 8’’

Συνδεσιμότητα

Πλοήγηση

Asus Memo Pad 8
LG G Pad 8.0

OS

Samsung Tab Pro 8.4
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How To

Eπιβεβαίωση 2 βημάτων
για το Apple ID!

Αρχικές προϋποθέσεις. Για να ενεργοποιήσετε την επαλήθευση δύο βημάτων θα πρέπει να έχετε τρέχοντα κωδικό
πρόσβασης που πληροί τα ελάχιστα πρότυπα της Apple (8 χαρακτήρες με τουλάχιστον 1 αριθμό και 1 κεφαλαίο γράμμα). Εάν
χρειάζεται να αλλάξετε τον κωδικό σας κάντε το κι αφήστε ένα
εύλογο χρονικό διάστημα μερικών ημερών πριν κάνετε την ενεργοποίηση διπλού σταδίου.

Ενεργοποίηση της επαλήθευσης 2 βημάτων. H πρώτη επιλογή είναι για την ενεργοποίηση της επαλήθευσης δύο
βημάτων, κάντε κλικ στο μπλε link «Get Started» που θα βρείτε
στη σελίδα της Apple: https://appleid.apple.com.

Εισαγωγικά για την υπηρεσία επαλήθευσης. Θα
δείτε τώρα μία επεξήγηση για τον ρόλο της επαλήθευσης 2
σημείων. Κάντε κλικ στην επιλογή Continue αφού έχετε διαβάσει
τις οδηγίες στην οθόνη. Θα δείτε ακόμη κάποιες οδηγίες σχετικά με
το εάν ξεχάσετε το Password τι πρέπει να κάνετε και τι όχι, καλό θα
ήταν να τις διαβάσετε προσεκτικά πριν προχωρήσετε.

Καθορισμός συσκευών με πρόσβαση στον λογαριασμό σας. Μόλις φτάσετε στο πρώτο βήμα θα δείτε μια
λίστα με τις συσκευές που έχουν πρόσβαση στο iCloud account
σας. Πατήστε στην επιλογή «verify option» δίπλα στη συσκευή
που θέλετε να κάνετε επαλήθευση.

1

3
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Ποτέ δεν είναι αργά για να αυξήσετε την ασφάλεια του Apple ID σας και να κρατήσετε μακριά
από τρίτους, ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όπως φωτογραφίες, αρχεία κ.ά. που έχετε στο
κινητό. Δείτε πως!

Επιβεβαίωση της κάθε συσκευής. Αφού πατήσετε το
«Verify», περιμένετε μέχρι και 5 λεπτά για να κάνει την εμφάνισή του ο τετραψήφιος κωδικός που σας έστειλε η Apple στο
iPhone ή το iPad σας. Επαναλάβετε την διαδικασία για κάθε συσκευή που θέλετε.

Αποθήκευση Recovery Key. Τώρα θα σας δοθεί ένα
Recovery Key που θα πρέπει να αποθηκεύσετε σε ένα ασφαλές μέρος σε περίπτωση που θα ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασή
σας και δεν έχετε επαληθευμένη συσκευή για να κάνετε επαναφορά. Καλό θα ήταν να τον τυπώσετε και να τον ασφαλίσετε σε κάποιο συρτάρι και επειδή θα τον χρειαστείτε στο επόμενο βήμα
αποθηκεύστε τον κάπου προσωρινά.

Εισαγωγή Recovery Key για επιβεβαίωση. Στο βήμα
αυτό θα πρέπει να επιβεβαιώσετε το recovery Key από το
προηγούμενο βήμα για να εξασφαλίσει πως το έχετε τυπώσει ή το
έχετε γράψει κάπου. Επίσης θα πρέπει να συμφωνήσετε με τους
όρους και τις προϋποθέσεις της επαλήθευσης δύο βημάτων επιλέγοντας στο πλαίσιο πως τους αποδέχεστε.

Ολοκλήρωση διαδικασίας. Αφού λάβετε μια οθόνη
επιβεβαίωσης πως η λειτουργία επαλήθευσης δύο βημάτων
ενεργοποιήθηκε, μπορείτε να ολοκληρώσετε την διαδικασία. Η
Επαλήθευση δύο βημάτων έχει συνδεθεί με το iCloud account και
πλέον δεν θα σας ζητάει να απαντήσετε σε secret questions, αλλά
θα σας προτρέπει να κάνετε reset password από μία επαληθευμένη συσκευή.

5

7

6

8
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How To

Συνδέστε ασύρματα
Android και PC

Λήψη εφαρμογής Samba File Sharing. Προφανώς και
για να λειτουργήσει ο συγκεκριμένος οδηγός, θα πρέπει να
εγκαταστήσετε την αντίστοιχη εφαρμογή (Samba File Sharing) στο
κινητό. Θα την βρείτε δωρεάν με μία απλή αναζήτηση στο Play
Store.

Απαραίτητες προϋποθέσεις = root. Για να αποκτήσετε
πρόσβαση στο σύστημα αρχείων του Android smartphone
σας, θα πρέπει να έχετε δικαιώματα Administrator σε αυτό, ή
αλλιώς root. Αν έχετε κάνει root την συσκευή σας, γνωρίζετε τι
σημαίνει αυτό, έτσι μπορείτε να προχωρήσετε πιο κάτω.

Ρυθμίσεις, εισαγωγή password. Με την πρώτη ενεργοποίηση της εφαρμογής Samba File Sharing στο κινητό, θα σας
ζητηθεί να θέσετε έναν κωδικό για την πρόσβαση -ασύρματα- στο
file system της συσκευής σας. Φροντίστε να τον θυμάστε, γιατί θα
σας ζητηθεί στη συνέχεια.

Καθορισμός username, άλλων παραμέτρων. Εκτός
από το password όμως, θα χρειαστούμε και username, για να
ξεχωρίζουμε τους χρήστες του Η/Υ που θα μπορούν να έχουν
πρόσβαση στο κινητό σας μέσω Samba File Sharing!

1

3
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Ναι, καλά διαβάζετε. Θέλετε να συνδέετε σε δευτερόλεπτα το κινητό με τον Η/Υ σας, χωρίς καλώδια
και περιττές διαδικασίες; Διαβάστε τον ακόλουθο οδηγό και ετοιμαστείτε!

Καθορισμός του home ή work group. Για να έχει νόημα ο σημερινός οδηγός φυσικά, θα πρέπει να έχετε κάποιο
smartphone συνδεδεμένο μέσω WLAN στο home ή work group
των Windows, μέσω του router που έχετε στον χώρο σας. Συμπληρώστε λοιπόν το όνομα του workgroup για να το αναγνωρίζει η εφαρμογή.

Σύνδεση από το PC. Αφού κάναμε όλα τα παραπάνω,
είναι εύκολη η συνέχεια. Στο μενού «Ο Υπολογιστής μου»,
επιλέξτε το Add Network Drive, μετά το «Αναζήτηση - Browse»
και εκεί θα βρείτε ένα νέο drive με όνομα ANDROID. Επιλέξτε το!

Εισαγωγή στοιχείων εισόδου στο κινητό. Αφού το
επιλέξετε, θα σας ζητηθούν τα στοιχεία εισόδου που προσθέσατε λίγο πριν στην εφαρμογή Samba File Sharing: προσθέστε
λοιπόν όνομα χρήστη και κωδικό εισόδου και επιλέξτε το ΟΚ
μετά!

Αυτό ήταν, ασύρματη πρόσβαση στο Android σας!
Δε χρειάστηκε πολλή προσπάθεια, έτσι δεν είναι; Πλέον
έχετε μόνιμη πρόσβαση στο file system του Android κινητού σας
από τον Η/Υ, για να μεταφέρετε κάθε τύπο αρχείων ασύρματα,
χωρίς καλώδια ή περιορισμούς!

5

7

6

8

mobilelife.gr 57

Opinion

Η Microsoft
εγκαταλείπει
το ιστορικό
“Nokia”
brand...
...και το αντικαθιστά με το «Lumia»
στη γκάμα των smartphones της.
Θεωρείτε σωστή αυτή την τακτική
της εταιρείας;

Τι είπαν...
Αναμενόμενη κίνηση... να πω ότι μου αρέσει, θα ήταν ψέματα. Αλλά
έχει λογική, από τη στιγμή που το Lumia brand έχει ήδη αποκτήσει
ένα momentum και έχει συνδεθεί στη συνείδηση των χρηστών με το
Windows Phone OS και ακόμη περισσότερο αφού η Microsoft θέλει
να βάλει το όνομά της πάνω στα προϊόντα της (είναι δικά της, πιά). Για
όλους τους ρομαντικούς η Nokia θα σημαίνει πάντα πολλά και θα
μας θυμίζει το μεγάλο “boom” των κινητών, αλλά η Microsoft κοιτά
το μέλλον και το μέλλον είναι αμείλικτο.

Δημήτρης Σκιάννης
Το Nokia brand είναι από μόνο του «ένα όνομα, μία ιστορία», καθώς
εάν δεν υπήρχε η γνωστή φινλανδική εταιρεία, τότε μπορεί ο κόσμος
της κινητής τηλεφωνίας να μην γνώριζε την ίδια ανάπτυξη. Αναμφίβολα, οι marketeers της Microsoft γνωρίζουν καλύτερα τους λόγους
που το Nokia brand πέρασε για πάντα στο χρονοντούλαπο της
ιστορίας, ωστόσο ως κίνηση αποδεικνύει δυναμισμό και πυγμή εκ
μέρους της Microsoft. Τώρα εάν θα βοηθήσει στο brand awareness
των προϊόντων της, είναι κάτι που μόνο το μέλλον θα το δείξει.

Πέτρος Κυπραίος
Μα τι ερώτημα είναι αυτό; Ίσως δεν θέλουν οι άνθρωποι απλά να
ταυτίζονται με τον πάλαι ποτέ «γίγαντα» της περασμένης δεκαετίας.
Δεν τους αδικώ, ούτε εγώ θα ήθελα να με συνδέουν με τα μεγαλεία
μιας περασμένης εποχής, χωρίς να έχω προσφέρει κάτι ακόμα στον
τεχνολογικό τομέα των smartphones με το ελλιπές -μέχρι στιγμήςλειτουργικό μου σύστημα. Και πάλι όμως, μήπως ο σκοπός αγιάζει
τα μέσα; Εκτός και αν είναι τόσο σίγουροι εκεί στο Redmond για τα
επερχόμενα Windows Phone κινητά τους. Βρε λες;

Νίκος Παπανικολόπουλος
Ο λόγος που η Microsoft εγκαταλείπει, το brand Nokia έχει να κάνει
με σχετική συμφωνία με την ιστορική κατασκευάστρια, της οποίας
έχει εξαγοράσει το τμήμα συσκευών και υπηρεσιών. Σίγουρα
αυτό θλίβει κάποιους, αν σκεφτούμε τι σημαίνει το όνομα Nokia
για το χώρο της κινητής, αλλά σε κάθε περίπτωση, τη στιγμή που
η εξαγορά είναι μία πραγματικότητα, αναπόφευκτα πρέπει να
συμβιβαστούμε με τη νέα περίοδο των Lumia μοντέλων υπό τη
σκέπη της Microsoft. Το μόνο σίγουρο είναι πως έχουμε ένα τέλος
εποχής για τη Nokia, που, όπως τη γνωρίσαμε, θα παραμείνει μόνο
στις αναμνήσεις μας.

Χριστίνα Κιτσάτη
Η άποψή μου είναι ότι η επιλογή του brand «Microsoft Lumia» είναι
λανθασμένη. Από τη στιγμή όμως που καλώς ή κακώς επέλεξε να
«σκοτώσει» το brand «Nokia» το να προσπαθήσει να μεταλαμπαδεύσει την αίγλη του σε ένα παντελώς άγνωστο όνομα, μόνο κακό θα
κάνει. Και όταν τελικά αποφασίσει να το ντύσει με τα χρώματα της
Microsoft, θα καταλάβει ότι θα έχει δημιουργήσει ένα Φρακνκεστάιν
με μόνο μέλλον την ευθανασία.

Βαγγέλης Ξανθάκης
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Εξοπλιστείτε και ...εξορμήστε
Top εφαρμογές για τους λάτρεις της εξοχής
Η… φτώχεια θέλει καλοπέραση. Πατήστε λοιπόν το «on» στον διακόπτη των δεδομένων στο κινητό και
γνωρίστε τις καλύτερες εφαρμογές για κάθε smartphone που «προτιμά» την έντονη δραστηριότητα από το
να… μένει στο γραφείο!

Android

Blackberry

iOS

Maemo

Palm

Samsung
Bada

Symbian

Windows
Phone

Android Compass

Android Pro Widgets

Η συγκεκριμένη εφαρμογή λειτουργεί όπως ακριβώς μια… πυξίδα. Παίρνει πληροφορίες από την
ψηφιακή πυξίδα του smartphone
σας, λειτουργεί σε συνδυασμό με
το WiFi και το GPS της συσκευής σας
για να εντοπίσει άμεσα το στίγμα σας
και να προσφέρει 4 λειτουργίες πλοήγησης ή χρήσης χαρτών.

Το συγκεκριμένο «πακέτο» από
widgets απευθύνεται στους λάτρεις
των social networks, αφού επιτρέπει
στο χρήστη να έχει πρόσβαση στους
λογαριασμούς του σε Facebook
και Twitter, μέσα από εντυπωσιακά, απλά και εύχρηστα widgets. Η
παραμετροποίησή τους είναι απλή,
ενώ αν θέλετε να έχετε το timeline
σας κοινό (Facebook-Twitter μαζί),
θα πρέπει να αγοράσετε τον κωδικό ξεκλειδώματος (license key)
του συγκεκριμένου χαρακτηριστικού. Το κόστος του δεν
ξεπερνά τα €1,89.

Celsius

Exandas

Γιατί να πρέπει να ψάχνετε διαρκώς τις
εφαρμογές σας για καιρικές προβλέψεις, όταν το μόνο που θέλετε είναι να
γνωρίζετε τι θερμοκρασία έχει στην...
πλαγιά που θα κάνετε snowboard;
Η συγκεκριμένη εφαρμογή μπορεί
να προσφέρει πλήρη προγνωστικά
καιρού, αλλά προχωρά ένα βήμα
πιο πέρα, εμφανίζοντας διαρκώς τη
θερμοκρασία στην περιοχή που βρίσκεστε, σαν notification πάνω από το
εικονίδιό της!

Αν και είναι σχεδιασμένη για χρήση
κυρίως σε μεγαλουπόλεις, η ελληνική
εφαρμογή Exandas χρησιμοποιεί τον
GPS δέκτη του iPhone για να σας ενημερώσει για κάθε σημείο ενδιαφέροντος (Point Of Interest) που βρίσκεται
κοντά. Ενεργοποιήστε τον GPS δέκτη
λοιπόν, επιλέξτε το σημείο που αναζητάτε (εστιατόριο, λιμάνι, κατάστημα,
αστυνομία κ.λπ.) στο βουνό ή το χωριό που βρίσκεστε για διακοπές και...
αφήστε το να σας οδηγήσει εκεί!

€Δωρεάν
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Google Earth

Google Sky Map

Περισσότερες λεπτομέρειες για
το πασίγνωστο πρόγραμμα που
βρήκε το δρόμο του εδώ και καιρό
και για το iOS, δεν χρειάζεται να
αναφέρουμε. Με τη βοήθεια του
Google Earth μπορείτε να έχετε
κάθε... τρισδιάστατη γωνιά του
πλανήτη στην παλάμη του χεριού
σας, με τις... ευλογίες της Google
μάλιστα. Αναζητήστε οποιαδήποτε περιοχή στον κόσμο ή
αφήστε την εφαρμογή να εντοπίσει τη θέση σας μέσα σε
ελάχιστα δευτερόλεπτα. Μάθετε πληροφορίες για κάθε
περιοχή κοντά σας και ετοιμαστείτε για ψηφιακά ταξίδια...
στον πλανήτη Γη.

Τι καλύτερο από το να απολαμβάνετε τον ξάστερο χειμωνιάτικο
ουρανό σε κάποιο χωριό της…
Ηπείρου; Μα φυσικά να κάνετε
το ίδιο, με την εφαρμογή Google
SkyMap στο κινητό. Δημιούργημα
της ίδιας της Google, η εφαρμογή
χρησιμοποιεί τον αισθητήρα επιτάχυνσης και την ψηφιακή πυξίδα
για να προσδιορίσει τη θέση σας
κάτω από τα αστέρια. Έτσι απεικονίζει κάθε φορά τα πιο κοντινά, αλλά σας καθοδηγεί παράλληλα για να εντοπίσετε αυτά
που θέλετε, αρκεί να μην υπάρχουν σύννεφα φυσικά!

MapFactor: GPS Navigation

National Park Maps HD

Αποτελεί μια από τις κλασσικές
προτάσεις της αγοράς για όσους ψάχνουν μια «καλή» εναλλακτική για
τους χάρτες της Google. Επιτρέπει το
download και την αποθήκευση των
χαρτών που επιλέγετε στην microSD
κάρτα του κινητού σας ενώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις
λειτουργίες της και offline.

Αν είναι να πάτε κάπου μακριά αυτή
τη χρονιά, προτιμήστε τις ΗΠΑ. Με τη
βοήθεια της συγκεκριμένης εφαρμογής από το National Geographic
μπορείτε να επισκεφτείτε 15 από τα
πιο γνωστά εθνικά πάρκα των ΗΠΑ
και να απολαύσετε εντυπωσιακές
φωτογραφίες από αυτά, λίγο πριν
φτάσετε εκεί. Ο χρήστης μπορεί επίσης να καθορίσει τις διαδρομές και τα ταξίδια του από τον
έναν προορισμό στον επόμενο, ενώ μπορεί να αποθηκεύσει
τα πιο αξιόλογα σημεία του ταξιδιού του.

RunTastic Pro

Waze Social GPS Maps & Traffic

Ανεβάστε ρυθμό στην καθημερινότητά σας, γυμναστείτε με
επαγγελματικό τρόπο, χάστε
θερμίδες διασκεδάζοντας με
φίλους και γνωστούς, χωρίς να
χάσετε λεπτό από τα σημαντικά
στοιχεία της καθημερινότητάς σας.
Η πασίγνωστη εφαρμογή fitness
tracking συνδυάζεται με πληθώρα
από ANT+ συμβατά περιφερειακά
ή smartwatches για να σας ενημερώνει κάθε στιγμή για
το πόσες θερμίδες καίτε κατά την διάρκεια της εξάσκησής
σας. Έχει πληθώρα από λειτουργίες και ένα μενού που θα
λατρέψει κάθε αρχάριος χρήστης.

Χρησιμοποιήστε την δύναμη του crowdsourcing για
να πλοηγηθείτε με άνεση
στην περιοχή γύρω σας. Με
τη βοήθεια της εφαρμογής
αποτελείτε τμήμα εθελοντών
που χαρτογραφούν δρόμους
του οδικού δικτύου σε πραγματικό χρόνο και ενημερώνετε
άλλους για τυχόν προβλήματα στην περιοχή σας (κυκλοφοριακή συμφόρηση, ατυχήματα κ.ά.).
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Apps που κάνουν τη ζωή σας
πιο όμορφη!
Οι καλύτερες «Lifestyle» εφαρμογές
Γνωρίστε τις πιο hot εφαρμογές που υπόσχονται να βάλουν σε τάξη την καθημερινότητά σας, χωρίς καν να το
πάρετε χαμπάρι. Ρυθμίστε το πρόγραμμά σας ανάλογα με τις… διαθέσεις σας, ενημερωθείτε για καθημερινές
ειδήσεις, οργανώστε το πρόγραμμά σας ή απλά διασκεδάστε!

Android

Blackberry

iOS

Maemo

Palm

Samsung
Bada

Symbian

Windows
Phone

AccuWeather - Sony Smartwatch

Agenda

Λάβετε τις τελευταίες πληροφορίες
για την θερμοκρασία στην περιοχή
σας αλλά και σε κάθε άλλο μέρος
του κόσμου, ενημερώσεις για έκτακτα καιρικά φαινόμενα, πρόβλεψη
καιρού για την επόμενη εβδομάδα,
push ειδοποιήσεις σε περίπτωση
καταιγίδων κ.ά., απευθείας στην
οθόνη του Sony SmartWatch σας! Το AccuWeather-Sony
Smartwatch θα αναλάβει όλα τα παραπάνω, αρκεί να πιάνει
σήμα το… κινητό για να «κατεβάσει» τα απαραίτητα δεδομένα!

Η προσωπική σας ατζέντα αναλαμβάνει να βάλει σε τάξη τις επαγγελματικές σας, κυρίως, υποχρεώσεις,
μέσα από ένα εύχρηστο μενού που
επιτρέπει τη δημιουργία ραντεβού
και καταχωρήσεων στο ημερολόγιο, απλά και μόνο με ελάχιστα
αγγίγματα πάνω στην οθόνη. Η
εφαρμογή αναγνωρίζει άμεσα τα διπλά, επαναλαμβανόμενα ραντεβού από το ημερολόγιο της iOS συσκευής σας (iPod
Touch, iPhone, iPad) και τα ενσωματώνει άμεσα στα αντίστοιχα
της εφαρμογής, διαγράφοντας τα άχρηστα.

Best Wallpapers HD Pro

Calendar for Pebble

Όσα themes και αν αλλάξετε στο
κινητό, αν δεν έχετε διαλέξει ένα
πετυχημένο wallpaper, δεν έχετε
καταφέρει τίποτα! Αυτό κάνει και
η συγκεκριμένη εφαρμογή, αφού
προσφέρει την μεγαλύτερη ποικιλία
από wallpapers από χρήστες που
κάνουν upload τα δικά τους, ή δημιουργούν συλλογές από ταιριαστές
εικόνες ανάλογα με την καθημερινότητα: γιορτές, ταξίδια, χιόνι, τρένα,
κλπ. Μία αναζήτηση θα σας επιστρέψει χιλιάδες εικόνες σε HD
ανάλυση και θα αλλάξει την εικόνα του κινητού σας.

Οι κάτοχοι του πασίγνωστου Pebble
Watch την γνωρίζουν και την έχουν
τιμήσει με πάνω από 100.000
downloads τους τελευταίους μήνες.
Συνδέστε το Pebble Watch σας με το
Ημερολόγιο του Android κινητού σας,
αποκτήστε πρόσβαση σε όλα τα ραντεβού και υποχρεώσεις σας, χωρίς
να χρειάζεται να κοιτάτε το κινητό. Μια
ματιά στο Pebble Watch είναι αρκετή
για να ενημερωθείτε για τρέχουσες,
αλλά και μελλοντικές υποχρεώσεις!

€0,72

€Δωρεάν
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eWallet

InstaFood PRO

Το πορτοφόλι σας, απέκτησε…
ψηφιακό alter ego. Κάπως έτσι
θα περιγράφαμε το eWallet,
μια εφαρμογή που αναλαμβάνει να ψηφιοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία, κάρτες,
λογαριασμούς τραπεζών, κωδικούς, ταυτότητες, διαβατήρια
κ.λπ. και να τα μεταφέρει στο
iPhone σας. Διατίθεται φυσικά μαζί με εφαρμογή για το PC,
στην οποία εσείς θα κάνετε όλη τη δουλειά και μετά ένα Sync
(ασύρματο μάλιστα) με το κινητό την ολοκληρώνει.

Αν είναι να δείξετε σε όλους το τι
τρώτε, κάντε το τουλάχιστον με
στιλ! Το InstaFood αποτελεί την
μεταφορά του Instagram αλλά
αποκλειστικά για φωτογραφίες
που έχουν σχέση με… φαγητό
και σχετικά γεύματα! Τραβήξτε
φωτογραφία από το πρωινό σας,
προσθέστε κάποιο από τα δεκάδες skins, παραμετροποιήστε την
και διαμοιράστε την σε όλα τα social media, με στυλ και
άποψη!

ListPro

Makeup Premium

Οργανώστε την καθημερινότητά
σας, από μία βόλτα στα μαγαζιά,
μέχρι τις πληρωμές των λογαριασμών, την επιλογή δώρων για τις
γιορτές, την αγορά εισιτηρίων για
διακοπές κ.ά. Όλες οι καθημερινές
υποχρεώσεις, εμφανίζονται μπροστά σας σε λίστα, κατηγοριοποιημένες και η διαχείρισή τους γίνεται
αρκετά εύκολα, δυστυχώς όμως, σε κάποιες περιπτώσεις θα
χρειαστεί να εφοδιαστείτε με αρκετή υπομονή αν το πρόγραμμά σας είναι ασφυκτικά γεμάτο.

Οι γυναίκες της… παρέας μας
θα το λατρέψουν αναμφίβολα.
Χρησιμοποιείστε μια φωτογραφία
- πορτραίτο σας για δοκιμαστικό…
«καμβά» και πειραματιστείτε πάνω
της με τις νέες τάσεις της μόδας
στο μακιγιάζ, το χρώμα των μαλλιών, φρυδιών και το στιλ τους.
Δοκιμάστε πριν κάνετε τις αλλαγές
στον… εαυτό σας, για να είστε σίγουρες για κάθε αποτέλεσμα!

Private DIARY

What’s Up

Σχεδιασμένο για να είναι τόσο
προσωπικό όσο ένα… ημερολόγιο μπορεί να είναι, το Private
Diary προσφέρει στο χρήστη
μια γενική, άμεση εικόνα των
υποχρεώσεων και των επερχόμενων ραντεβού του, ειδικά αν
είναι επαγγελματίας με αρκετές
καθημερινές δραστηριότητες.
Έτσι επιτρέπει τη δημιουργία
υπενθυμίσεων, ραντεβού, σημειώσεων, memos με εγγραφή φωνής κ.ά. Φυσικά μπορεί
να χρησιμοποιηθεί και για καθαρά προσωπικά σχόλια, συγγραφή ιδεών, προσωπικών στιγμών κ.ά.

Όχι δεν πρόκειται για την δημοφιλέστατη εφαρμογή IM, αλλά
για ένα απαύγασμα από ιδέες,
σχόλια και προτροπές των συντακτών του www.zenhabits.in,
του μεγαλύτερου πραγματιστικού blog της Ινδίας. Βρείτε τον
δρόμο της ενόρασης, γνωρίστε
νέους τρόπους διαχείρισης του
άγχους και στρες της καθημερινότητας, ζήστε πιο έντονα την
ζωή σας, διαβάζοντας τα θέματα του What’s Up και αλλάξτε
life style!
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ΟΔΗΓΟΣ

ΑΓΟΡΑΣ
SONY XPERIA Z3

67 Service 84 Smartphones 96 Πακέτα καρτοκινητής
104 Ακουστικά Bluetooth 106 iPod docks

Customer care
Το κινητό είναι το
μέσο με το οποίο
γίνεται δυνατή η
εκμετάλλευση των
υπηρεσιών των
δικτύων και είναι
ουσιαστικά η μόνη
υλική σύνδεση
του χρήστη και
του παρόχου. Σαν
ηλεκτρονική συσκευή
(και γενικότερα σαν
συσκευή) έχει ένα
ελάττωμα. Μπορεί
να χαλάσει. Βλέπετε
ο Νόμος του Μέρφυ
είναι πανταχού παρών
και δεν έχει κανένα
απολύτως πρόβλημα
να επιβεβαιωθεί
και στο κινητό. Τι
έχουμε λοιπόν σαν
αποτέλεσμα; Πελάτη
δικτύου κινητής
τηλεφωνίας χωρίς
κινητό! Μάλλον κακός
συνδυασμός για
όλους.

Vodafone

13830

Cosmote

13838
Wind

210-6158000
Γερμανός

800-11-40000

Είναι στατιστικώς αποδεδειγμένο ότι το
15% των συσκευών κινητής τηλεφωνίας,
θα παρουσιάσουν κάποιο μικρό ή μεγάλο λειτουργικό πρόβλημα κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής τους. Αυτό σημαίνει
βέβαια ότι το 85% από τους πελάτες δεν
θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα. Πραγματικά λοιπόν η έννοια του δυσαρεστημένου
πελάτη από πλευράς λειτουργικότητας
του κινητού δεν ήταν σοβαρός λόγος
ανησυχίας για τα στελέχη των εμπορικών
τμημάτων των δικτύων τουλάχιστον τον
πρώτο καιρό. Από το 1994 μέχρι το 2001
οι συσκευές έμεναν στα χέρια των κατόχων τους για πάνω από 1 χρόνο, η έννοια
της φορητότητας ήταν κάπου πολύ
μακριά και το churn των πελατών μεταξύ
των δικτύων πρακτικά ανύπαρκτο.
Τα πράγματα άλλαξαν δραματικά όταν
οι αυξημένες επιδοτήσεις και η κατ’
αρχήν “de facto” και αργότερα “de jure”
κατάργηση της ετήσιας δέσμευσης των
συνδρομητικών συμβολαίων, εκτόξευσε
τη συχνότητα αλλαγής των συσκευών
με νέες, στο 8μηνο. Έτσι με το δεδομένο ότι το ότι η αρχική πιθανότητα του
15% ανανεώνεται κάθε φορά που ο
πελάτης αλλάζει κινητό, τότε η αμελητέα
πιθανότητα τείνει προς τη βεβαιότητα. Έτσι
-νομοτελειακά- θα έρθει η στιγμή που
ένα ή περισσότερα από τα -κατά μέσο
όρο- 1.528, ηλεκτρονικά εξαρτήματα
ενός κινητού τηλεφώνου, θα παύσει
απρόκλητα να λειτουργεί, κάνοντας
προβληματική ή διακόπτοντας τη φυσική
σύνδεση του πελάτη με το δίκτυο. Κανείς
πλέον δεν μπορεί να σηκώνει αδιάφορα
τους ώμους στην αναφορά και μόνο της
έννοιας «δυσαρεστημένος πελάτης». Η
φορητότητα και η διατήρηση του ARPU,
δεν επιτρέπει τέτοιες πολυτέλειες… Από

τη στιγμή που ο πελάτης θα αποφασίσει
ότι δεν θα ανεχθεί πλέον δυσλειτουργία
στο κινητό του και θα αποφασίσει να
απευθυνθεί σε ένα σημείο τεχνικής
εξυπηρέτησης, ο κανόνας είναι ότι θα
αναζητήσει πληροφορίες για εξεύρεση
ενός σημείου service εξουσιοδοτημένο
από τον κατασκευαστή. Αυτό θα τον
διασφαλίσει όσον αφορά στην ποιότητα
των παρεχομένων υπηρεσιών, στην
τεχνογνωσία και φυσικά στον σεβασμό
των δικαιωμάτων του ως καταναλωτή
(εγγύηση, χρόνος εξυπηρέτησης κ.λπ.). Η
αναζήτηση του πελάτη θα κατευθυνθεί
προς μία από τις δύο κατευθύνσεις. Η μία
είναι να καλέσει το τμήμα εξυπηρέτησης
πελατών του κατασκευαστή, ώστε να
πληροφορηθεί για το κοντινότερο εξουσιοδοτημένο εργαστήριο επισκευών. Η
δεύτερη είναι να καλέσει το call center
του δικτύου του για να λάβει πληροφορίες ή να απευθυνθεί στο κατάστημα από
το οποίο προμηθεύτηκε τη συσκευή.
Βασικά η κύρια διαφορά είναι ότι τα ανεξάρτητα κέντρα τεχνικής υποστήριξης του
κατασκευαστή παρέχουν μία πιο κοντινή
επαφή με τον πελάτη σχετικά με την τεχνική προσέγγιση της βλάβης. Μπορεί να
εξηγήσει λεπτομερώς τις συνθήκες που
παρουσιάζεται η δυσλειτουργία και να
λάβει από πρώτο χέρι εξηγήσεις για την
καλύτερη αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων στο μέλλον καθώς και το τι πρέπει
να αποφεύγει. Από την άλλη πλευρά, η
προσέλευσή του πελάτη σε ένα από τα
καταστήματα του δικτύου, είναι σαφώς
πιο εύκολη (αφού σίγουρα υπάρχει ένα
σε σχεδόν κάθε οικοδομικό τετράγωνο),
ενώ επίσης η απρόσκοπτη χρήση του
κινητού του είναι σαφώς από τις πρώτες
προτεραιότητες του operator.
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Οικογενειακό Πακέτο
COSMOTE
Για σένα που θέλεις να µειώσεις τα έξοδα επικοινωνίας της οικογένειάς σου!

!
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Με το Οικογενειακό Πακέτο COSMOTE κάθε µέλος της οικογένειάς σου επιλέγει αυτό που του ταιριάζει
-Συµβόλαιο κινητής, ΚαρτοΣυµβόλαιο, Καρτοκινητό, Internet, Σταθερό- και όλη η οικογένεια µειώνει
τα έξοδα επικοινωνίας της, απολαµβάνοντας για πάντα:
Έκπτωση έως 20% σε κάθε µηνιαίο πάγιο
Bonus 20% χρόνο οµιλίας για όλα τα καρτοκινητά µέσω της υπηρεσίας COSMOTE Easy Transfer
Έναν κοινό λογαριασµό για πλήρη έλεγχο των εξόδων
Στο Οικογενειακό Πακέτο µπορούν να συµµετέχουν έως 5 συνδέσεις, µε ελάχιστη προϋπόθεση
2 Συµβόλαια ή 1 Συµβόλαιο και 1 ΚαρτοΣυµβόλαιο.
Ενεργοποίησε το δικό σου Οικογενειακό Πακέτο στο ∆ίκτυο Καταστηµάτων COSMOTE.
Για περισσότερες πληροφορίες www.cosmote.gr

Smartphones
για email και Internet παντού!
Θέλετε πρόσβαση στο Internet ανά πάσα στιγμή. Θέλετε να λαμβάνετε
τα email σας όπου και αν είστε. Θέλετε να βλέπετε τις ενημερώσεις
των φίλων σας απ’ τα Facebook, Twitter και Flickr. Θέλετε ένα
Smartphone από το ΓΕΡΜΑΝΟ, για να ζήσετε την εμπειρία του φορητού
σας υπολογιστή απ’ το κινητό σας τηλέφωνο…

NEO
Meizu MX3

SAMSUNG Galaxy Alpha

Το high-end Android της
Meizu ήρθε να ταράξει τα
νερά στην αγορά! Εκπληκτική
οθόνη 5,1” με full HD
ανάλυση, 16-128GB μνήμης
και 2GB RAM με οκταπύρηνο
επεξεργαστή Exynos 5
για κορυφαίες επιδόσεις!
Επιπλέον διαθέτει μια υψηλής
ποιότητας κάμερα των 8
Mpixel και η μπαταρία των
2.400mAh εξασφαλίζει πολλές
ώρες αυτονομίας!

Για τους χρήστες που θέλουν ένα
κορυφαίο Galaxy smartphone
αλλά με μεταλλική κατασκευή, το
νέο Samsung Galaxy Alpha είναι
η λύση. Βασίζεται σε ταχύτατο
τετραπύρηνο επεξεργαστή και
διαθέτει οθόνη 4,7 ιντσών Super
AMOLED ανάλυσης HD για να
απολαμβάνετε περιεχόμενο με
τέλεια ποιότητα απεικόνισης.
Επίσης διαθέτει κάμερα των 12
MPixel με δυνατότητα λήψης
video 1080p στα 60FPS και 4K στα
30FPS και HDR.

NEO

NEO

Sony XperiaΤΜ Z3

Samsung Galaxy Note 4

Το SONY Xperia Z3
χαρακτηρίζεται από τον
μοναδικό σχεδιασμό της SONY
και ενσωματώνει οθόνη 5,2
ιντσών ανάλυσης 1920x1080
pixels. Διαθέτει τετραπύρηνο
επεξεργαστή Snapdragon, 3GB
RAM και 16/32GB αποθηκευτικού
χώρου που επεκτείνεται
μέσω microSD. Επιπλέον WiFi
802.11a/b/g/n/ac, GPS, Bluetooth
4.0, NFC, FM radio και κάμερα
20,7 MPixel με HDR για ποιοτικές
φωτογραφίες και βίντεο.

Ο “business” χαρακτήρας,
το μοναδικής έμπνευσης
επανασχεδιασμένο S Pen
και το εξελιγμένο λογισμικό
με τις μεγάλες δυνατότητες
multitasking αποτελούν μόνο
μερικά από τα πλεονεκτήματα
του νέου SAMSUNG Galaxy
Note 4. Βασίζεται στον ταχύτατο
τετραπύρηνο Snapdragon 805 και
διαθέτει οθόνη 5,7 ιντσών Super
AMOLED ανάλυσης 2560x1440
pixels για να απολαμβάνετε
περιεχόμενο με τέλεια ποιότητα.

NEO
LG F60
Το νέο smartphone της LG
διαθέτει οθόνη 4,5 ιντσών
τεχνολογίας IPS, 1GB RAM και
4GB αποθηκευτικού χώρου.
Βασίζεται σε τετραπύρηνο
επεξεργαστή στα 1,2GHz, έχει
Wi-Fi, Bluetooth, GPS και τη
νεότερη έκδοση του Android
4.4.2 KitKat. Διαθέτει επίσης
κάμερα 5 MPixel για την
καταγραφή εικόνων και βίντεο
και μπαταρία 2100mAh που
του προσφέρει πολλές ώρες
αυτονομίας.

Sony XperiaTM Z3
Compact
Το νέο Sony Xperia Z3 Compact
αποτελεί μια μικρογραφία του
Xperia Z3, αφού μοιράζεται μαζί
του το πανίσχυρο hardware,
αλλά με μικρότερες διαστάσεις.
Η οθόνη του είναι 4,5 ιντσών,
1280x720 pixels, ενώ παραμένει
αδιάβροχο (IP68). Παρούσα
και η εξαιρετική κάμερα των
20,7 MPixel με λήψη 4K video
ενώ η μπαταρία των 2.600mAh
εγγυάται ατέλειωτες ώρες
χρήσης!

HTC One Mini 2

LG G3 S

Στα χνάρια του περίφημου HTC
One M8, το One Mini 2 φέρνει τις
τεχνολογίες και την ποιότητα του
μεγάλου μοντέλου σε μικρότερο
περιτύλιγμα! Οθόνη 4,5 ιντσών
1280x720 pixels, τετραπύρηνο
chipset στο 1,2GHz, 1GB RAM και
το πανέμορφο και ταχύτατο HTC
Sense UI για απολαυστική χρήση.
Η κάμερα των 13 MPixel προσφέρει
ποιοτικές λήψεις εικόνων και video
ενώ τα διπλά, stereo ηχεία του
θα σας πάνε σε άλλη... ακουστική
διάσταση!

Το LG G3 S είναι η «μικρή»
έκδοση του κορυφαίου G3, για
όσους θέλουν όλα τα high-end
χαρακτηριστικά με μικρότερο
μέγεθος και τιμή! Διαθέτει οθόνη
5 ιντσών, ανάλυσης 1280x720
pixels, τετραπύρηνο επεξεργαστή
στα 1,2GHz και 1GB μνήμης RAM,
ενώ σχεδιαστικά είναι σχεδόν
όμοιο με το G3, τα πλήκτρα
στο πίσω μέρος και το έξυπνο
interface της LG. Μπαταρία
2.540mAh για μεγάλη αυτονομία
και φυσικά Android 4.4.2 KitKat!

MLS iQTalk 5
To MLS iQTalk διαθέτει οθόνη αφής
5” IPS με ανάλυση 540x960 pixels
για μέγιστη ταχύτητα και απόκριση,
πίσω κάμερα 8 MPixel με LED
flash και εμπρόσθια 2 MPixel.
Στο εσωτερικό του βρίσκεται ένας
τετραπύρηνος επεξεργαστής στο
1,2GHz, 8GB μνήμης, 1GB RAM
αλλά και μια μπαταρία 2000mAh,
ενώ το βάρος του περιορίζεται
στα 152 γραμμάρια και το πάχος
του στα 8,9 χιλιοστά. Τέλος, τρέχει
το τελευταίο Android 4.4 KitKat
για μέγιστη συμβατότητα και
επιδόσεις!

*Οι τιμές μας παρέχονται από την αλυσίδα καταστημάτων Vodafone Shops. Συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ και αφορούν τις τιμές αγοράς χωρίς πιστωτική κάρτα.
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Μοντέλο

Alcatel

One Touch 995

Apple

iPhone 4

Apple

iPhone 4S

Apple

iPhone 5

Ενδεικτική τιμή (€)

199

439

629

739 / 859 / 979

Διαστάσεις (χιλ.) /
Βάρος (γρ.)

128 x 68 x 9,8 / 124

115,2 x 58,6 x 9,3 / 137

115,2 x 58,6 x 9,3 / 140

123,8 x 58,6 x 7,6 / 112

Αυτονομία
Αναμονή (ώρες)

360

300

200

225

Ομιλία (λεπτά)

840

840

720

480
Απεριόριστες

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Επαφές καταλόγου

Απεριόριστες

Απεριόριστες

Απεριόριστες

Τύποι αρχείων κλήσης

Πολυφωνικές, MP3, WAV

Πολυφωνικές, MP3

Πολυφωνικές, MP3

MP3

Hχογράφηση φωνής /
κλήσης

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Τύπος οθόνης /
Αριθμός χρωμάτων

TFT / 262.144

TFT / 16 εκατ.

TFT αφής / 16 εκατ.

TFT αφής / 16 εκατ.

Ανάλυση (pixels) /
Διαγώνιος

480 x 800 / 4,3

640 x 960 / 3,5

640 x 960 / 3,5

640 x 1136 / 4

SMS / MMS / E-mail

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ελληνικό Τ9
Μεταφορά δεδομένων
GSM Πομποδέκτης

850 / 900 / 1800 / 1900

850 / 900 / 1800 / 1900

850 / 900 / 1800 / 1900

850 / 900 / 1800 / 1900

GPRS / 3G / HSPA / 4G

Ναι / Ναι / Ναι / Όχι

Ναι / Ναι / Ναι / Όχι

Ναι / Ναι / Ναι / Όχι

Ναι / Ναι / Ναι / Ναι

Bluetooth / Wi-Fi / GPS

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Software & Hardware
Λειτουργικό σύστημα

Android 2,3

iOS

iOS

iOS

2GB / microSD

8GB / Όχι

(16, 32, 64) GB / Όχι

(16, 32, 64) GB / Όχι

Κάμερα / Ανάλυση

Ναι / 5MP

Ναι / 5Mp

Ναι / 8MP

Ναι / 8MP

Flash / Αυτόματη εστίαση

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Όχι

Ναι / Όχι

Ναι / Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Μνήμη / Κάρτα μνήμης

Video recording
MP3 player / FM Radio
Αισθητήρας κίνησης
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BlackBerry

Bold 9900

Google

Nexus 4

HTC

8X

HTC

Desire C

mobilelife.gr

HTC

Desire X

599

469

599

229

349

115 x 66 x 10,5 / 130

133,9 x 68,7 x 9,1 / 139

132,4 x 66,2 x 10,1 / 130

107,2 x 60,6 x 12,3 / 100

118,5 x 62,3 x 9,3 / 114

307

390

-

-

833

390

900

-

-

1200

Απεριόριστες

Απεριόριστες

Απεριόριστες

Απεριόριστες

Απεριόριστες

Πολυφωνικές, MP3

Πολυφωνικές, MP3, WAV

Πολυφωνικές, MP3, WAV

Πολυφωνικές, MP3, WAV

Πολυφωνικές, MP3

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

LED backlit LCD αφής /
16 εκατ.

True HD IPS Plus / 16 εκατ.

TFT / 16 εκατ.

TFT / 16 εκατ.

TFT αφής / 16 εκατ.

640 x 480 / 2,8

768 x 1280 / 4,7

720x1280 / 4,3

320 x 480 / 3,5

480 x 800 / 4

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

850 / 900 / 1800 / 1900

850 / 900 / 1800 / 1900

850 / 900 / 1800 / 1900

850 / 900 / 1800 / 1900

850 / 900 / 1800 / 1900

Ναι / Ναι / Ναι / Όχι

Ναι / Ναι / Ναι / Όχι

Ναι / Ναι / Ναι / Όχι

Ναι / Ναι / Ναι / Όχι

Ναι / Ναι / Ναι / Όχι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

BlackBerry OS 7.0

Android 4.2.2

Windows Phone 8

Android 4.0

Android 4,0

8GB / microSD

16GB / microSD

32GB / Όχι

4GB / microSD

4GB / microSD

Ναι / 5MP

Ναι / 8MP

Ναι / 8MP

Ναι / 5MP

Ναι / 5MP

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι / Όχι

Ναι / Όχι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

*Οι τιμές μας παρέχονται από την αλυσίδα καταστημάτων Vodafone Shops. Συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ και αφορούν τις τιμές αγοράς χωρίς πιστωτική κάρτα.
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Μοντέλο

HTC

One M8

HTC

One S

HTC

One X

Huawei

Ascend D1 quad
XL

Ενδεικτική τιμή (€)

749

599

699

499

Διαστάσεις (χιλ.) /
Βάρος (γρ.)

137,4 x 68,2 x 9,3 / 143

130,9 x 65 x 7,8 / 119,5

134,4 x 69,9 x 8,9 / 130

129,9 x 64,9 x 8,9 / 132

Αναμονή (ώρες)

496

-

-

-

Ομιλία (λεπτά)

1200

-

-

-

Αυτονομία

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Επαφές καταλόγου

Απεριόριστες

Απεριόριστες

Απεριόριστες

Απεριόριστες

Τύποι αρχείων κλήσης

Πολυφωνικές, MP3, WAV

Πολυφωνικές, MP3, WAV

Πολυφωνικές, MP3, WAV

Πολυφωνικές, MP3

Hχογράφηση φωνής /
κλήσης

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Τύπος οθόνης /
Αριθμός χρωμάτων

SuperLCD 3 / 16 εκατ.

Amoled / 16 εκατ.

TFT / 16 εκατ.

TFT αφής / 16 εκατ.

Ανάλυση (pixels) /
Διαγώνιος

1080 x 1920 / 5

540 x 960 / 4,3

720 x 1280 / 4,7

720 x 1280 / 4,5

SMS / MMS / E-mail

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ελληνικό Τ9
Μεταφορά δεδομένων
GSM Πομποδέκτης

850 / 900 / 1800 / 1900

850 / 900 / 1800 / 1900

850 / 900 / 1800 / 1900

850 / 900 / 1800 / 1900

GPRS / 3G / HSPA / 4G

Ναι / Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι / Όχι

Ναι / Ναι / Ναι / Όχι

Ναι / Ναι / Ναι / Όχι

Bluetooth / Wi-Fi / GPS

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Software & Hardware
Λειτουργικό σύστημα

Android 4.4

Android 4.0

Android 4.0

Android 4.0

16 / 32GB / microSD

16GB / Όχι

32GB / Όχι

8GB / microSD

Κάμερα / Ανάλυση

Ναι / 4MP

Ναι / 8MP

Ναι / 8MP

Ναι / 8MP

Flash / Αυτόματη εστίαση

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Όχι / Όχι

Όχι / Ναι

Ναι / 1080p

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Μνήμη / Κάρτα μνήμης

Video recording
MP3 player / FM Radio
Αισθητήρας κίνησης
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Huawei

Ascend P1

Huawei

Ascend W1

Huawei

Honor 2

LG

G2 Mini

mobilelife.gr

LG

L40

399

229

299

299

149

127,4 x 64,8 x 7,7 / 110

124,5 x 63,7 x 10.5 / 130

134 x 67,5 x 10,5 / 145

132,4 x 68,1 x 8,9 / 133

109,4 x 59 x 11,9 / 113,4

-

460

541

-

-

-

480

780

-

Απεριόριστες

Απεριόριστες

Απεριόριστες

Απεριόριστες

Απεριόριστες

Πολυφωνικές, MP3

Πολυφωνικές, MP3, WAV

Πολυφωνικές, MP3, WAV

MP3

MP3

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

LED backlit LCD αφής /
16 εκατ.

IPS-LCD / 16 εκατ.

IPS-LCD / 16 εκατ.

IPS LCD αφής / 16 εκατ.

IPS LCD 16 εκατ.

540 x 960 / 4,3

480 x 800 / 4,0

720 x 1280 / 4,5

540 x 960 / 4,7

320 x 480 / 3,5

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

850 / 900 / 1800 / 1900

850 / 900 / 1800 / 1900

850 / 900 / 1800 / 1900

850 / 900 / 1800 / 1900

850 / 900 / 1800 / 1900

Ναι / Ναι / Ναι / Όχι

Ναι / Ναι / Ναι / Όχι

Ναι / Ναι / Ναι / Όχι

Ναι / Ναι / Ναι/ Ναι

Ναι / Ναι / Ναι / Όχι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Όχι

Android 4,0

Windows Phone 8

Android 4.0.4

Android 4.4

Android 4.4

4GB / microSD

4GB / microSD

8GB / microSD

8GB / microSD

4GB / microSD

Ναι / 8MP

Ναι / 5MP

Ναι / 8MP

Ναι / 8MP

Ναι / 3,15MP

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Όχι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Nαι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι
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*Οι τιμές μας παρέχονται από την αλυσίδα καταστημάτων Vodafone Shops. Συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ και αφορούν τις τιμές αγοράς χωρίς πιστωτική κάρτα.

Μοντέλο

LG

L70

LG

L90

LG

Optimus G

LG

Optimus G Pro

Ενδεικτική τιμή (€)

179

249

595

299

Διαστάσεις (χιλ.) /
Βάρος (γρ.)

127,2 x 66,8 x 9,5 / 126,6

131,6 x 66 x 9,7 / -

131,9 x 68,9 x 8,5 / 145

150,2 x 76, x 9,4 / 172

Αυτονομία
Αναμονή (ώρες)

460

-

456

576

Ομιλία (λεπτά)

480

-

900

930

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Επαφές καταλόγου

Απεριόριστες

Απεριόριστες

Απεριόριστες

Απεριόριστες

Τύποι αρχείων κλήσης

MP3

MP3

Πολυφωνικές, MP3, WAV

Πολυφωνικές, MP3, WAV

Hχογράφηση φωνής /
κλήσης

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Τύπος οθόνης /
Αριθμός χρωμάτων

IPS LCD 16 εκατ.

IPS LCD 16 εκατ.

IPS-LCD / 16 εκατ.

IPS-LCD / 16 εκατ.

Ανάλυση (pixels) /
Διαγώνιος

480 x 800 / 4,5

540 x 960 / 4,7

720 x 1280 / 4,7

1080 x 1920 / 5,5

SMS / MMS / E-mail

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ελληνικό Τ9
Μεταφορά δεδομένων
GSM Πομποδέκτης

850 / 900 / 1800 / 1900

850 / 900 / 1800 / 1900

850 / 900 / 1800 / 1900

850 / 900 / 1800 / 1900

GPRS / 3G / HSPA / 4G

Ναι / Ναι / Ναι / -

Ναι / Ναι / Ναι / -

Ναι / Ναι / Ναι / Όχι

Ναι / Ναι / Ναι / Όχι

Bluetooth / Wi-Fi / GPS

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Software & Hardware
Λειτουργικό σύστημα

Android 4.4

Android 4.4

Android 4.1.2

Android 4.1.2

4GB / microSD

8GB / microSD

16GB / microSD

32GB / microSD

Κάμερα / Ανάλυση

Ναι / 5MP

Ναι / 8MP

Ναι / 13MP

Ναι / 13MP

Flash / Αυτόματη εστίαση

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Μνήμη / Κάρτα μνήμης

Video recording
MP3 player / FM Radio
Αισθητήρας κίνησης
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Motorola

Defy+

Nokia

500

Nokia

603

Nokia

701

mobilelife.gr

Nokia

Lumia 610

243

179

249

269

199

107 x 59 x 13,4 / 118

111,3 x 53,8 x 14,1 / 93

113,5 x 57,1 x 12,7 / 109,6

117,2 x 56,8 x 11 / 131

119 x 62 x 12 / 131,5

238

500

460

504

670

408

420

960

1020

630

Απεριόριστες

Απεριόριστες

Απεριόριστες

Απεριόριστες

Απεριόριστες

Πολυφωνικές, MP3

Πολυφωνικές, MP3

Πολυφωνικές, MP3, WAV

Πολυφωνικές, MP3, WAV

Πολυφωνικές, MP3, WAV

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

TFT / 16 εκατ.

TFT αφής / 16 εκατ.

TFT / 16 εκατ.

TFT / 16 εκατ.

TFT / 16 εκατ.

480 x 854

360 x 640 / 3,2

360 x 640 / 3,5

360 x 640 / 3,5

480 x 800 / 3,7

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

850 / 900 / 1800 / 1900

850 / 900 / 1800 / 1900

850 / 900 / 1800 / 1900

850 / 900 / 1800 / 1900

850 / 900 / 1800 / 1900

Ναι / Ναι / Ναι / Όχι

Ναι / Ναι / Ναι / Όχι

Ναι / Ναι / Ναι / Όχι

Ναι / Ναι / Ναι / Όχι

Ναι / Ναι / Ναι / Όχι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι
Windows Phone 7,5

Android 2.3

Symbian Belle

Symbian Belle

Symbian Belle

512MB / microSD

2GB / microSD

2GB / microSD

8GB / microSD

8GB / Όχι

Ναι / 5MP

Ναι / 5MP

Ναι / 5MP

Ναι / 8MP

Ναι / 5MP

Ναι / Ναι

Όχι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

smartphones
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*Οι τιμές μας παρέχονται από την αλυσίδα καταστημάτων Vodafone Shops. Συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ και αφορούν τις τιμές αγοράς χωρίς πιστωτική κάρτα.

Μοντέλο

Nokia

Lumia 800

Nokia

Lumia 820

Nokia

Lumia 900

Nokia

Lumia 925

Ενδεικτική τιμή (€)

489

519

599

Αναμένεται

Διαστάσεις (χιλ.) /
Βάρος (γρ.)

116,5 x 61,2 x 12,1 / 142

123,8 x 68,5 x 9,9 / 160

127,8 x 68,5 x 11,5 / 160

129 x 70,6 x 8,5 / 139

Αυτονομία
Αναμονή (ώρες)

265

330

300

440

Ομιλία (λεπτά)

780

840

420

1100

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Επαφές καταλόγου

Απεριόριστες

Απεριόριστες

Απεριόριστες

Απεριόριστες

Τύποι αρχείων κλήσης

Πολυφωνικές, MP3

Πολυφωνικές, MP3, WAV

Πολυφωνικές, MP3, WAV

Πολυφωνικές, MP3, WAV

Hχογράφηση φωνής /
κλήσης

Ναι / Όχι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Τύπος οθόνης /
Αριθμός χρωμάτων

LED backlit LCD αφής /
16 εκατ.

AMOLED / 16 εκατ.

AMOLED ClearBlack /
16 εκατ.

AMOLED / 16 εκατ.

Ανάλυση (pixels) /
Διαγώνιος

840 x 480 / 3,7

480 x 800 / 4,3

480 x 800 / 4,3

768 x 1280 / 4,5

SMS / MMS / E-mail

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ελληνικό Τ9
Μεταφορά δεδομένων
GSM Πομποδέκτης

850 / 900 / 1800 / 1900

850 / 900 / 1800 / 1900

850 / 900 / 1800 / 1900

850 / 900 / 1800 / 1900

GPRS / 3G / HSPA / 4G

Ναι / Ναι / Ναι / Όχι

Ναι / Ναι / Ναι / Όχι

Ναι / Ναι / Ναι / Όχι

Ναι / Ναι / Ναι / Ναι

Bluetooth / Wi-Fi / GPS

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι
Windows Phone 8

Software & Hardware
Λειτουργικό σύστημα

Windows Phone 7,5

Windows Phone 8

Windows Phone 7,5

Μνήμη / Κάρτα μνήμης

16GB / Όχι

8GB / Όχι

16GB / Όχι

16GB / Όχι

Κάμερα / Ανάλυση

Ναι / 8MP

Ναι / 8MP

Ναι / 8MP

Ναι / 8,7MP

Flash / Αυτόματη εστίαση

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Όχι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Video recording
MP3 player / FM Radio
Αισθητήρας κίνησης
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Nokia

Lumia 930

Nokia

Lumia 1520

Nokia

PureView 808

Samsung

Galaxy Mini II
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Samsung

Galaxy Nexus

599

599

650

199

379

137 x 71 x 9,8 / 167

162,8 x 85,4 x 8,7 / 209

123,9 x 60,2 x 13,9 / 169

109,4 x 58,6 x 11,6 / 105,3

135,5 x 67,9 x 8,9 / 135

432

768

465

120

290

930

1660

660

360

1060

Απεριόριστες

Απεριόριστες

Απεριόριστες

Απεριόριστες

Απεριόριστες

MP3

MP3

Πολυφωνικές, MP3, WAV

Πολυφωνικές, MP3, WAV

Πολυφωνικές, MP3, WAV

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

AMOLED / 16 εκατ.

IPS 16 εκατ.

AMOLED ClearBlack / 16
εκατ.

TFT / 16 εκατ.

Super AMOLED / 16 εκατ.

1080 x 1920 / 5

1080 x 1920 / 6”

360 x 640 / 4

320 x 480 / 3,27

720 x 1280 / 4,65

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

850 / 900 / 1800 / 1900

850 / 900 / 1800 / 1900

850 / 900 / 1800 / 1900

850 / 900 / 1800 / 1900

850 / 900 / 1800 / 1900

Ναι / Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι / Όχι

Ναι / Ναι / Ναι / Όχι

Ναι / Ναι / Ναι / Όχι

Ναι / Ναι / Ναι / Όχι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Windows Phone 8.1

Windows Phone 8.1

Symbian Belle

Android 2,3

Android 4,0

32GB / Όχι

16 / 32 GB / Ναι

16GB / microSD

4GB / microSD

16GB / Όχι

Ναι / 20MP

Ναι / 20MP

Ναι / 41MP

Ναι / 3,15MP

Ναι / 5MP

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι / Όχι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

*Οι τιμές μας παρέχονται από την αλυσίδα καταστημάτων Vodafone Shops. Συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ και αφορούν τις τιμές αγοράς χωρίς πιστωτική κάρτα.
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Μοντέλο

Samsung

Samsung

Samsung

Samsung

Galaxy Note II

Galaxy SII

Galaxy S III

Galaxy S 4

Ενδεικτική τιμή (€)

699

499

669

739

Διαστάσεις (χιλ.) /
Βάρος (γρ.)

151,1 x 80,5 x 9,4 / 183

125,3 x 66,1 x 8,5 / 116

136,6 x 70,6 x 8,6 / 133

136,6 x 69,8 x 7,9 / 130

Αυτονομία
Αναμονή (ώρες)

980

710

590

350

Ομιλία (λεπτά)

2100

1100

1300

1020

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Επαφές καταλόγου

Απεριόριστες

Απεριόριστες

Απεριόριστες

Απεριόριστες

Τύποι αρχείων κλήσης

Πολυφωνικές, MP3

Πολυφωνικές, MP3, WAV

Πολυφωνικές, MP3, WAV

Πολυφωνικές, MP3, WAV

Hχογράφηση φωνής /
κλήσης

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Τύπος οθόνης /
Αριθμός χρωμάτων

AMOLED αφής / 16 εκατ.

Super AMOLED Plus /
16 εκατ.

Super AMOLED / 16 εκατ.

SuperAMOLED / 16 εκατ.

Ανάλυση (pixels) /
Διαγώνιος

720 x 1280 / 5,5

800 x 480 / 4,3

720 x 1280 / 4,8

1080 x 1920 / 5,0

SMS / MMS / E-mail

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ελληνικό Τ9
Μεταφορά δεδομένων
GSM Πομποδέκτης

850 / 900 / 1800 / 1900

850 / 900 / 1800 / 1900

850 / 900 / 1800 / 1900

850 / 900 / 1800 / 1900

GPRS / 3G / HSPA / 4G

Ναι / Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι / Όχι

Ναι / Ναι / Ναι / Όχι

Ναι / Ναι / Ναι / Ναι

Bluetooth / Wi-Fi/ GPS

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Software & Hardware
Λειτουργικό σύστημα

Android 4.0

Android 2.3

Android 4,0

Android 4.2.2

16GB / microSD

32GB / microSD

(16,32,64) GB / microSD

16GB / microSD

Κάμερα / Ανάλυση

Ναι / 8MP

Ναι / 8MP

Ναι / 8MP

Ναι / 13MP

Flash / Αυτόματη εστίαση

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Μνήμη / Κάρτα μνήμης

Video recording
MP3 player / FM Radio
Αισθητήρας κίνησης
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Samsung

Samsung

Sony

Sony

mobilelife.gr

Sony

Galaxy Υ

Galaxy Υ Duos

Xperia P

Xperia S

Xperia Sole

149

169

399

599

259

104 x 58 x 11,5 / 97,5

109,8 x 60 x 12 / 109

122 x 59,5 x 10,5 / 120

128 x 64 x 10,6 / 144

116 x 59 x 9,9 / 107

850

290

470

450

470

1020

1060

360

450

360

Απεριόριστες

Απεριόριστες

Απεριόριστες

Απεριόριστες

Απεριόριστες

Πολυφωνικές, MP3, WAV

Πολυφωνικές, MP3, WAV

Πολυφωνικές, MP3, WAV

Πολυφωνικές, MP3, WAV

Πολυφωνικές, MP3, WAV

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

TFT / 262.144

TFT / 262.144

TFT / 16 εκατ.

TFT / 16 εκατ.

TFT / 16 εκατ.

240 x 320 / 3

240 x 320 / 3,14

540 x 960 / 4

720 x 1280 / 4,3

480 x 854 / 3,7

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

850 / 900 / 1800 / 1900

850 / 900 / 1800 / 1900

850 / 900 / 1800 / 1900

850 / 900 / 1800 / 1900

850 / 900 / 1800 / 1900

Ναι / Ναι / Ναι / Όχι

Ναι / Ναι / Ναι / Όχι

Ναι / Ναι / Ναι / Όχι

Ναι / Ναι / Ναι / Όχι

Ναι / Ναι / Ναι / Όχι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Android 2,3

Android 2,3

Android 2,3

Android 2,3

Android 2,3

180MB / microSD

160MB / microSD

16GB / Όχι

32GB / Όχι

8GB / microSD

Ναι / 2MP

Ναι / 3,15MP

Ναι / 8MP

Ναι / 12MP

Ναι / 5MP

Όχι / Ναι

Όχι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

*Οι τιμές μας παρέχονται από την αλυσίδα καταστημάτων Vodafone Shops. Συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ και αφορούν τις τιμές αγοράς χωρίς πιστωτική κάρτα.
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Μοντέλο

Sony

Sony

Sony

Sony

Xperia SP

Xperia T

Xperia Tipo

Xperia U

Ενδεικτική τιμή (€)

439

599

159,90

279

Διαστάσεις (χιλ.) /
Βάρος (γρ.)

130,6 x 67,1 x 10 / 155

129,4 x 67,3 x 9,4 / 139

103 x 57 x 13 / 99,4

112 x 54 x 12 / 110

Αναμονή (ώρες)

635

450

545

260

Ομιλία (λεπτά)

625

420

270

396

Αυτονομία

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Επαφές καταλόγου

Απεριόριστες

Απεριόριστες

Απεριόριστες

Απεριόριστες

Τύποι αρχείων κλήσης

Πολυφωνικές, MP3, WAV

Πολυφωνικές, MP3, WAV

Πολυφωνικές, MP3

Πολυφωνικές, MP3, WAV

Hχογράφηση φωνής /
κλήσης

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Τύπος οθόνης /
Αριθμός χρωμάτων

TFT / 16 εκατ.

TFT / 16 εκατ.

LED backlit LCD αφής /
16 εκατ.

TFT / 16 εκατ.

Ανάλυση (pixels) /
Διαγώνιος

720 x 1280 / 4,6

720 x 1280 / 4,55

320 x 480 / 3,2

480 x 854 / 3,5

SMS / MMS / E-mail

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ελληνικό Τ9
Μεταφορά δεδομένων
GSM Πομποδέκτης

850 / 900 / 1800 / 1900

850 / 900 / 1800 / 1900

850 / 900 / 1800 / 1900

850 / 900 / 1800 / 1900

GPRS / 3G / HSPA / 4G

Ναι / Ναι / Ναι / Όχι

Ναι / Ναι / Ναι / Όχι

Ναι / Ναι / Ναι / Όχι

Ναι / Ναι / Ναι / Όχι

Bluetooth / Wi-Fi/ GPS

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Software & Hardware
Λειτουργικό σύστημα

Android 4.1.2

Android 4.0

Android 2,3

Android 2,3

Μνήμη / Κάρτα μνήμης

8GB / microSD

16GB / microSD

3GB / microSD

4GB / microSD

Κάμερα / Ανάλυση

Ναι / 8MP

Ναι / 13MP

Ναι / 3,2MP

Ναι / 5MP

Flash / Αυτόματη εστίαση

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Όχι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Video recording
MP3 player / FM Radio
Αισθητήρας κίνησης
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ZTE

Xperia Z3

Xperia Arc S

Smart II

Blade III

Grand X IN

699

399

99

174

249

146 x 72 x 7,3 / 152

125 x 63 x 8,7 / 117

109 x 58 x 12,3 / 120

123 x 63,5 x 10 / 130

127 x 65 x 9,9 / 140,8

890

430

400

-

-

960

420

540

-

-

Απεριόριστες

Απεριόριστες

Απεριόριστες

Απεριόριστες

Απεριόριστες

Πολυφωνικές, MP3

Πολυφωνικές, MP3, WAV

Πολυφωνικές, MP3

Πολυφωνικές, MP3, WAV

Πολυφωνικές, MP3

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

IPS / 16 εκατ.

LED backlit LCD αφής /
16 εκατ.

LED backlit LCD αφής /
16 εκατ.

TFT/ 262 χιλ.

LCD αφής / 16 εκατ.

1080 x 1920 / 5,2

854 x 480 / 4,2

320 x 480 / 3,2

480 x 800 / 4,0

540 x 960 / 4,3

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

850 / 900 / 1800 / 1900

850 / 900 / 1800 / 1900

850 / 900 / 1800 / 1900

850 / 900 / 1800 / 1900

850 / 900 / 1800 / 1900

Ναι / Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι / Όχι

Ναι / Ναι / Ναι / Όχι

Ναι / Ναι / Ναι / Όχι

Ναι / Ναι / Ναι / Όχι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Ναι / Ναι / Ναι

Android 4.4

Android 2.3

Android 2,3

Android 4.0

Android 4.0

16/32GB / microSD

320MB / microSD

1GB / microSD

4GB / microSD

4GB / microSD

Ναι / 20,7MP

Ναι / 8MP

Ναι / 3,2MP

Ναι / 5MP

Ναι / 8MP

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι / Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ 23%

Βασικά στοιχεία
Cosmoκάρτα
Κόστος αγοράς
5€
Δωρεάν αρχικός χρόνος ομιλίας
5€
Περίοδος ισχύος κάρτας
12 μήνες
Βασικές Χρεώσεις
Εθνικές κλήσεις (η χρέωση γίνεται ανά
δευτερόλεπτο με ελάχιστο χρόνο χρέωσης 0,0062 €/sec
60 δευτερόλεπτα)
SMS (εθνικά δίκτυα)
0,1136€
MMS
0,4700 €
Προσωπικός τηλεφωνητής
0,2583 €/κλήση
Kλήση προς 2 αριθμούς COSMOTE
0,000164€/sec
Λοιπές χρεώσεις
Πακέτο ομιλίας 80’ προς όλα τα δίκτυα
7 €/μήνα
Πακέτο ομιλίας 150’ προς σταθερά
5 €/μήνα
Πακέτο SMS 100
4 €/μήνα
COSMOTE Internet Monthly Pass 60
3 €/μήνα
Πακέτο SMS 100 PLUS INTERNET
7 €/μήνα
Υπηρεσία Επέκτασης Υπολοίπου
0,40 €
Αναγνώριση / Ειδοποίηση κλήσεων
Χωρίς χρέωση
Αριθμός Εξυπηρέτησης COSMOTE (13838) 0,1230 €/κλήση
Για να ενεργοποιήσεις τα πακέτα και τις υπηρεσίες
FROG κάλεσε, χωρίς χρέωση, στο 1330

What’s up
5€
5€
12 μήνες

Αναγνώριση/ Ειδοποίηση Κλήσεων

Χωρίς Χρέωση

0,0062 €/sec
0,09 €
0,4700 €
0,2583 €/κλήση
5€/μήνα
3€/μήνα
5€/μήνα
3€/μήνα
4€/μήνα
7€/μήνα
0,35€

Αριθμός Εξυπηρέτησης
0,1230€/κλήση
COSMOTE (13838)
Για περισσότερες πληροφορίες μπες στο www.whatsup.gr

Για περισσότερες πληροφορίες μπες στο www.cosmote.gr

Στοιχεία και χρεώσεις
Εθνικές κλήσεις προς κινητά και σταθερά
Ελάχιστη χρέωση
Αποστολή SMS προς εθνικά δίκτυα
Αποστολή SMS προς ξένα δίκτυα
Μηνύματα Πολυμέσων (MMS)
Δυνατότητα περιαγωγής (roaming)
Eξυπηρετηση Πελατων Καρτοκινητης FROG (1299)
Πακέτο ομιλίας 300’ ή 300 SMS προς FROG
Πακέτο INTERNET MONTHLY PASS 60
Επέκταση υπολοίπου
Πακέτο σύνδεσης (Αρχικός χρόνος ομιλίας 1€/μήνα)
Ισχύς πακέτου
Για να ενεργοποιήσεις τα πακέτα και τις υπηρεσίες
FROG κάλεσε, χωρίς χρέωση, στο 1330

Βασικά στοιχεία
Κόστος αγοράς
Δωρεάν αρχικός χρόνος ομιλίας
Περίοδος ισχύος κάρτας
Βασικές Χρεώσεις
Εθνικές κλήσεις (η χρέωση γίνεται
ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστο χρόνο
χρέωσης 45 δευτερόλεπτα)
SMS (εθνικά δίκτυα)
MMS
Προσωπικός τηλεφωνητής
Λοιπές χρεώσεις
Υπηρεσία Call Them All 600
Υπηρεσία SMS Them All 300
Υπηρεσία SMS Them All 600
COSMOTE Internet
Monthly Pass 60
Υπηρεσία SMS Choice 100
SMS THEM ALL 600 PLUS INTERNET
Υπηρεσία Επέκτασης Υπολοίπου

Frog Mobile
0,0042 €/δευτ.
Χωρίς ελάχιστη χρέωση
0,0504 €/SMS
0,0504 €/SMS
0,3721 €/MMS
Ναι
0,1230 €/κλήση
2€
3€
0,40 €
5€
12 μήνες

Για περισσότερες πληροφορίες μπες στο www.frogmobile.gr

Βασικές Χρεώσεις WIND CARD
Κλήσεις προς εθνικούς προορισμούς
SMS προς εθνικούς προορισμούς
Εθνικές video κλήσεις
SMS προς διεθνή δίκτυα
MMS
Προηγμένος Προσωπικός Τηλεφωνητής
εντός Ελλάδας
Μοναδικά Προνόμια Καρτοκινητής WIND
Διπλάσιος χρόνος ομιλίας για 30 ημέρες
Υπηρεσίες Καρτοκινητής WIND
Ανανέωση Χρόνου Ομιλίας
Ενημέρωση Υπολοίπου
Αναγνώριση Κλήσεων
Υπηρεσία SOS Επέκταση Χρόνου Ομιλίας
Αλλαγή Οικονομικού Πακέτου στο
WIND F2G (1342)
Εξυπηρέτηση Πελατών (1260)

0,0061 €/δευτ
0,10 €/SMS
0,0123 €/δευτ.
0,1808 €/SMS
0,4551 €/MMS
0,0101 €/δευτ.
Έως 2 ανανεώσεις / μήνα
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ
0,35 €/επέκταση

Βασικές Χρεώσεις
Eθνικές Κλήσεις
SMS προς Εθνικούς και διεθνείς προορισμούς
MMS
Προηγμένος Προσωπικός Τηλεφωνητής εντός
Ελλάδας
Πακέτα ομιλίας / SMS / ΜΒ
300’ προς WIND/ Q - Ενεργοποίηση με δωρεάν
κλήση στο 12200
300 SMS προς WIND/ Q - Ενεργοποίηση με
δωρεάν κλήση στο 12200
60’ προς όλα τα Εθνικά δίκτυα - Ενεργοποίηση με
δωρεάν κλήση στο 12200
120ΜΒ - Για ενεργοποίηση στέλνεις 60ΜΒ και
αποστολή στο 1210

0,0054€/δευτ.*
0,0644€/SMS
0,3721€/MMS
0,0048€/δευτ.

1€
1€
3€
3€

ΔΩΡΕΑΝ
0,24 €/κλήση
* Χρέωση κλήσεων ανά δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο
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Bonus με κάθε ανανέωση F2G (απαιτείται εγγραφή με δωρεάν κλήση στο 1300)
Ανανέωση χρόνου 10€ + Bonus 100 λεπτά προς όλα τα κινητά και εθνικά δίκτυα
Ανανέωση χρόνου 20€ + Bonus 200 λεπτά προς όλα τα κινητά και εθνικά δίκτυα
Non Stop Επιλογές (κάλεσε δωρεάν 1265)
Non Stop της Παρέας
600 δωρεάν λεπτά ομιλίας και βιντεοκλήσεων σε κινητά WIND & Q, συμβόλαια και καρτοκινητά
600 δωρεάν λεπτά ομιλίας και βιντεοκλήσεων και 600 δωρεάν SMS σε κινητά WIND & Q
750 δωρεάν λεπτά ομιλίας και βιντεοκλήσεων, εκ των οποίων 600’ σε κινητά WIND & Q, και 150’ σε σταθερά τηλέφωνα και 600 δωρεάν SMS
σε κινητά WIND & Q
Non Stop SMS
100 δωρεάν SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα
Άλλες Non Stop Επιλογές
120 δωρεάν λεπτά ομιλίας σε σταθερά τηλέφωνα

ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ

5€/30 ημέρες
7€/30 ημέρες
8,5€/30 ημέρες
5€/30 ημέρες
5€/30 ημέρες

•	Για να χρησιμοποιήσετε το δωρεάν χρόνο ομιλίας ή και SMS από ενεργοποιημένα προπληρωμένα πακέτα ομιλίας και SMS θα πρέπει να έχετε διαθέσιμο υπόλοιπο τουλάχιστον 0,01€
•	Οι βιντεοκλήσεις από την υπηρεσία Non Stop της Παρέας αφορούν κινητά Wind & Q.
•	Η κατανάλωση του δωρεάν χρόνου ομιλίας από την υπηρεσία Non Stop της Παρέας γίνεται ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη διάρκεια χρέωσης κλήσεις τα 3 λεπτά.
•	Μέγιστος αριθμός ενεργοποιήσεων του Non Stop της Παρέας είναι 4/30 ημέρες εκτός από τα πακέτα Non Stop SMS που δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ενεργοποιήσεων.
•	Το Πακέτο 120’ προς σταθερά μπορεί να ενεργοποιηθεί μία φορά ανά 30 ημέρες και με ελάχιστη διάρκεια κατανάλωσης 1’’.
Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α 23%
*	Η χρέωση των εθνικών κλήσεων γίνεται με ελάχιστη διάρκεια χρέωσης κλήσης τα 60’’ και μετά ανά 1’’.
Η χρέωση των διεθνών κλήσεων γίνεται ανά 1 λεπτό.

Kαρτοκινητό
International
Βασικά στοιχεία
Κόστος αγοράς
Δωρεάν αρχικός χρόνος ομιλίας
Περίοδος ισχύος κάρτας
Κλήσεις
Τοπικές

Kαρτοκινητό
5€
5€
12 μήνες

Vodafone CU
5€
5€
12 μήνες

Vodafone International
5€
5€
12 μήνες

0,3744 €/λεπτό
Από 0,9044 έως 2,6544 €/λεπτό
ανάλογα με τη ζώνη κλήσης
0,1989 € ανά κλήση
Χωρίς χρέωση
Ελάχιστος χρόνος χρέωσης:
60 δευτερόλεπτα

0,3744 €/λεπτό
Από 0,9044 έως 2,6544 €/λεπτό ανάλογα με
τη ζώνη κλήσης
0,1989 € ανά κλήση
Χωρίς χρέωση
Ελάχιστος χρόνος χρέωσης:
60 δευτερόλεπτα

0,37 €/λεπτό
Από 0,108 €/λεπτό ανάλογα με τον
προορισμό
0,1989 € ανά κλήση
Χωρίς χρέωση

Μηνύματα
Αποστολή γραπτού μηνύματος
Αποστολή MMS
Βασικά προγράμματα

0,122 €/SMS
0,4797 €/MMS

0,09 €/SMS
0,4797 €/MMS

0,0644 €/SMS
0,4797 €/MMS

Δωρεάν Bonus με κάθε ανανέωση
από 10€

Bonus All offers:
- 100 λεπτά Δωρεάν Ομιλίας με κάθε
ανανέωση 10€
- 200 λεπτά Δωρεάν Ομιλίας με κάθε
ανανέωση από 20€

Friends and Family

Προνομιακή Χρέωση: €0,01/λεπτό
προς 2 αριθμούς Vodafone

Bonus Talk 2 Vodafone:
- 2 ώρες δωρεάν ομιλίας προς όλη τη
Vodafone με κάθε ανανέωση από 10€
- 4 ώρες δωρεάν ομιλίας προς όλη τη
Vodafone + 60 ΜΒ για intenet από το κινητό
με κάθε ανανέωση από 20€

Bonus Vodafone:
- 2 ώρες δωρεάν ομιλίας προς όλη τη
Vodafone με κάθε ανανέωση από 10€
- 4 ώρες δωρεάν ομιλίας προς όλη τη
Vodafone + 60 ΜΒ για intenet από το
κινητό με κάθε ανανέωση από 20€

Πακέτο 80 λεπτών προς όλα τα
δίκτυα: 7,00 €

CU TALK A LOT 600: 500’ προς CU + 100’
προς όλα τα δίκτυα, 5€

Πακέτο 80 λεπτών προς Vodafone
Αλβανιας & Ιταλίας: 5,00 €

SMS 60: 3,00 €

CU COMBO 600: 500’+500SMS προς CU +
100’+100SMS προς όλα τα δίκτυα + 60MB, 7€

Διεθνείς
Προσωπικός τηλεφωνητής
Αναγνώριση κλήσεων
Παρατηρήσεις

Χρέωση ανά δευτερόλεπτο

Πακέτα

SMS 300 προς Vodafone: 3,00 €
Surf & Εmail 60 (60MB): 3,00 €

TALK 2 VODAFONE 300: 200’ προς
Πακέτο ομιλίας προς Ευρώπη, Ασία
Vodafonet + 100’ προς όλα τα δίκτυα, 5€
και Αμερική: Από 4,00 €
TALK 2 VODAFONE 600: 500’ προς Vodafone
+ 100’ προς όλα τα δίκτυα, 7€
Surf & Email 100: 500MB, 5€

Άλλα
Εξυπηρέτηση πελατών (13830)
Αντικατάσταση κάρτας SIM (€)

0,25€/κλήση και εφαρμογή χρέωσης
το 61ο δευτερόλεπτο
5€

0,25€/κλήση και εφαρμογή χρέωσης το 61ο
δευτερόλεπτο
5€

0,25€/κλήση και εφαρμογή χρέωσης
το 61ο δευτερόλεπτο
5€

Κλήσεις
προς Εθνικά
Σταθερά

Κλήσεις
προς Εθνικά
Κινητά

fax

Κλήσεις
προς Εθνικά
Σταθερά

Κλήσεις
προς Εθνικά
Κινητά

Επιλέγοντας ένα πρόγραµµα On Business Plus απολαµβάνετε και τη χρήση των
υπηρεσιών: • ON FAX για αποστολή και λήψη fax µέσω e-mail • Δυνατότητα αύξησης
της ταχύτητας upload έως 2 Mbps • Web Hosting • Δωρεάν domain name .com ή .gr.
•8 static IP δωρεάν • Direct Dialing In (DDI), υπηρεσία διαθέσιµη σε ένα σύνολο 10 ή
20 αριθµών.
Κλήσεις
προς Εθνικά
Σταθερά

Κλήσεις
προς Εθνικά
Κινητά
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bluetooth

Μοντέλο
Διαστάσεις(χιλ)/Βάρος(γρ)

Cellular line

Clipcomm

BT Clip AR PP

HCM-100

Golden Blue

i.Tech

VH1000

Voice Clip 609

53 x 27 x 17 / 19

43,9 x 18,4 x 14,9 / 11

-/9

44 x 24 x 18,5 / 17

Τύπος

-

Οver the ear

Οver the ear

Clip-on

Χρόνος ομιλίας (ώρες)

7

5

5

5,5

Χρόνος αναμονής (ώρες)

150

170

80

140

Πλήκτρο αποδοχής/
τερματισμού κλήσεων

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Χειρισμός έντασης ήχου

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Επανάκληση

Ναι

-

Ναι

Όχι

-

-

Όχι

Όχι

Αυτόματο δίπλωμα
καλωδίου, φωνητική κλήση
Multipoint

Digital signal processing

-

Multipoint

2 Έτη

-

2 Έτη

Ισόβια

Plantronics

Plantronics

Plantronics

Plantronics

-/ 18

-/ 7

-/ 8

-/ 11

Over the ear

Over the ear

Over the ear

Over the ear

Σίγαση μικροφώνου
Extras
Εγγύηση

Μοντέλο
Διαστάσεις(χιλ)/Βάρος(γρ)
Τύπος
Χρόνος ομιλίας (ώρες)

LEGEND

M165

M55

ML-18

7

7

11

11

Χρόνος αναμονής (ώρες)

264

264

384

384

Πλήκτρο αποδοχής/
τερματισμού κλήσεων

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Χειρισμός έντασης ήχου

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Επανάκληση

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Σίγαση μικροφώνου

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Απομόνωση θορύβων
αέρα/περιβάλλοντος,
ταυτόχρονη σύνδεση με δύο
συσκευές

Διπλό μικρόφωνο, ψηφιακή
επεξεργασία σήματος ήχου,
multi-Point

Φωνητικές ειδοποιήσεις,
ταυτόχρονη σύνδεση με
δύο συσκευές

Μείωση θορύβου
περιβάλλοντος

2 Έτη

2 Έτη

2 Έτη

2 Έτη

Extras

Εγγύηση
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mrHandsfree

blue mini

BH-106

BH-109

BT2010

Nokia
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Nokia

- / 11

43 χ 21 χ 10 / 11

50,4 x 20,1 x 8,6 / 13,6

61,8 x 17,4 x 6,9 / 9,1

Over the ear

Over the ear

Clip-on

Over the ear

7

8

5,5

8

200

200

120

200

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Εύχρηστες λειτουργίες με κομψή,
επαγγελματική σχεδίαση. Έχει EDR
& Esco.

Απόρριψη κλήσης, αυτόματη
επανασύνδεση, αναμονή κλήσης

-

Multipoint

2 Έτη

3 Έτη

1 Έτος

1 Έτος

Sony Ericsson

Sony Ericsson

VH-700

VT-701

VT-702

50,4 x 18 x 25,2 / 11,6

31 x 12,6 x 4,3 / 16,7

39 x 19 x 10 / 6,5

39 x 19 x 10 / 6,5

Over the ear

Clip-on

Clip-on

Clip-on

10

5

7

7

350

250

250

250

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Όχι

Όχι

VH-410

Volte-tel

Volte-tel

-

-

Εύκολη μετατροπή
σε car kit

Εύκολη μετατροπή
σε car kit. Ταυτόχρονη σύνδεση
με δύο συσκευές.

1 Έτος

1 Έτος

2 Έτη

2 Έτη
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iPod docks

Μοντέλο

Harman Kardon

JBL

JBL

Go+Play II

OnBeat

OnAir Wireless

240 x 500 x 230 / 3,9

135 x 146 x 275 / 0,88

238 x 280 x 198 / 1,69

Ισχύς

2x15 W

2x7,5 W

2x7 W

Ηχεία

-

-

-

3,5 χιλ.

3,5 χιλ.

Wi-Fi, 3,5 χιλ.

Ραδιόφωνο

Ναι (FM, AM)

Όχι

Ναι (FM, AM)

Ξυπνητήρι

Ναι

Όχι

Ναι

Τηλεχειριστήριο

Ναι

Ναι

Ναι

Εγγύηση

2 έτη

2 έτη

2 έτη

Μοντέλο

Clock Radio Dock S400i

RDP-XF700iP

RDP-XA900iP

Διαστάσεις (χιλ.) /
βάρος (κιλά)

-

401 x 176 x 160 / 3,3

600 x 200 x 201 / 7

Ισχύς

-

60 W

200 W

-

4,8 εκ. (2x) woofer,
9 εκ. subwoofer

7 εκ. (2x) woofer, 2 εκ. tweeter

3,5 χιλ.

3,5 χιλ.

Bluetooth, 3,5 χιλ.

Ραδιόφωνο

Ναι (FM)

Ναι (FM)

Ναι (FM)

Ξυπνητήρι

Ναι

Ναι

Ναι

Τηλεχειριστήριο

Ναι

Ναι

Ναι

Εγγύηση

2 έτη

2 έτη

2 έτη

Διαστάσεις (χιλ.) /
βάρος (κιλά)

Συνδεσιμότητα

Ηχεία
Συνδεσιμότητα

Logitech

Sony

Sony

