Αφιέρωμα: Τα πάντα για το Android Lollipop 5.1

Μάιος 2015 | ΤΕΥΧΟΣ 206 | TIMH: €5.30

Δυναμική ομορφιά συνδυασμένη με επιδόσεις!
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EDITORIAL

Mobile data makes the world go round!

c.nostis@smartpress.gr

Η mobile «κινεζοποίηση» της Δύσης...
Εφικτός στόχος ή όνειρο απατηλό;
Τα κινεζικά smartphones που διακρίνονται
για τη δυναμική τους ορμή αφού κατάφεραν
να κερδίσουν την τεράστια αγορά της Κίνας,
πλέον ετοιμάζονται να κατακτήσουν και
τη Δύση. Η αλήθεια είναι ότι μία σεβαστή
μερίδα του δυτικού καταναλωτικού κοινού
καλοβλέπει την ύπαρξη τους, καθώς
τα κινεζικά smartphones συνδυάζουν
ευελιξία, καλές επιδόσεις (όχι βέβαια
άριστες πάντοτε) και φυσικά εξαιρετικά
χαμηλές τιμές που δύσκολα μπορούν να
κοντραριστούν από τους «παραδοσιακούς
παίκτες» της βιομηχανίας. Παρόλα αυτά,
η ποιότητα κατασκευής τους δύσκολα

μπορεί να συγκριθεί με το υψηλό επίπεδο
που προσφέρουν οι «δυτικογενείς»
εταιρείες, ενώ τα κανάλια διανομής τους
βρίσκονται σε μία ασθμαίνουσα κατάσταση.
Το βασικότερο βέβαια πρόβλημα που
έχουν να αντιμετωπίσουν τα made in
China smartphones αφορά στις επιμέρους
καταναλωτικές συνήθειες του ευρωπαϊκού και
αμερικανικού κοινού, καθώς εάν συγκρίνουμε
έναν καταναλωτή από την Κίνα με έναν από
την Ευρώπη ή τις Η.Π.Α θα διαπιστώσουμε
ότι τόσο στα θέλω όσο και σε επίπεδο
αντιλήψεων, είναι η μέρα με τη νύχτα… Τα
παραπάνω συνηγορούν στο γεγονός ότι η

smartphone «κατάκτηση» της Δύσης από την
Κίνα σε καμία περίπτωση δεν είναι μία εύκολη
υπόθεση και σίγουρα απαιτούνται να γίνουν
πολλά για να μπορέσουν τα made in China
smartphones να κερδίσουν τις καρδιές των
δυτικών. Μάλιστα, ενδεικτικό των παραπάνω
είναι ότι η Xiaomi, ίσως η πιο «glam» και
αναγνωρίσιμη κινεζική εταιρεία, σχεδιάζει την
επέκτασή της στην αγορά της Δύσης με αργά
και προσεκτικά βήματα και αυτό σίγουρα
αποτελεί ένα στοιχείο που μας λέει πολλά και
διδάσκει κάθε επίδοξο κινέζο κατακτητή της
Δύσης!
Κώστας Νόστης

editor10@smartpress.gr

Internet everywhere...
Το μεγάλο στοίχημα!
Ο τεχνολογικός μας πολιτισμός εξελίσσεται
με ιλιγγιώδεις ταχύτητες, σε σημείο που
πολλές φορές να δυσκολευόμαστε να
παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του. Κομβικό
ρόλο σε αυτή την πολύ μεγάλη εξέλιξη
έχει παίξει η τεράστια διάδοση του Internet,
το οποίο άλλαξε τον ρου της ανθρώπινης
ιστορίας, ρίχνοντας τα τείχη που χώριζαν τους
ανθρώπους και διαλύοντας τις αποστάσεις.
Παρόλα αυτά, ακόμη και σήμερα το αγαθό
που ονομάζεται Internet δεν είναι προνόμιο
όλων, καθώς υπάρχουν περιοχές στον
πλανήτη που το διαδίκτυο δεν έχει καταφέρει
να απλώσει τον ιστό του. Αυτό όμως είναι
κάτι που τόσο η Google όσο και το Facebook
φιλοδοξούν να το αλλάξουν, καθώς τόσο
το Project Loon όσο και το Project Αquila
αντίστοιχα επιχειρούν να διαδώσουν το
Internet ακόμη και στην πιο απομακρυσμένη
γωνιά του πλανήτη. Συγκεκριμένα, το
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Project Loon που ελάχιστοι το πίστευαν όταν
ανακοινώθηκε το 2011, 4 χρόνια αργότερα
βρίσκεται ένα βήμα πριν από την επιτυχή
ολοκλήρωση του, με τους developers και
τους engineers της Google να διαψεύδουν
ευχάριστα τους πάντες. Μάλιστα, η Google
(αλλά και το Facebook) ετοιμάζονται να
ρίξουν και drones στο παιχνίδι της ευρύτερης
διάδοσης του Internet και πράγματι για πρώτη
φορά στην ανθρώπινη ιστορία, κάθε γωνιά
του πλανήτη μας θα είναι «connected».
Υψηλή τεχνολογία, επιμονή και καινοτομία
βρίσκουν την απόλυτη κατάληξη τους στο
όραμα του «Internet Everywhere», ένα
μεγάλο στοίχημα που πλέον με τη συμβολή
της Google και του Mark Zuckerberg είναι
σχεδόν βέβαιο ότι θα κερδηθεί!

Πέτρος Κυπραίος

ΑΚΡΩΣ

Απόψυξη ή εξάτμιση;

Κ

αι έτσι όμορφα και ανέμελα περνάει ο καιρός,
αφού σε αυτή την ευλογημένη χώρα έχουμε
μια καταπληκτική ικανότητα να ζούμε με
παρατάσεις χρόνου και αναβολές επί αναβολών,
διεκδικώντας το δικαίωμα μας στην απραξία.
Τώρα μάλιστα που άνοιξε ο καιρός και μπήκαμε
στην απόψυξη, τέρμα οι καταθλιπτικές φάτσες και η ανησυχία.
Ο ήλιος λάμπει και πάλι και μπορούμε πλέον και πάλι να
“λιαζόμαστε” στην Ομόνοια, χωρίς να ανησυχούμε για το αύριο.
Με θερμοκρασίες που φαίνονται ιδιαίτερα πρόθυμες να αγγίξουν
τους 30 βαθμούς, η παρομοίωση της παγωμένης αγοράς, μοιάζει
ενδεχομένως ανεπίκαιρη. Και ίσως αυτό είναι το μεγαλύτερο

Σύμφωνα με την ανταπόκριση από
το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ο Έλληνας
Αντιπρόεδρος κ. Δημήτρης Παπαδημούλης
κατέθεσε ερώτηση σχετικά με το υψηλό
κόστος των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα.
Η αφορμή ήταν η κατάταξη της χώρας την 26η
θέση στη σχετική λίστα της Eurostat.

πρόβλημα, αφού ενώ ο χειμώνας έκλεισε τον κύκλο του, η
καταπακτή της αβεβαιότητας παραμένει ορθάνοιχτη.
Όσοι έχουν την ατυχία να βρίσκονται στην πραγματική οικονομία,
αισθάνονται ότι δεν αποτελούν προτεραιότητα ούτε για την
κυβέρνηση, ούτε για την ατζέντα της, αφού όλη η ανησυχία έχει
επικεντρωθεί αποκλειστικά στο αν θα πληρωθούν οι μισθοί των
δημοσίων υπαλλήλων και οι συντάξεις όσων είχαν την πρόνοια
να γεννηθούν νωρίς.
Και οι ευρωπαίοι από την άλλη είναι ανεπίδεκτοι μαθήσεως
τελικά αυτοί οι Ευρωπαίοι. Τέσσερεις μήνες τώρα προσπαθούμε
υπομονετικά να τους μάθουμε πεντοζάλη και αυτοί δεν ξέρουν
που πάνε τα τέσσερα.

περιστατικό ηλίασης) αποφάσισε να επιβάλλει
το «τέλος κινητής τηλεφωνίας» το οποίο δεν
ήταν τίποτε παραπάνω από μια χρηματική
ποινή για όσους χρησιμοποιούσαν το κινητό
τους.

Μιλάμε για την Intracom Holdings η οποία,
έχοντας ενισχύσει τα ταμεία της με εισροές
από την πώληση της συμμετοχής στη hol και
την Telecom, εκφράζει τις προθέσεις της να
ανοίξει ένα νέο κύκλο επενδύσεων.

Αυτό ήταν μόνο το ένα κομμάτι του

Ο Σωκράτης λοιπόν, έχοντας κλείσει πλέον ένα
ακόμα κύκλο παραγωγής υπεραξίας εντός της
χώρας και αφού την κεφαλαιοποίησε

παραλογισμού, ο οποίος
Θα θέλαμε να πληροφορήσουμε τον καθ’όλα
συμπαθή ευρωβουλευτή ότι η
ερώτηση είναι σωστή, αλλά η απάντηση είναι
διαφορετική από την προσδοκώμενη.
Το πρόβλημα δεν είναι -ως συνήθως- «εκεί
έξω», αλλά εδώ κοντά, στο Σύνταγμα και
συγκεκριμένα στην οδό Νίκης.

ολοκληρώθηκε με την εκπληκτική
σύλληψη ότι πάνω στο ειδικό αυτό
τέλος θα έπρεπε να προστεθεί και ΦΠΑ
23%, δηλαδή φορολογήθηκε …ο
φόρος. Καλό;

πουλώντας στους Άγγλους και
τους Ρώσους αποφάσισε …να περιμένει.
Όχι για πολύ, αλλά μέχρι τον Ιούνιο.

Και επειδή ο αρμόδιος υπουργός Γιάνης
Βαρουφάκης, αποφεύγει να μιλάει με
νούμερα, φωνάξτε παρακαλούμε και τον
Γιώργο από την ΕΕΚΤ, που θα σας φέρει τις
μελέτες του Ο.Π.Α. στις οποίες καταγράφονται
οι τάσεις των δημοσίων εσόδων από την
κινητή, από την επιβολή του φόρου και
μετά, για να δείτε πόσο ανοδικά είναι...
Επίσης, οι οικονομικοί σύμβουλοι του
ΥπΟικ και του ΥπΑν, μπορούν να ρωτήσουν
αν θέλουν τον Πρόεδρο του ΣΕΒ, αν έκανε
μειώσεις στους εργαζόμενους της Quest,
προκειμένου να πετύχει την επιστροφή σε
θετικό πρόσημο.

Για να είμαστε ακόμα πιο
συγκεκριμένοι, χρόνια τώρα η
Ελλάδα πρωτοπορούσε στην
επιβολή φορολογίας στην κινητή
και μάλιστα εφαρμόζοντας τον
απόλυτο παραλογισμό να επιβάλλει
«φόρο πάνω στο φόρο».
Μια φορά και ένα καιρό λοιπόν, κάποιος
υπερεγκέφαλος του Υπ.Οικ. τον
Αύγουστο του 2009 (ενδεχομένως μετά από

Το ίδιο θα μπορούσαν να ερωτηθούν ο
Κωστής της Globo ή ο Μάρκος της
Upstream, που διακρίνονται για τις επιδόσεις
τους στον διεθνή στίβο.
Μία από τις τελευταίες επενδυτικές
δυνάμεις αυτής της χώρας αποφάσισε να
ενεργοποιήσει τη δυναμική της και να
βάλει σε κίνηση τις συγκεντρωμένες
δυνάμεις της.
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Nα φανεί αν η χώρα θα μπορούσε
να γίνει το κέντρο του νέου
επενδυτικού κύκλου της εταιρείας.
Τότε θα ξέρουμε αν έκλεισε

ο κύκλος των χαμένων
επενδύσεων.
Ιδιαίτερα περήφανος ο Γιώργος από
την εξέλιξη του Μαραθωνίου «Μέγας
Αλέξανδρος». Όταν ασχολήθηκε μαζί του
πριν από κάποια χρόνια, ήταν ένα μικρό
περιφερειακό event και σήμερα θεωρείται
μείζον αθλητικό γεγονός !
Και μιλώντας για τρέξιμο, η Wind μπήκε
για καλά στο χορό του VDSL. Αν θέλεις να

μιλάς για full speed, πρέπει να δώσεις όλο το
πακέτο. Τέρμα τα γκάζια!

ενδιαφέρον τη στάση τόσο των Σουηδών
όσο και των Κινέζων σε αυτήν τη νέα

που συμμετείχαν βρέθηκαν σε pole

position!

«πρόκληση» της αγοράς.
Η Vodafone με τη σιγουριά που τη διακρίνει,
γιόρτασε διακριτικά (χμ…όχι τόσο
διακριτικά αν κρίνουμε από κάποια στελέχη) το
42ο πρωτάθλημα του Ολυμπιακού.
Btw, πολύ επιτυχημένη η προσέγγιση με
το σετ των αξεσουάρ για το Samsung
S6. Να υποθέσουμε ότι κάποιος από το
team, επιστράτευσε όλες τις γνώσεις για το
αντικείμενο;
Πως λέμε δίκτυο (πωλήσεων) χωρίς Γιάννη
προκοπή δεν κάνει; Η για να ακριβολογούμε,
απλά κάνει μεγαλύτερη προκοπή!
Στο Μέγαρο έχουν ποντάρει δυνατά
στο 4G+ και επειδή ο Έλληνας τη θέλει την
ταχύτητά του, η επιλογή τους βγαίνει.
Στα χνάρια του consolidation της
τηλεπικοινωνιακής αγοράς βαδίζει και κλάδος
του infrastructure. Μπορεί να μην ήταν ποτέ
«χίλιοι δεκατρείς», αλλά σίγουρα θα μείνουν...
δύο-τρεις!
Για την ώρα πάντως τρεις εταιρείες έχουν
σχεδόν το 75% της αγοράς… Άντε
τώρα να επιβιώσουν αξιόλογες, αλλά μικρές
εταιρείες…
Ήδη μία λέγεται ότι θα μπει κάτω από τα φτερά
του Σουηδού γίγαντα. Στον οποίο
γίνονται αλλαγές όσον αφορά στη χώρα μας…

Διότι, το νέο σχήμα που προέκυψε, τα έχει
όλα και συμφέρει. Οι δύο εταιρείες
αλληλοσυμπληρώνονται και
σίγουρα πρόκειται για μία ευφυή επιλογή. Πως
λέμε γάμος στον Παράδεισο;
Κάτι σαλεύει στην πιάτσα αλλά όχι σπουδαία
πράγματα.
Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε τσέπη...
απύθμενη! Στην έρευνα της Gfk
αποτυπώνεται του λόγου το αληθές,
σχετικά με την προθυμία των Ελλήνων
καταναλωτών για αγορές αγαθών.

Βαθιά επηρεασμένος από αυτήν την
«πικρή» αλήθεια, είναι και ο τομέας
της Πληροφορικής… Δυσοίωνες» οι
προβλέψεις για τα οικονομικά του
κλάδου την επόμενη διετία και διάχυτος ο
προβληματισμός.

Γεφυρώνεται το χάσμα που μας χωρίζει
από τους «στόχους της «Ψηφιακής Ατζέντας
2020», λέει η ECTA και δεν περιορίζεται
μόνο στην… εκδήλωση της πρόθεσης, αλλά
προτείνει στις αρμόδιες Ευρωπαϊκές αρχές και
τη βέλτιστη… μεθοδολογία. Αρκεί να
βρει ευήκοα ώτα...

(καλή επιτυχία στα Χίντι)
Σύσφιξη σχέσεων με ακόμη περισσότερες
συνεργασίες ανακοίνωσαν Samsung και
Microsoft. Κι όλα αυτά μέσα στο «σπίτι»
της Google!

Επειδή όμως κάθε δράση έχει και
αντίδραση, αναμένουμε με ιδιαίτερο

Η κινεζική εταιρία μάλιστα, μέσα στο τρίμηνο
Ιανουαρίου-Μαρτίου, γέμισε τα ράφια με
17,5 εκατομμύρια smartphones και
από αυτά, το 34% ήταν μοντέλα της high-end
κατηγορίας, σε σύγκριση με το 5% που κατείχε
η εταιρίας κατά την ίδια περίοδο ένα χρόνο
νωρίτερα!

Αν μετρούσαν το window shopping και
όσοι ψωνίζουν με τα μάτια θα σπάγαμε ρεκόρ!
Αν μάλιστα το φορολογούσαν τα
ταμεία θα ήταν γεμάτα!

Ένα μεγάλο μπράβο στο Γιάννη και την
αρμάδα της Warply, που κλείνουν με νόημα το
μάτι στην αγορά της Ινδίας, κάνοντας το πρώτο
βήμα στις διεθνείς αγορές. Saubhāgya

Από ισχυρές εταιρείες, προκύπτουν
βέβαια και δυνατές συμμαχίες...
Ο νέος παίκτης θα προσφέρει
infrastructure με ονοματεπώνυμο:
Nokia Corporation!

Η Huawei ανακοίνωσε ότι οι αποστολές
smartphone της αυξήθηκαν 28% κατά
το πρώτο τρίμηνο και μάλιστα σε μοντέλα που
ανήκουν στην υψηλότερη κατηγορία με
ευρύτερο περιθώριο κέρδους.

H Huawei ανακοίνωσε περήφανα τη
νέα της συσκευή –η οποία έχει εκπληκτικές
δυνατότητες ιδιαίτερα ως προς την
φωτογραφία.
Η Ελληνική αποστολή στο Λονδίνο ήταν
άριστα οργανωμένη και τόσο η Νατάσα
όσο και ο Ιούλιος αποδείχθηκαν άριστοι
οικοδεσπότες, αφου οι δημοσιογράφοι
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Όλα αυτά φέρνουν ανησυχία στο
νότο της Κορεάτικης χερσονήσου
όπου η Korea Times, «καταγγέλλει»
τη Huawei ότι αποσπά
μηχανικούς με υψηλή εξειδίκευση
που εργάζονται στη Samsung,
δελεάζοντάς τους με πολύ υψηλές
αμοιβές και παροχές.
Δεν ξέρουμε κατά πόσο ισχύει, αλλά
τι δεν καταλαβαίνουν από
ελεύθερη οικονομία οι Κορεάτες; Ή μήπως
εκπλήσσονται που καταλαβαίνουν οι

Κινέζοι;
Όσον αφορά στη Samsung τo ντεμπούτο
του P6 έκανε μεγάλη αίσθηση, αφού
συνοδεύτηκε από αρκετές ενέργειες και
καταιγισμό διαφήμισης.

Όλα τα δίκτυα, αλλά και κάποιες
αλυσίδες έβγαλαν δελτία τύπου και όπως
φαίνεται ανεξάρτητα από την τιμή και
τις δύσκολες συγκυρίες η συσκευή θα
διεκδικήσει με αξιοπρέπεια το μερίδιο
αγοράς που της ανήκει.

3

1

2

Στο μικροσκόπιο

1

2

3

Software

Συνδεσιμότητα

Κάμερα

Με σβέλτα animations, χωρίς κολλήματα ή
ενοχλητικά lags το Android 5.0 προσφέρει την
άνεση που ψάχνει κάθε χρήστης, όσο απαιτητικός
και αν είναι.

Εφοδιασμένο με LTE Cat.6 υποστήριξη, Wi-Fi
ac, Bluetooth 4.1, NFC, GPS με GLONASS και
αισθητήρα υπερύθρων, το Galaxy S6 Edge είναι
το πληρέστερο smartphone της αγοράς.

Το Samsung Galaxy S6 έρχεται με έναν νέο
αισθητήρα κάμερας από την Sony, ανάλυσης 16
MPixel με οπτικό σταθεροποιητή, phase detection
autofocus και single-LED flash!
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Samsung
Galaxy S6 Edge
Ομορφιά και επιδόσεις στο max!

Επιδόσεις
Ο τελευταίας τεχνολογίας Exynos
επεξεργαστής διαθέτει οκταπύρηνη
64-μπιτη CPU με τέσσερις πυρήνες
Cortex-A57 χρονισμένους στα 2,1GHz και
τέσσερις Cortex-A53 χρονισμένους στα
1,5GHz

Οθόνη
Κάθε κυρτή πλευρά της οθόνης του Edge
επιτρέπει την εμφάνιση ειδοποιήσεων
της συσκευής, χωρίς να απαιτείται
η ενεργοποίηση όλης της οθόνης,
αντίστοιχα με τις λειτουργίες του Note 4
Edge.

Μνήμη
Το Galaxy S6 Edge έρχεται με τρεις
επιλογές χωρητικότητας μνήμης, στα
32GB, τα 64GB ή τα 128GB. Αξιοσημείωτο
ότι το νέο storage είναι συμβατό με το νέο
UFS 2.0 πρότυπο για ακόμα μεγαλύτερη
ταχύτητα!

Η

Samsung έκανε την κίνηση
- ματ που όλοι ελπίζαμε
φέτος και κατά την
επίσημη παρουσίαση του
Galaxy S6, πρόσθεσε το…
κερασάκι στην ψηφιακή
μας τούρτα με το φουτουριστικό Galaxy
S6 Edge, το πρώτο smartphone ευρείας
διάθεσης με οθόνη που καμπυλώνει και στις
δύο πλευρές της!
Το νέο Samsung Galaxy S6 Edge διαθέτει
οθόνη 5.1 ιντσών Super AMOLED με
ανάλυση Quad HD (2560x1440 pixels)
και την καταπληκτική πυκνότητα pixels των
577 ppi, ενώ προστατεύεται από κυρτό
Gorilla Glass 4. Το hardware home key της
συσκευής λειτουργεί και ως αισθητήρας
δακτυλικών αποτυπωμάτων υποστηρίζοντας
το νέο σύστημα πληρωμών Samsung Pay της
εταιρείας. Η λειτουργία του εξασφαλίζεται
μέσω NFC και MST (Magnetic Secure
Transmission) για mobile πληρωμές, ενώ έχει
ήδη πιστοποιηθεί από Visa και Mastercard
με τη Samsung να ετοιμάζεται και για ακόμη
περισσότερες συνεργασίες.
Όσον αφορά τον επεξεργαστή του, οι
φήμες βγήκαν αληθινές και η Samsung
χρησιμοποιεί το δικό της Exynos 7420 chip
κατασκευασμένο με τη διαδικασία των 14nm
για μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση, χωρίς
τα προβλήματα υπερθέρμανσης που είχαν
ακουστεί για επεξεργαστές του ανταγωνισμού.
Το Exynos SoC διαθέτει οκταπύρηνη 64-μπιτη
CPU με τέσσερις πυρήνες Cortex-A57
χρονισμένους στα 2,1GHz και τέσσερις
Cortex-A53 χρονισμένους στα 1,5GHz.Το
Exynos 7420 chip χρησιμοποιεί μία Mali-T760
GPU και έρχεται με 3GB LPDDR4 RAM, ενώ
στα ενδότερα τρέχει η έκδοση Android 5.0
Lollipop με το TouchWiz UI!
www.samsung.com/gr/home
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HOT SPOT

Αυτονομία

HTC One M9+

Με μπαταρία μόλις 2840mAh θα πρέπει να
βασιστείτε στην Ultra Power Saving λειτουργία της
συσκευής, αν θέλετε να κάνετε… ρεκόρ αυτονομίας!

Ένα και να… καίει!
Η HTC κάνει δυναμική είσοδο στην ελληνική αγορά με το One
M9+, το… μεγάλο αδελφάκι του One M9, εφοδιασμένο με
μεγαλύτερη οθόνη 5.2 ιντσών και ένα «οικονομικό» 8 core
SoC από την MediaTek!
Το HTC One M9+ αποτελεί μία light έκδοση της ναυαρχίδας
One M9, εφοδιασμένο με Super LCD3 οθόνη 5.2 ιντσών, QHD
ανάλυση (1440x2560 pixels) και Gorilla Glass 4 επικάλυψη
για την μέγιστη προστασία. Στο εσωτερικό βασίζεται στο
οκταπύρηνο MT6795T SoC της MediaTek, με κάθε πυρήνα
χρονισμένο στα 2,2GHz, ενώ βασίζεται σε 3GB μνήμης RAM,
32GB αποθηκευτικού χώρου και microSD υποδοχή για τους
hardcore users.
Διαθέτει ελαφρύ, στιβαρό σχεδιασμό με σασί από μέταλλο
εξαιρετικής ποιότητας, ενώ εντυπωσιάζει και με τις διαστάσεις
του που δεν ξεπερνούν τα 151x72x9,6 χιλιοστά αλλά
και το βάρος του που περιορίζεται στα 168 γραμμάρια. Η
συσκευή υποστηρίζει φυσικά κάρτα nano SIM για σύνδεση
σε 4G δίκτυα στη χώρα μας, ενώ διατηρεί τον αισθητήρα
αποτυπωμάτων του One M9, στην πίσω πλευρά. Τέλος,
όσον αφορά το λειτουργικό, ενσωματώνει το Android 5.0.2
Lollipop, το οποίο «κρύβεται» κάτω από το ανανεωμένο HTC
Sense 7.0 UI της εταιρίας.
www.htc.com/gr/

Εμφάνιση

Κάθε νέος χρήστης του HTC One M9+
λαμβάνει δώρο 100GB στο Google Drive,
μετά από κάθε ενεργοποίηση. Τι περιμένετε;

Huawei P8
www.huawei.com/en/
Γνωρίστε το νέο Huawei P8, την super slim πρόταση της
κινεζικής εταιρίας, για όσους ψάχνουν ένα πανίσχυρο
smartphone, με «δυνατά» τεχνικά χαρακτηριστικά και…
εντυπωσιακή κάμερα!
Η ναυαρχίδα των Κινέζων ακολουθεί τις γραμμές της premium
σειράς «P» της κινεζικής εταιρείας διαθέτοντας unibody
μεταλλική κατασκευή. Διαθέτει οθόνη 5.2 ιντσών με 78.3%
screen-to-body ratio, ανάλυσης 1920x1080 pixels και με
pixel density 424ppi. Ο επεξεργαστής του P8 προέρχεται
από την ίδια τη Huawei και είναι ένας οκταπύρηνος 64-bit
Kirin 930, ενώ η συσκευή διαθέτει ακόμη 3GB RAM, 16GB
αποθηκευτικού χώρου επεκτάσιμου μέσω microSD, καθώς και
μη αφαιρούμενη μπαταρία 2.680mAh.
Στα ενδότερα θα συναντήσουμε το Emotion 3.1 UI της Huawei
που είναι βασισμένο στην έκδοση Android 5.0 Lollipop. Το P8
θα είναι διαθέσιμο σε τέσσερα χρώματα (Mystic Champagne,
Titanium Gray, Prestige Gold και Carbon Black), ενώ θα
υποστηρίζει dual-SIM λειτουργίες, καθώς και 4G τεχνολογία.
www.huawei.com
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HOT SPOT

LG G Stylo
Πρώτη προσπάθεια…
…στην κατηγορία των πραγματικών phablets φαίνεται πως
κάνει η LG, με το πρώτο μιας νέας γενιάς από mid-range
smartphones που εκτός από εμφάνιση και specs, έχουν πλέον
και γραφίδα!
Το LG G Stylo αποτελεί πρακτικά ένα mid-ranger phablet, με
οθόνη 5.7 ιντσών ανάλυσης 720x1280 pixels, τετραπύρηνο
Snapdragon 410 επεξεργαστή στα 1,2GHz, 1,5GB RAM, 8GB
αποθηκευτικού χώρου επεκτάσιμου μέσω καρτών microSD,
μία κύρια κάμερα με ανάλυση 8.0 MPixel και μία βοηθητική
στα 5.0 MPixel, υποστήριξη για Wi-Fi b/g/n and Bluetooth 4.0
τεχνολογίες, καθώς και μπαταρία 3.000mAh με δυνατότητα
γρήγορης φόρτισης.
Το εντυπωσιακό G Stylo, έχει πάχος 9,6 χιλιοστά, ενώ το βάρος
του περιορίζεται (ευτυχώς) στα 163 γραμμάρια, ακολουθώντας
τον προκλητικό G Style σχεδιασμό που όλοι λατρέψαμε.
www.lg.com/gr

Κάμερα

Με ανάλυση 8.0
MPixel και φακό 6
τμημάτων, η κύρια
κάμερα του G Stylo
προσφέρει τίμιες
επιδόσεις, χωρίς
υπερβολές όμως.

Επιδόσεις

Κάθε ένας από τους 4 πυρήνες του SoC στα
ενδότερα της συσκευής είναι χρονισμένος στο
1,2GHz και εκμεταλλεύεται 1,5GB μνήμης RAM
για αρκετά ικανοποιητικές επιδόσεις.

Xiaomi Mi 4i
China returns…
Δυναμική επιστροφή έκανε φέτος η Xiaomi στην αγορά των
προσιτών smartphones και σίγουρα το Mi 4i ευθύνεται για αυτό!
Πρόκειται για μία οικονομική έκδοση του Xiaomi Mi4 που ανήκει
στην κατηγορία των «value for money» συσκευών, εφοδιασμένο
με OGS IPS οθόνη στις 5 ίντσες, Full HD ανάλυσης και 441ppi,
η οποία έχει τεχνολογία προσαρμογής φωτεινότητας, που
ονομάζεται Sunlight display και βελτιώνει την αναγνωσιμότητα
σε εξωτερικούς χώρους. Στο εσωτερικό του βρίσκεται ο 64bit
οκταπύρηνος Snapdragon 615, με τους τέσσερις Cortex A53 να
είναι στα 1,7GHz και τους άλλους τέσσερις στα 1,1GHz και τα
γραφικά αναλαμβάνει η Adreno 405. Από μνήμη η συσκευή έχει
2GB RAM, ενώ ο αποθηκευτικός της χώρος ανέρχεται στα 16GB.
Το Xiaomi Mi 4i προσφέρει δύο θύρες SIM με υποστήριξη 4G και
στις δύο από αυτές. Υπάρχει επίσης dual-band MU-MIMO Wi-Fi
a/b/g/n/ac υποστήριξη, που διασφαλίζει τις γρηγορότερες τοπικές
ταχύτητες καθώς και Bluetooth 4.0 για σύνδεση με πληθώρα
περιφερειακών.
www.mi.com/en
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Asus Vivowatch

Εμφάνιση

Η οθόνη της συσκευής
είναι ασπρόμαυρη,
ενώ στο κάτω μέρος
αυτής υπάρχει ένα
χρωματιστό φως τύπου
LED που αναβοσβήνει
όταν έχετε κάποια
ειδοποίηση.

Τεχνολογία στα χέρια σας…
Ισχυροποιώντας τη θέση της τόσο στην αγορά των
smartphones, όσο και σε αυτή των wearables, η Asus
παρουσίασε πρόσφατα το VivoWatch, το «έξυπνο
ρολόι» που σχεδιάστηκε για να αντικαταστήσει το
ZenWatch…
Σύμφωνα με τους τεχνικούς της εταιρίας, το VivoWatch
αποτελεί μία εξ’ολοκλήρου επανασχεδιασμένη
συσκευή που δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις fitness
λειτουργίες και μάλιστα θα είναι σε θέση να προσφέρει
έως και 10 μέρες αυτονομίας, χωρίς να απαιτείται η
φόρτιση του. Είναι κατασκευασμένο από ποιοτικά
υλικά, διαθέτει άλλωστε ατσάλινο frame, ενώ επιτρέπει
την παρακολούθηση της καρδιακής λειτουργίας και
συνοδεύεται από αρκετές εφαρμογές που σχετίζονται
με την βελτίωση της υγείας και την καλύτερη
οργάνωση ενός πιο «fit» και παραγωγικού τρόπου
ζωής.
Όπως κάθε smartwatch που θέλει να σέβεται το όνομά
του, έτσι και το Asus VivoWatch διαθέτει πιστοποίηση
IP67, η οποία σχετίζεται με την προστασία από τη
σκόνη και το νερό, ενώ δεν «τρέχει» το Android Wear
αλλά μία ειδική έκδοση λειτουργικού από την ίδια την
κατασκευάστρια εταιρία.
www.asus.com/

Τιμή

Παρά τα εντυπωσιακά του
τεχνικά χαρακτηριστικά
και την προκλητική
εμφάνιση, η τιμή του Asus
VivoWatch δεν αναμένεται
να ξεπεράσει τα 200
δολάρια στις ΗΠΑ.

Microsoft Lumia 540
Προσιτή επικοινωνία
Τις πρώτες μέρες του Απρίλη, κατά την διάρκεια ενός άκρως
προωθητικού event, η Microsoft ανακοίνωσε μία ακόμα προσθήκη
στο… portfolio των προσιτών, mid-range smartphones της. Ο λόγος
για το Lumia 540 Dual SIM, ένα Windows Phone 8.1 smartphone με
τιμή που ξεκινάει από τα 90 δολάρια (προ φόρων και επιδοτήσεων) και
-σύμφωνα με την εταιρεία- θα αποτελέσει την ιδανική all-in-one συσκευή
για κάθε καταναλωτή.
Όπως θα περίμενε κανείς, ενσωματώνει την τελευταία version των
Windows Phone 8.1 με το Lumia Denim update, ενώ, όσον αφορά
τα specs του, διαθέτει οθόνη 5 ιντσών 720x1280 pixels, τετραπύρηνο
επεξεργαστή Snapdragon 200 στα 1,2GHz, 1GB RAM, 8GB
αποθηκευτικού χώρου με microSD υποστήριξη και έως 30GB στο
OneDrive, ενώ προσφέρει ακόμη κάμερες με ανάλυση 8 και 5 MPixel (με
Lumia Camera και Lumia Selfie apps), καθώς και μπαταρία 2.200mAh.
Διαθέτει dual SIM υποστήριξη όπως θα καταλάβατε από το όνομά του,
ενώ θα διατίθεται σε μπλε, φωτεινό πορτοκαλί, άσπρο και μαύρο χρώμα
ξεκινώντας από τον μήνα που διανύουμε και στην χώρα μας, για αυτό,
καλό είναι να… ετοιμάζεστε!
www.microsoft.com/en/mobile/phones/lumia/

15 KT μαϊ 2015

NEWS

Works with Google Cardboard
Να πώς η Google φιλοδοξεί να φέρει το VR
σε κάθε σπίτι

Τ

ο VR είναι μία από τις τάσεις που θα μας απασχολήσουν πολύ το
επόμενο διάστημα και χωρίς απαραίτητα να υπάρχουν μόνο ακριβές
λύσεις στην αγορά. Από την εποχή που διέθεσε στους developers
του συνεδρίου προγραμματιστών της το χάρτινο Google Cardboard,
η αμερικανική εταιρεία είχε δείξει το ζωηρό ενδιαφέρον της για φτηνό
VR για όλους. Και, τώρα, κάνει το επόμενο βήμα με το νέο πρόγραμμα
«Works with Google Cardboard», το οποίο έχει ως στόχο να εμπνεύσει τη
δημιουργία πολλών νέων οικονομικών VR viewers κατασκευασμένων από
φτηνά υλικά, τα οποία θα συνεργάζονται με την πληθώρα των Cardboard
apps που είναι ήδη διαθέσιμες στο Google Play.
Το νέο πρόγραμμα επιτρέπει σε developers και κατασκευαστές να
δημιουργήσουν τους δικούς τους viewers, από ό,τι υλικό επιθυμούν: πλαστικό, ξύλο ή και χαρτόνι, χωρίς να έχει μάλιστα σημασία αν θα
ενσωματώνουν διαφορετικά οπτικά ή θα έχουν άλλες διαστάσεις από το Google Cardboard, καθώς με τη βοήθεια των νέων εργαλείων
κάθε VR viewer μπορεί να συνεργαστεί με κάθε Cardboard app.
Ως μέρος του προγράμματος οι κατασκευαστές πρέπει να τοποθετούν ένα συγκεκριμένο QR code στον Cardboard-certified VR viewer τους
και, σκανάροντας αυτόν τον code, οι Cardboard apps θα αναγνωρίζουν τα specs κάθε viewer, ώστε να έχετε την καλύτερη δυνατή Virtual
Reality εμπειρία.Τέλος, η Google ανακοίνωσε την επέκταση των Cardboard apps colections στο Google Play, ώστε να μπορείτε να αναζητάτε
πιο εύκολα VR apps. Έτσι, προστέθηκαν νέες κατηγορίες, όπως Music, Video, Games και Experiences

Τα εργαστήρια Google X στρέφουν την
προσοχή τους στην ανάπτυξη νέων πιο ανθεκτικών
μπαταριών!

Τ

ο πρόβλημα με τη μικρή ζωή των μπαταριών των smartphones έχει μπει πολλές
φορές στο στόχαστρο των περισσοτέρων εταιρειών νέας τεχνολογίας, οι οποίες
συνεχώς αναζητούν νέους τρόπους για να παρατείνουν την αυτονομία των
φορητών συσκευών. Πρόσφατα, μπήκαν στο παιχνίδι ακόμη πιο ενεργά τα Google X
labs, δηλαδή τα μυστικά εργαστήρια της Google, τα οποία ασχολούνται με όλες τις
πρωτοποριακές και καινοτόμες high-tech ιδέες (ως γνωστόν ένα τέτοιο project ήταν και
το Google Glass).
Σύμφωνα με την Wall Street Journal, τα μεγάλα μυαλά των εργαστηρίων Google
X έχουν στρωθεί στη δουλειά, σε μία προσπάθεια να αλλάξουν πλήρως τον
τρόπο λειτουργίας των μπαταριών που βρίσκονται στις περισσότερες συσκευές,
αναπτύσσοντας ένα νέο τύπο μπαταρίας με ιόντα λιθίου. Η ανάπτυξη βέβαια
οποιασδήποτε νέας μορφής μπαταρίας δεν είναι εύκολη υπόθεση και αυτό συμβαίνει
γιατί θα πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή που θα συνδυάζει αξιοπιστία και ασφάλεια
για τον χρήστη. Για αυτό και έχει παρατηρηθεί πολλές φορές ορισμένες καινοτόμες
ιδέες για την τεχνολογία των μπαταριών να καταλήγουν στον κάλαθο των αχρήστων.
Το γεγονός βέβαια ότι οι ειδικοί των εργαστηρίων Google X έχουν «αναλάβει» τον
φάκελο αυτονομία, μας κάνει να πιστεύουμε ότι κάτι καλό έχει στα σκαριά η Google
για το κοντινό μέλλον. Ας ελπίσουμε ότι οποιαδήποτε νέα τεχνολογία ανακαλυφθεί
θα μπορέσει να περάσει στο μέσο καταναλωτή και δεν θα παραμείνει απλώς μία
ενδιαφέρουσα ιδέα γιατί όπως και να το κάνουμε η αυτονομία αποτελεί την αχίλλειο
πτέρνα των περισσοτέρων σημερινών φορητών συσκευών κινητής τηλεφωνίας…
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H Xiaomi πραγματοποιεί ρεκόρ Guinness
πουλώντας 2.1 εκατομμύρια smartphones σε
μόλις 24 ώρες!

H

Xiaomi διοργάνωσε πρόσφατα ένα μεγάλο event για τους fans της, με αφορμή τη
συμπλήρωση πέντε ετών από την έναρξη της λειτουργίας της και σίγουρα οι υπεύθυνοι
της «Apple της Κίνας» το γιόρτασαν με τον πλέον ιδανικό τρόπο! Μάλιστα, η κινεζική
εταιρεία έτρεξε ένα ειδικό sales flash event, πραγματοποιώντας τις περισσότερες online πωλήσεις
smartphones σε λιγότερο από 24 ώρες! Το εν λόγω event πωλήσεων δεν έτρεξε τυχαία, καθώς
στόχος της Xiaomi ήταν να πετύχει ένα νέο ρεκόρ Guinness και η γνωστή εταιρεία πράγματι τα
κατάφερε!
Συγκεκριμένα, η Xiaomi κατόρθωσε να πουλήσει μέσω του site της Mi.com, 2.112.010 κινητά
τηλέφωνα σε μόλις 12 ώρες (ενώ ο αρχικός στόχος για να καταρριφθεί το προηγούμενο ρεκόρ
έδινε ένα περιθώριο 24 ωρών). Οι συγκεκριμένες πωλήσεις γέμισαν τα ταμεία της Xiaomi με
περισσότερα από 335 εκατομμύρια δολάρια. Εκτός όμως από τις τρελές πωλήσεις των κινητών
τηλεφώνων από το ίδιο flash event πωλήθηκαν 247.000 συσκευές του Mi Power Strip, 208.000
μονάδες του Mi Band και 79.000 Mi Wi-Fi Router, όπως επίσης 38.600 Mi TVs! Μάλιστα, η
Xiaomi κατάφερε να εκτελέσει με επιτυχία 500.000 από τις 2.1 εκατομμύρια παραγγελίες μέσα
σε ένα χρονικό διάστημα 12 ωρών, με τους υπαλλήλους του customer service της Xiaomi να
απαντούν σε 1 εκατομμύρια τηλεφωνήματα! Σε περίπτωση βέβαια που αναρωτηθείτε εάν η Apple
κατέχει ένα ανάλογο ρεκόρ Guinness, η αλήθεια είναι ότι ναι μεν έχει πουλήσει τα περισσότερα
smartphones σε χρονικό διάστημα 24 ωρών (4 εκατομμύρια iPhone 6 και 6 Plus), ωστόσο αυτό
το ρεκόρ επιτεύχθηκε μέσα από διαφορετικές online πλατφόρμες, ενώ στην περίπτωση των
smarthones της Xiaomi αυτό συνέβη μόνο μέσω της της online πλατφόρμας Mi.com.

Νορβηγία, η πρώτη χώρα που θα

καταργήσει το FM Radio!

Ό

πως μεταδίδει το Radio.no, η Νορβηγία φιλοδοξεί να γίνει η πρώτη χώρα στον
κόσμο που θα καταργήσει πλήρως το αναλογικό FM radio, ώστε να ολοκληρώσει
τη μετάβασή της στο ψηφιακό ραδιόφωνο. Πρόκειται για μία ιστορική κίνηση, με
το switch-off να αναμένεται να ενεργοποιηθεί την 11η Ιανουαρίου του 2017, σύμφωνα με
το νορβηγικό Υπουργείο Πολιτισμού, και τη χώρα να έχει πλέον ως εθνικό standard το DAB
(Digital Audio Broadcasting).
«Οι ακροατές θα έχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερη ποικιλία και πιο πλουραλιστικό περιεχόμενο
ραδιοφώνου, καλύτερη ηχητική ποιότητα και νέες λειτουργίες» ανέφερε η Υπουργός
Πολιτισμού της χώρας, Thorhild Widvey σε σχετική δήλωσή της συμπληρώνοντας ότι «η
ψηφιοποίηση θα προσφέρει διευκόλυνση της αύξησης του ανταγωνισμού και θα προσφέρει
νέες ευκαιρίες για καινοτομία και ανάπτυξη». Στο πρότυπο ψηφιακής εκπομπής ραδιοφώνου
DAB υπάρχουν αυτή τη στιγμή 22 εθνικά κανάλια, έναντι 5 στα FM, αλλά και χωρητικότητα για
ακόμη 22, ενώ, όπως σημειώνει το Υπουργείο Πολιτισμού της χώρας, το κόστος για τη μετάδοση
ραδιοφωνικών σταθμών μέσω FM είναι αυτή τη στιγμή οκτώ φορές υψηλότερο έναντι του
κόστους της μετάδοσης DAB. Μέχρι το 2017 μάλιστα που θα ενεργοποιηθεί η αποκλειστική
ψηφιακή μετάδοση αναμένεται ότι οι περισσότεροι σταθμοί θα εκπέμπουν στο πιο σύγχρονο
πρότυπο DAB+.
Κι ενώ η Νορβηγία είναι σχεδόν έτοιμη, φαίνεται πως και άλλες χώρες σε Ευρώπη και
Νοτιοανατολική Ασία ετοιμάζονται για μία ψηφιακή ραδιοφωνική μετάβαση, χωρίς πάντως
κάποια άλλη να έχει θέσει το χρονοδιάγραμμά της. Ευχόμαστε και στα δικά μας!
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Swimmo

Το smartwatch
που θα λατρέψουν
οι φανατικοί
κολυμβητές!

Lumia 940
και Lumia
940 XL…

Το καλοκαίρι οι
νέες ναυαρχίδες της
Microsoft (φήμες);

Σ

ίγουρα τα περισσότερα smartwatches που κυκλοφορούν στην αγορά
είναι αδιάβροχα, αλλά αυτό συμβαίνει μέχρι ενός βαθμού. Ακόμη και οι
ίδιοι κατασκευαστές συνήθως συνιστούν στους χρήστες να αποφεύγουν
την πολύωρη επαφή με το νερό ακόμη και στην περίπτωση που μία συσκευή
διαθέτει ειδική water resistant προστασία. Ωστόσο, μία εταιρεία αποφάσισε
να δώσει λύση στο πρόβλημα μία και καλή, αναπτύσσοντας το Swimmo, ένα
έξυπνο ρολόι, το οποίο θα απευθύνεται σε όλους τους φανατικούς φίλους της
κολύμβησης.
Το Swimmo είναι ένα ακόμη ενδιαφέρον tech project που τρέχει αυτή τη
στιγμή στο Kickstarter και το οποίο σύμφωνα με τους δημιουργούς του
πρόκειται για ένα smartwatch, το οποίο εκτελεί όλες τις λειτουργίες που
έχουμε συνηθίσει από αντίστοιχα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά.
Έτσι λοιπόν το Swimmo θα μπορεί να μετρά τους παλμούς της καρδιάς
του χρήστη και την ημερήσια κατανάλωση θερμίδων, ενώ παράλληλα θα
διαθέτει μία σειρά από features που σίγουρα θα τραβούν το ενδιαφέρον
των κολυμβητών, υπολογίζοντας τον ρυθμό και την ταχύτητα του χρήστη
που βρίσκεται μέσα στο νερό. Επιπλέον, η εταιρεία ανάπτυξης του Swimmo
θα διαθέτει μία σειρά από λειτουργίες που θα βοηθούν στην βελτίωση των
κολυμβητικών ικανοτήτων του χρήστη του. Μάλιστα, εκτός από τα παραπάνω
το Swimmo θα υποστηρίζει και μία σειρά από social-based λειτουργίες μέσω
του Swimmo app, μίας εφαρμογής που θα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες
του έξυπνου ρολογιού να γνωρίζονται μεταξύ τους και να συγκρίνουν τις
επιδόσεις τους στην κολύμβηση.
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Η

Microsoft με αφορμή και την κυκλοφορία
των Windows 10, που η ημερομηνία
εμφάνισης τους τοποθετείται περίπου
στα μέσα του καλοκαιριού έχει στα άμεσα
σχέδια της να τονώσει το line-up των συσκευών
της. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η Microsoft δεν
μας έχει παρουσιάσει ένα δυνατό μοντέλο που
να εντάσσεται στην κατηγορία των high-end
συσκευών, με αποτέλεσμα να έχει απογοητεύσει
τους fans της που περιμένουν πως και πως τις νέες
Lumia ναυαρχίδες.
Σύμφωνα με φήμες που πηγάζουν από την αγορά
της κινητής τηλεφωνίας, η Microsoft είναι πολύ
πιθανό να κυκλοφορήσει όχι μία αλλά δύο
high-end συσκευές, οι οποίες θα ονομάζονται
Lumia 940 και Lumia 940 XL. Με βάση τις
ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που έχουν δει το
φως της δημοσιότητας, το 940 ενδεχομένως να
κυκλοφορήσει με display στις 5.2 ίντσες (δεν
αναφέρεται τίποτα για την ανάλυση, αλλά το
πιθανότερο είναι να βρίσκεται στα 1080p), ενώ
παράλληλα και οι δύο ναυαρχίδες αναμένεται να
προσφέρουν κύριους PureView αισθητήρες στα
24 (ή 25) MPixel, μπροστινές κάμερες στα 5MP,
υποστήριξη για stylus, δυνατότητα σκαναρίσματος
της ίριδας του χρήστη και μία είδους τεχνολογία
3D αλληλεπίδρασης, η οποία όμως δεν έχει
φυσικά επιβεβαιωθεί το τι μπορεί να είναι. Σε αυτή
τη φάση δεν υπάρχουν ούτε φωτογραφίες των
παραπάνω συσκευών, ούτε περισσότερα στοιχεία
για τις τεχνικές προδιαγραφές τους, ωστόσο
αυτό που καθίσταται παραπάνω από σαφές
είναι ότι περίπου μέσα στο καλοκαίρι κάτι καλό
(και εξαιρετικά δυνατό) θα μας έχει ετοιμάσει η
Microsoft…

NEWS

M^3 Ο μικρότερος

Turing Phone

Tο Android smartphone
που υπόσχεται
αξεπέραστη ασφάλεια!

υπολογιστής στον κόσμο!

Η

Turing Robotic Industries, με όνομα που παραπέμπει στο Βρετανό
μαθηματικό και κρυπτογράφο Alan Turing, ανακοίνωσε πρόσφατα
το… διαφορετικό smartphone της, το οποίο είναι πανίσχυρο εσωτερικά
αλλά και εξωτερικά. To Turing Phone είναι κατασκευασμένο από ένα υλικό που
ονομάζεται “liquidmorphium” και αποτελείται από ένα κράμα από ζιρκόνιο,
χαλκό, αλουμίνιο, νικέλιο και άργυρο, με την ατομική δομή του να παραπέμπει
σε… γυαλί. Φέρεται μάλιστα να είναι ισχυρότερο τόσο από το ατσάλι όσο
και από το τιτάνιο, ενώ στην κατασκευή της συσκευής συναντάμε επίσης
αλουμίνιο, κεραμικό υλικό και πλαστικό. Φροντίζοντας για την ασφάλεια των
δεδομένων σας, η συσκευή χρησιμοποιεί ένα security chip (Turing Imitation
Key) μέσα στο τηλέφωνο που πιστοποιεί την κρυπτογράφηση τοπικά. Έτσι,
κρατώντας offine τα κρυπτογραφημένα δεδομένα σας, είναι περισσότερο
δύσκολο σε κάποιον hacker να τα υποκλέψει. Όσον αφορά τα specs, το Turing
Phone έρχεται με οθόνη 5,5 ιντσών ανάλυσης 1920x1080 pixels, τετραπύρηνο
επεξεργαστή Snapdragon 801 στα 2.5GHz, 3GB RAM, κάμερες 13 και 8MPixels,
ενώ ενσωματώνει το Android 5.0 Lollipop ώστε να λειτουργεί όπως και οι
υπόλοιπες Android συσκευές σας, χωρίς να σας προβληματίσει. Υποστηρίζει
LTE και θα κυκλοφορήσει το καλοκαίρι (γνωρίζουμε πως η ημερομηνία
διάθεσής του στις ΗΠΑ
είναι στις 10 Αυγούστου).
Όσο για το κόστος του
στην έκδοση των 64GB
φτάνει τα 740 δολάρια και
στην έκδοση των 128GB
τα 870 δολάρια, ενώ θα
κυκλοφορήσει και πιο
οικονομική έκδοση στα
16GB.

Ένας μικρός αυτόνομος υπολογιστής που
δημιουργήθηκε από μία ομάδα ερευνητών του
πανεπιστημίου του Michigan με επικεφαλής τον
καθηγητή David Blaauw. Έχει το μέγεθος ενός...
κόκκου ρυζιού (!) και θεωρείται αυτή τη στιγμή
ο μικρότερος υπολογιστής στον κόσμο. Είναι ο
Michigan Micro Mote (M^3) και η ομάδα του
πανεπιστημίου εργαζόταν πάνω σε αυτόν για
μία δεκαετία. Παρά το λιλιπούτειο μέγεθός του,
μπορεί να λάβει φωτογραφίες ή να διαβάσει
θερμοκρασίες και τιμές πίεσης, με τους ερευνητές
να ελπίζουν ότι μπορούν να τον ενσωματώσουν
σε ποικιλία εφαρμογών, από ιατρικού έως
βιομηχανικού τύπου. Ανάμεσα στις πιθανές
χρήσεις του, γιατί όχι, να μπορεί να ενσωματωθεί
σε κάθε τι που χρησιμοποιείτε καθημερινά -από
τα κλειδιά, το κινητό έως ό,τι δε θέλετε να χάσετε
ή να ψάχνετε παντού- ώστε φυσικά να μπορεί να
τα εντοπίζει στη στιγμή. Ο M^3 φορτίζει μέσω του
φωτός, ενώ επεξεργάζεται τα δεδομένα και μπορεί
να τα στείλει σε έναν κεντρικό υπολογιστή μέσω
ραδιοσυχνοτήτων. Σε μία εποχή που το Internet
of Things εισχωρεί δυναμικά στη ζωή μας, μία
τέτοια λύση σίγουρα θα μπορέσει να βρει πολλές
εφαρμογές στη ζωή μας!

Ο Safari είναι ο κυρίαρχος browser στις Η.Π.Α σε

smartphones και tablets!

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα που κατέγραψε το StatCounter αυτή τη στιγμή ο Safari είναι ο νούμερο 1
browser στην περιοχή των H.Π.Α συγκεντρώνοντας το 55% επί του συνόλου των smartphones και tablets που
χρησιμοποιούνται στην αμερικανική αγορά. Ως γνωστόν, ο Safari βρίσκεται σε όλες τις iOS και OS X συσκευές της
Apple, οπότε σίγουρα αυτό είναι κάτι που μας λέει πολλά για τις καταναλωτικές προτιμήσεις των Αμερικανών.
Σύμφωνα με τα συγκεντρωμένα στοιχεία, στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Chrome της Google, ο οποίος συγκεντρώνει το
29.88%, ενώ στην τρίτη θέση έχουμε τον default Android browser που καταλαμβάνει ένα 9.51%, ο οποίος μας έρχεται
πάλι από την Google. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ακόμη και εάν οι δύο browsers της Google συνδυαστούν πάλι δεν
φτάνουν τα νούμερα του Safari. Ωστόσο, μπορεί ο Safari browser να είναι ο κυρίαρχος στην αμερικανική αγορά, όμως
αυτό δεν ισχύει σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς εκεί ο Chrome της Google βρίσκεται στην πρώτη θέση με 28.9% και ο
Safari καταλαμβάνει την δεύτερη θέση με 27.6%, ενώ ο default Android browser συγκεντρώνει 18.1%. Εκεί βέβαια
που δεν αμφισβητείται η κυριαρχία του Chrome είναι στις desktop συσκευές, όπου το μερίδιο που καταλαμβάνει
αντιστοιχεί στο 52.6% και στην δεύτερη θέση βρίσκεται ο Internet Explorer της Microsoft με 19.7%.
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Εξελίξτε την επιχείρησή σας!

Business Soluti

s

Αν η επικοινωνία και η άµεση εξυπηρέτηση έχουν πραγµατική σηµασία για εσάς και
την επιχείρησή σας, ενηµερωθείτε τώρα για τις Αξιόπιστες, Ευέλικτες και Οικονοµικές
λύσεις που η On Telecoms προσφέρει σε επιχειρήσεις κάθε µεγέθους.

Τηλεφωνία

Fiber to the Building

Internet

Dark Fiber

VPN

Business Cloud

Metro Ethernet

CS/CPS

Web Hosting

Συνδυαστικές λύσεις

Direct Business Line

211 7000000
Το εταιρικό σας συµφέρον

PREVIEW

Asus ZenFone 5
Τεχνικά
€Αναμένεται, www.asus.com

OS Android OS, v4.4 (KitKat)
Επεξεργαστής Intel Atom Z2580
Dual-core 2GHz
Μνήμη 8/16/32 GB, 2GB RAM,
microSD
Οθόνη 5.0’’ IPS, 720x1280 pixels
Κάμερα 8.0 MPixel, αυτόματη
εστίαση, LED φλας
Αυτονομία 1110 λεπτά ομιλία, 353
ώρες αναμονή

1

2

Διαστάσεις
3

Ύψος 148,2 χιλ.
Πλάτος 72,8 χιλ.
Πάχος 10,3 χιλ.
Βάρος 105 γρ.

1
Μας «χαλάει» λίγο η μικρή ανάλυση της
οθόνης του Zenfone 5, αλλά για χάριν
της υψηλής αυτονομίας που χαρίζει στη
συσκευή, κάνουμε τα «στραβά» μάτια.

2
Με 2GB RAM και το ανάλαφρο UI της Asus
στο εσωτερικό, η πλοήγηση στα μενού του
Android 4.4 θα είναι παιχνιδάκι, χωρίς…
ατυχήματα!

3
Διαθέσιμο σε τρεις εκδόσεις (με 8/16/32
GB μνήμης) το Zenfone 5 θα ικανοποιήσει
κάθε τύπο χρήστη, ανάλογα με το
πορτοφόλι του.

Μ

ε τις καλύτερες εντυπώσεις φαίνεται πως
μπαίνει το 2015 για την Asus, αφού ήδη το
Zenfone 5 δείχνει έτοιμο για μεγάλα πράγματα,
εφοδιασμένο με αξιόλογα τεχνικά χαρακτηριστικά και
εμφάνιση… μοντέλου!
Έτοιμο να υπερασπιστεί τις... χρυσές σελίδες που
έγραψαν τα προηγούμενα high-end μοντέλα της Asus με την
ποιότητα κατασκευής και τις δυνατότητές τους, το Zenfone
5 δεν γνωρίζει τι σημαίνει να έρχεσαι δεύτερος. 3G και
HSPA+ υπηρεσίες αναλαμβάνουν την πλοήγηση στο mobile
internet, ένας WLAN πομποδέκτης επιτρέπει τη σύνδεση με
το access point στο σπίτι και το «Μπλε Δόντι» στην έκδοση
4.0, αναλαμβάνει την ανταλλαγή δεδομένων με άλλες
συσκευές και τον Η/Υ.
Η IPS τεχνολογίας οθόνη του είναι χάρμα οφθαλμών:
ανάλυση 720x1280 pixels και 5.0 ίντσες μέγεθος
δικαιολογούν αρκετά επιφωνήματα θαυμασμού,
προσφέροντας άνετη πλοήγηση χωρίς ασάφειες ή
περιορισμένη φωτεινότητα κάτω από τον ήλιο. Η έκδοση
Android 4.4 KitKat συνεργάζεται άψογα με το κομψό UI της
Asus, ενώ o διπύρηνος Intel Atom Z2580 επεξεργαστής
(2GHz) θα ικανοποιήσει κάθε έμπειρο χρήστη με τις
επιδόσεις του.

22 KT ΜΑΪ 2015

Επειδή ένα (Zenfone)
δεν είναι ποτέ αρκετό,
ειδικά όταν μιλάμε
για τεχνολογία, και
μάλιστα «αιχμής»,
- γνωρίστε από
κοντά το… πιο
«ισορροπημένο»
smartphone του 2015:
Asus Zenfone 5!

Ο ειδικός είπε...
Εντυπωσιακό σε εμφάνιση και
αυτονομία, το Zenfone 5 της
Asus αποτελεί μία αξιόλογη
εναλλακτική στη mid-range
κατηγορία.

digitallife.gr
Η τεχνολογία στη
ζωή μας

infocom.gr
Τεχνολογία - Πληροφορική
- Media με άποψη

myphone.gr
The unwired
revolution

socialmedialife.gr
Τα social media είναι
φίλοι μας!

thatslife.gr
Life as it is!

gameslife.gr
Ζήσε το παιχνίδι!

comingsoon.gr
Όλη η διασκέδαση
σε ένα site!

xtreme360.gr
The real way of life!

infocomapps.gr
It’s a mobile
world!

socialmediaworld.gr
Be social
Stay connected

connectedworld.gr
Green - Cloud - M2M

infocomsecurity.gr
Rethink IT security
strategy

e-businessworld.gr
Real e-life stories

doriforikanea.gr
Δορυφορική - Επίγεια
ψηφιακή - IPTV

satguide.gr
Οδηγός αγοράς για SAT DTV - IPTV

securityproject.gr
Κορυφαία συνάντηση
των ειδικών ασφάλειας

itsecuritypro.gr
Enterprise computing &
IT security

Όλος ο κόσμος
στην οθόνη σας!

securitymanager.gr
Σημείο αναφοράς για την
ασφάλεια

SMART PRESS A.E.
Μάγερ 15, 10438, Αθήνα

Τα sites της Smart Press σε περιμένουν!

Τ. 210.5201500, 210.5231555
F. 210.5241900

www.smartpress.gr
smart@smartpress.gr

PREVIEW

HTC One M9
1
Τεχνικά
€769, www.htc.com.gr

OS Android OS, v5.0.x (Lollipop)
Επεξεργαστής Qualcomm
MSM8994 Snapdragon 810
Μνήμη 32GB, 3GB RAM, microSD
Οθόνη 5.0’’, Super LCD3,
1080x1920 pixels
Κάμερα 20.7 MPixel, αυτόματη
εστίαση, LED φλας
Αυτονομία 391 ώρες αναμονή,
1520 λεπτά ομιλία

Διαστάσεις
2
3

Ύψος 144,6 χιλ.
Πλάτος 69,7 χιλ.
Πάχος 9,6 χιλ.
Βάρος 157 γρ.

1
Η τεχνολογία που υποστηρίζει η κάμερα
του HTC One M9, επιτρέπει την καταγραφή
300% πιο φωτεινών φωτογραφιών από τον
ανταγωνισμό.

2
Με ανάλυση που αγγίζει -εύκολα- τα
1080x1920 pixels (441ppi), η οθόνη του
HTC One M9 θα μπορούσε εύκολα να
πάρει τη θέση της LED TV σας!

3
Unibody σχεδιασμός, πολυκαρβονικά
υλικά και αλουμίνιο, όλα τα παραπάνω
συνθέτουν το μοναδικό πλαίσιο σκελετού
του One M9, στα χέρια σας.

«Μοναδικό» όχι μόνο με το όνομα, αλλά και με τα... τεχνικά
χαρακτηριστικά που «κρύβει» στη μηχανή του, το HTC One Μ9
δικαιολογεί το τεράστιο hype που έχει ήδη δημιουργήσει!

Ό

ταν ο τεχνολογικός «πήχης» στην αγορά των «highend» smartphones έχει τεθεί τόσο ψηλά, είναι
επόμενο να περιμένουμε ακόμα πιο προκλητικές
λειτουργίες τη φετινή χρονιά. Η HTC αποφάσισε να βαδίσει
σε γνώριμα μονοπάτια φέτος και βελτίωσε το επιτυχημένο
One M8 στα… σημεία, ανακοινώνοντας επίσημα τον πολλά
υποσχόμενο διάδοχό του με την (όχι τόσο πρωτότυπη)
ονομασία HTC One M9! Η συσκευή βασίζεται στην έκδοση
5.0 του Android OS (Lollipop), υποστηρίζει την LTE τεχνολογία
για ταχύτατη μετάδοση δεδομένων, διαθέτει αναβαθμισμένη
λειτουργία Blinkfeed στην οθόνη αναμονής και «φοράει» τη
νεότερη έκδοση 7.0 του HTC Sense UI, ενώ «κρύβει» στα
ενδότερα έναν οκταπύρηνο Snapdragon 810 επεξεργαστή
με 4 πυρήνες χρονισμένους στα 2.0GHz και τέσσερεις ακόμα
στο 1,5GHz. Για τους απαιτητικούς η συσκευή διαθέτει 3GB
RAM, 32GB εσωτερικής μνήμης (με υποδοχή για κάρτες micro
SD), υποστηρίζει την LTE/HSPA+/WLAN τεχνολογία, το «Μπλε
Δόντι» αλλά και το προφίλ A2DP, είναι συμβατή με κάρτες
nano SIM, ενώ σε αντίθεση με τον προκάτοχό της, «φοράει»
μία ψηφιακή κάμερα ανάλυσης 20.7Mpixels με dual LED,
αυτόματη εστίαση και 4K εγγραφή video. Τέλος, επιτρέπει
τη σύνδεσή της με τηλεοράσεις μέσω MHL καλωδίου, και
διαθέτει μπαταρία 2840mAh με quick charging υποστήριξη.
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Ότι έλειπε από
προηγούμενα
«ανδροειδή», το
έχει. Ξεχωρίζει όμως
ο οκταπύρηνος
Snapdragon 810
επεξεργαστής
(64bit), για σοβαρά
«γκάζια».

Ο ειδικός είπε...
Αφήστε για λίγο (ή πολύ) στην
άκρη το παλιό σας κινητό και
πάρτε μια «κλεφτή» ματιά από τα
κινητά του μέλλοντος… Το HTC
One M9 είναι ένα από αυτά…

PREVIEW

Microsoft Lumia 640
Τεχνικά
€Αναμένεται, www.microsoft.com/en/
mobile/phones/lumia/

OS Microsoft Windows Phone 8.1
(Lumia Denim)
Επεξεργαστής Quad-core 1,2GHz
Cortex-A7 (Snapdragon 400)
Μνήμη 8GB, 1GB RAM, microSD
Οθόνη 5.0’’ IPS-LCD, 720x1280
pixels
Κάμερα 8.0 MPixel, αυτόματη
εστίαση, LED φλας
Αυτονομία 840 ώρες αναμονής,
1650 λεπτά ομιλίας

1

3

Διαστάσεις

2

Ύψος 141,3 χιλ.
Πάχος 72,2 χιλ.
Πλάτος 8,8 χιλ.
Βάρος 145 γρ.

1
Με 1GB RAM, η πλοήγηση στα αέρινα
μενού των Windows Phone 8.1 είναι
πραγματικά απολαυστική, χωρίς
κολλήματα ή καθυστερήσεις.

2
Ένας GPS δέκτης βρίσκεται στα ενδότερα
της συσκευής, έτοιμος να συνεργαστεί με
την εφαρμογή πλοήγησης Here Maps που
θα βρείτε στα μενού.

3
Με την πρώτη ενεργοποίηση της
συσκευής, η Microsoft σας χαρίζει 30GB
αποθηκευτικού χώρου στο OneDrive
(cloud storage). Όχι και άσχημα!

Μ

ε την επίσημη ανακοίνωσή του να γίνεται στις
αρχές Μαρτίου, το νέο «λαμπερό» Lumia
640, αποτελεί ένα ακόμα Windows Phone 8.1
κινητό της Microsoft και σίγουρα, μία συσκευή πάνω στην
οποία θα μπορούσε να βασιστεί -πιθανώς- η προσπάθεια
της για… αύξηση του μεριδίου της στα smartphones. Το
trendy μοντέλο, αποδεικνύεται ιδιαίτερα ισχυρό στα τεχνικά
του χαρακτηριστικά, με διάθεση να «υπηρετεί» χωρίς
υπαναχωρήσεις. Έτσι διαθέτει τη νέα έκδοση των Windows
Phone 8.1 με το Denim update και στα ενδότερα «κρύβει»
έναν τετραπύρηνο Snapdragon 400 επεξεργαστή χρονισμένο
στο 1,2GHz, ενώ προσφέρει 1GB μνήμης RAM και 8GB
αποθηκευτικού χώρου, με παράλληλη υποστήριξη και για
κάρτες microSD. Τα ανανεωμένα μενού του Windows Phone
8.1 OS απεικονίζονται με ευκολία στην ClearBlack IPS οθόνη
των 5.0 ιντσών που διαθέτει (720x1280 pixels), την ίδια στιγμή
που στην πίσω πλευρά της συσκευής, μια CMOS κάμερα
ανάλυσης 8.0 MPixel, αναλαμβάνει τη λήψη φωτογραφιών
στα 3264x2448 pixels και την καταγραφή full HD video στα 30
fps. Όλα τα παραπάνω συνοδεύονται βέβαια, από dual SIM
και HSPA+ υποστήριξη, WLAN (IEEE802.11 b/g/n), Bluetooth
4.0 συμβατότητα και μία βοηθητική κάμερα μπροστά, με
ανάλυση στο 1 MPixel για τα selfies που τόσο σας αρέσουν.
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Πολύχρωμο,
φωτεινό και
ιδιαίτερα
προκλητικό, το
Lumia 640 είναι το
Windows Phone
που πάντα ήθελε
κάθε δραστήριος
teenager… και όχι
μόνο!

Ο ειδικός είπε...
Μη χάνετε την ευκαιρία να
γνωρίσετε από κοντά τα
Windows Phone 8.1. Το Lumia
640 (και η τιμή του) προτείνονται
ανεπιφύλακτα…

PREVIEW

Panasonic Lumix CM1
Τεχνικά
2

€Αναμένεται, www.mobile.panasonic.co.in/

OS Android OS, v4.4.2 (KitKat)
Επεξεργαστής Qualcomm
MSM8974AB Snapdragon 801
Μνήμη 16GB, 2GB RAM, microSD
Οθόνη 4.7’’ Capacitive,
1080x1920 pixels
Κάμερα 20.7 MPixel,
αυτόματη εστίαση, Leica optics
Αυτονομία Δε διατίθεται

1

Διαστάσεις
3

Ύψος 135,4 χιλ.
Πλάτος 68 χιλ.
Πάχος 21,1 χιλ.
Βάρος 204 γρ.

Ε

1
Το οπτικό zoom της συσκευής ευθύνεται
για το αυξημένο πάχος της που αγγίζει τα
21,1 χιλιοστά, αλλά και το βάρος της στα
204 γραμμάρια.

2
Με μέγεθος μόλις 4.7 ίντσες και FHD
ανάλυση η οθόνη του Lumix CM1
προσφέρει εκπληκτική ευκρίνεια.

3
Μπορείτε να καταγράψετε 4Κ videos στα
15 fps και full HD videos στα 30 fps, να
χρησιμοποιήσετε την εμπρόσθια κάμερα
(1.1 MPxel) για selfies!

πιχειρώντας να κάνει δυναμικό come back στην
αγορά των smartphones, η Panasonic ανακοίνωσε
πρόσφατα ένα πολύ «ιδιαίτερο» smartphone, με την
ονομασία Lumix CM1. Όπως καταλαβαίνετε από το όνομά
του, πρόκειται για μία συσκευή η οποία συνδυάζει smart
camera και κινητό μαζί, έστω και αν τα χαρακτηριστικά του
είναι αντίστοιχα της mid-range κατηγορίας.
Έτσι διαθέτει οθόνη 4.7 ίντσών (66.1% screen-tobody ratio) με ανάλυση που φτάνει τα 1080x1920 pixels
(469ppi) και τετραπύρηνο chipset Qualcomm Snapdragon
801, όπου ο πυρήνας του είναι χρονισμένος στα 2,3GHz.
Παράλληλα, διαθέτει 2GB μνήμης RAM και 16GB εσωτερικού
αποθηκευτικού χώρου, ενώ δεν λείπει και η υποδοχή για
την κάρτα microSD που αυξάνει περισσότερο το storage της
συσκευής (φτάνοντας το ως τα 128GB).
Ο φακός του Lumix CM1 είναι κατασκευασμένος από
τη γνωστή σε όλους μας Leica, και σε ότι έχει να κάνει
με την ποιότητα της μπορεί να φτάσει μέχρι τα 20 MPixel
(4992χ3744 pixels). Ο sensor της 1 ίντσας υπόσχεται ποιοτικές
φωτογραφίες και video recording ποιότητας 2160p στα 15 fps
και 1080p στα 30 fps. Για τους λάτρεις των selfies βέβαια δεν
λείπει και μία δευτερεύουσα κάμερα, η οποία με 1.1 MPixel
είναι σίγουρο ότι θα τραβήξει τη προσοχή των «selfie lovers»!
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Η Panasonic επιστρέφει δυναμικά
στην αγορά των κινητών,
στοχεύοντας αποκλειστικά στον
χώρο των camera phones, με το
Lumix CM1, το πιο εντυπωσιακό
από αυτά.

Ο ειδικός είπε...
Εξαιρετικό σαν ψηφιακή κάμερα,
αλλά μέτριο σαν smartphone,
το Lumix CM1 απευθύνεται
μόνο στους φανατικούς της
φωτογράφισης.

PREVIEW

Sony Xperia M4 Aqua
Τεχνικά
€Αναμένεται, www.sonymobile.com/gr/

OS Android OS, v5.0.x (Lollipop)
Επεξεργαστής Qualcomm MSM8939
Snapdragon 615
Μνήμη 8GB, 2GB RAM, microSD
Οθόνη 5.0’’, IPS-LCD,
720x1280 pixels
Κάμερα 13.0 MPixel, full HD video
Αυτονομία 681 ώρες αναμονή, 760
λεπτά ομιλία

3

1

2
Διαστάσεις

Σχεδιασμένο για χρήστες με… «τύπο», το νέο Android
της Sony παίζει μόνο του στην κατηγορία των mid-range
smartphones με «έντονη» προσωπικότητα.
Ύψος 145,5 χιλ.
Πλάτος 72,6 χιλ.
Πάχος 7,3 χιλ.
Βάρος 136 γρ.

1
Η ANT+ συμβατότητα επιτρέπει στο M4
Aqua να συνδεθεί με fitness και health
trackers ασύρματα, για την διαρκή
ενημέρωσή σας.

2
Η IPS οθόνη του Xperia M4 Aqua είναι σε
θέση να αντέξει αρκετές κακουχίες, με τη
βοήθεια της αντιχαρακτικής επίστρωσής
της.

3
Με ανάλυση 5.0 MPixel η βοηθητική
κάμερα της συσκευής δείχνει εξαιρετική για
selfies όπου και αν βρεθείτε, στο λεπτό!

Β

ασισμένο στη έκδοση Lollipop (Android 5.0), το
Xperia M4 Aqua έχει μέγεθος που δεν ξεπερνά τα
145,5x72,6x7,3 χιλιοστά, ενώ το βάρος του αγγίζει
τα 136 γραμμάρια. Η συσκευή απευθύνεται σε νεαρούς,
δραστήριους χρήστες με έντονη καθημερινότητα, έτσι
ενσωματώνει μια ανθεκτική σε φθορές IPS LCD οθόνη 5.0
ιντσών και χρησιμοποιεί 720x1280 pixels ανάλυσης, για
να μεταφέρει το χρήστη στα ενδότερα του ανανεωμένου
Time Scape UI, που δείχνει πιο… εύχρηστο από ποτέ,
εκμεταλλευόμενο την λειτουργικότητα του Android 5.0 OS.
Δικαιολογώντας το «Aqua» στην κωδική του ονομασία,
το «M4» διαθέτει IP68 πιστοποίηση για αντοχή σε σκόνη,
υγρασία και βύθιση σε νερό για 30 λεπτά, έτοιμο να σας
ακολουθήσει… παντού. Είναι εφοδιασμένο με μία αξιόλογη
κάμερα στην πίσω πλευρά, η ανάλυση της οποίας επιτρέπει
την καταγραφή φωτογραφιών στα 4128x3096 pixels. Η μνήμη
του αγγίζει τα 8GB (με 5,7GB όμως διαθέσιμα), ευτυχώς
όμως διαθέτει υποδοχή για κάρτες microSD, που σίγουρα θα
ικανοποιήσει κάθε πιθανό αγοραστή. Η πλοήγηση στο mobile
internet γίνεται με τη βοήθεια LTE/HSPA+ υπηρεσίας αλλά και
WLAN τεχνολογίας, ενώ οι λάτρεις της ψυχαγωγίας και του
fitness θα εκτιμήσουν την υποστήριξη για FM Radio και ANT+
τεχνολογία αντίστοιχα.
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Το Xperia M4 Aqua ξεχωρίζει
για την IP68 πιστοποίηση για
προστασία από νερό και σκόνη,
ενώ αποδεικνύεται ένα από τα
πιο… εύχρηστα smartphones της
Sony για το 2015.

Ο ειδικός είπε...
Νεανικό, μοντέρνο και
τεχνολογικά εξελιγμένο το νέο
Xperia M4 Aqua θα ακολουθήσει
την καθημερινότητά σας, όσο
δραστήρια και αν είναι.

PREVIEW

ZTE Nubia Z9 Max
Τεχνικά
€Αναμένεται, www.zte.com.cn

OS Android OS, v5.0.2 (Lollipop)
Επεξεργαστής Qualcomm
MSM8994 Snapdragon 810
Μνήμη 16GB, 3GB RAM, microSD
Οθόνη 5,5’’ IPS LCD,
1080x1920 pixels
Κάμερα 16.0 MPixel, αυτόματη
εστίαση, εγγραφή video
Αυτονομία 666 ώρες αναμονή,
2400 λεπτά ομιλία

1

2
Διαστάσεις

Η ZTE επανέρχεται
στην κατηγορία
των κορυφαίων
phablets με το
Nubia Z9 Max, ένα
high-end κινητό,
τόσο προκλητικό
όσο και το όνομά
του.

3
Ύψος 154,8 χιλ.
Πλάτος 76,6 χιλ.
Πάχος 7,9 χιλ.
Βάρος 165 γρ.

1
Πληθωρικό και πανίσχυρο το ZTE Nubia Z9
Max εντυπωσιάζει με την άνετη πλοήγηση
και ευχρηστία που προσφέρει.

2
Η LTE τεχνολογία που υποστηρίζει η
συσκευή, εγγυάται ταχύτητες πλοήγησης
στο mobile internet έως και τα 150Mbps!

3
Με πάχος που δεν ξεπερνά τα 7,9 χιλιοστά,
το Nubia Z9 Max είναι -με διαφορά- ένα
από τα super thin phablets της χρονιάς
που διανύουμε.

Τ

ο «θηριώδες» Nubia Z9 Max αποτελεί τη ναυαρχίδα
της κινεζικής εταιρίας για το 2015, πράγμα που
σημαίνει ότι… μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε
πολλά από αυτό. Η συσκευή εντυπωσιάζει με το λιτό
σχεδιασμό της, ενώ ιδιαίτερη άνεση υπόσχεται να χαρίσει
η IPS οθόνη της. Η ανάλυσή της αγγίζει τα 1080x1920
pixels, ενώ το μέγεθός της (5.5”) αποδεικνύεται απόλυτα
ικανοποιητικό για όσους θέλουν να χρησιμοποιήσουν το
θηριώδες Nubia Z9 Max σαν συσκευή πλοήγησης.
Στα ενδότερα ένα ταχύτατο Snapdragon 810 SoC με οκτώ
πυρήνες συνεργάζεται αρμονικά με τα 3GB μνήμης RAM
που χάρισαν στο μοντέλο οι τεχνικοί της ZTE και επιτρέπει την
πλοήγηση στο Nubia UI 2.8 χωρίς δισταγμό. «Κολλήματα»
ή καθυστερήσεις δεν υπάρχουν στο λεξιλόγιο των Κινέζων,
έτσι μπορείτε να απολαύσετε LTE/HSDPA/USUPA ταχύτητες
πλοήγησης στο mobile internet χωρίς άγχος. Φυσικά υπάρχει
WLAN συμβατότητα για σύνδεση σε ασύρματα δίκτυα,
Bluetooth 4.1 και microUSB υποστήριξη, ενώ ο διαθέσιμος
αποθηκευτικός χώρος εντός της συσκευής, αγγίζει τα 16GB,
με μία υποδοχή για κάρτες microSD να βρίσκεται στο πλάι
έτοιμη για… δράση. Τη διαδικασία λήψης φωτογραφιών
αναλαμβάνει τέλος μία CMOS κάμερα ανάλυσης 16.0 MPixel,
με εξαιρετικά αποτελέσματα!
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Συνδυάστε τις δυνατότητες του
«φρέσκου» Android 5.0.2
Lollipop και την… προσιτή
τιμολογιακή πολιτική της ZTE και
θα έχετε μία πανίσχυρη συσκευή
στα χέρια σας!

Ο ειδικός είπε...
Με κόστος… ανάλογο του
ονόματος της ZTE και Android
Lollipop στα ενδότερα, έχουμε
ένα νέο best seller στην αγορά.
Σίγουρα…

REVIEW

Kazam Thunder 345L
Τεχνικά

Μ

3

€99, www.kazam.mobi

OS Android OS, v4.4.2 (KitKat)
Επεξεργαστής Quad-core
στα 1,3GHz
Μνήμη 1GB RAM, 4GB, microSD
Οθόνη 4.5’’, IPS LCD,
480x854 pixels
Κάμερα 5.0 MPixel, autofocus,
geo-tagging
Αυτονομία 280 ώρες αναμονή,
9 ώρες ομιλία

1

Διαστάσεις

Ύψος 134,5 χιλ.
Πλάτος 67,2 χιλ.
Πάχος 9,7 χιλ.
Βάρος 152 γρ.

2
1
Για να μπορείτε να το αποκτήσετε σε τόσο
προσιτή τιμή, τα υλικά κατασκευής του
έπρεπε να… κατέβουν «κατηγορία» και να
γίνουν απλά ικανοποιητικά...

Σχεδιασμένο αποκλειστικά... για κάθε
πρωτάρη στο Android OS, το Kazam
Thunder 345L, δε ζητάει πολλά. Ούτε καν
99 ευρώ για να το αποκτήσετε!

2
Τα τρία πλήκτρα αφής στο κάτω μέρος
της οθόνης αναλαμβάνουν την πλοήγηση
του χρήστη στο UI της συσκευής και την
εκτέλεση συγκεκριμένων λειτουργιών.

3
Η εμπρόσθια κάμερα έχει VGA ανάλυση
και προσφέρει πολύ… basic selfies που
ίσως σας ικανοποιήσουν.

Turbo-X Bluetooth Headset
PBL-10
Οικονομικό και αξιόπιστο, όπως
άλλωστε και το Thunder, το Turbo-X
PBL-10 συνεργάζεται άριστα με το
προσιτό smartphone της Kazam και
«σκίζει» από αυτονομία.
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ε όνομα που…
παραπέμπει σε κάτι από
την ηλικία των παιδικών
μας χρόνων, το Thunder 345L της…
«μαγικής» ΚΑΖΑΜ, 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.
Την πρόσβαση στην αρκετά
«γρήγορη» έκδοση 4.4.2 KitKat
του Android OS αναλαμβάνει μία
IPS οθόνη 4.5 ιντσών, με μέτρια
φωτεινότητα και ανάλυση που
χρησιμοποιεί 480x854 pixels για
να απεικονίσει το animated UI της
Kazam, 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 Thunder 345L 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
HSPA+ ταχύτητες που υποστηρίζει η
συσκευή να δίνουν το κάτι παραπάνω,
ειδικότερα για τους επαγγελματίες που
ζητάνε το κάτι περισσότερο από τη
συσκευή τους.
Το Thunder 345L διαθέτει ένα
τετραπύρηνο Cortex A7 επεξεργαστή
χρονισμένο στο 1,3GHz για αρκετά
άνετη πλοήγηση στο UI και 1GB RAM,
που επιτρέπει την… ταυτόχρονη

Ο ειδικός είπε...
«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

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 τα
55Mbps. Για τους λάτρεις της ψυχαγωγίας,
το Thunder 345L 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
κάποιο ρόλο στη ζωή σας, τότε το Thunder
345L μάλλον θα σας ικανοποιήσει, με την
CMOS κάμερα των 5.0 MPixel που θα βρείτε
στην πίσω πλευρά του, για φωτογραφίες στα
2592x1944 pixels, με αυτόματη εστίαση,
LED φλας, αναγνώριση προσώπου και touch
focus.

Versus
»Alcatel Idol 2

Τα live updates που υποστηρίζει η συσκευή
επιτρέπουν στο χρήστη την άμεση ενημέρωση για
την κατάσταση των φίλων του σε Facebook, Twitter
κ.α. 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,
γιαυτό καλό είναι να βρίσκεστε κοντά σε κάποιο
WLAN σημείο πρόσβασης.

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

Στον σκελετό της συσκευής θα
βρείτε πλαστικό μέτριας ποιότητας,
με την πίσω πλευρά της να διαθέτει
και… ματ υφή για να «δένει»
εύκολα με το χέρι σας. Τίποτα το
ιδιαίτερο λοιπόν… αλλά για την
τιμή του (€99), καλό είναι να το
γνωρίζετε.
Το σύνολο των τεχνικών χαρακτηριστικών
του πολύ προσιτού smartphone της Kazam
συμπληρώνουν: ένα πλήρες «πακέτο»
από widgets για την πρόσβαση σε social
networks, 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.

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

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.

24 ώρες με το Kazam Thunder 345L
«Αργό» αν το πιέσετε

Πολύ πλαστικό παντού...

Τιμή χώμα… μπράβο.

Όχι, μην βασίζεστε σε αυτό
για φωτογραφίες

«Σκυλί» στην αυτονομία,
ξεχάστε το φορτιστή

35 KT ΜΑΪ 2015

Γρήγορο στο 3G.

Μέτρια η ανάλυση της οθόνης

Απλό και γρήγορο το
Android 4.4

REVIEW

LG G Flex 2
Τεχνικά

2

€739, www.lg.com/gr

OS Android OS, v5.0.1 (Lollipop)
Επεξεργαστής Qualcomm
MSM8994 Snapdragon 810
Μνήμη 16/32 GB, 2/3 GB RAM
Οθόνη 5.5’’, IPS LCD αφής,
1080x1920 pixels
Κάμερα 13.0 MPixel, autofocus,
geo-tagging
Αυτονομία 565 ώρες αναμονή,
1140 λεπτά ομιλία

3

Διαστάσεις

Ύψος 149,1 χιλ.
Πλάτος 75,3 χιλ.
Πάχος 7,1 - 9,4 χιλ.
Βάρος 152 γρ.

1

Έ

να κορυφαίο smartphone
σε επιδόσεις και μια
συσκευή που μπορεί να
υπερηφανεύεται ότι διαθέτει την
καλύτερη -κοίλη- οθόνη της αγοράς,
με μέγεθος 5.5 ίντσες και ανάλυση
1080x1920 pixels!
Μπορεί όμως το G Flex 2 να σταθεί
αντάξιο της φήμης του προκατόχου
του; Φυσικά, για αυτό αφήστε μας να
το... αποδείξουμε: ας ξεκινήσουμε
από την εξωτερική εμφάνιση, η
οποία διατηρεί τον κοίλο σχεδιασμό
του πρώτου Flex, με την καμπύλη
της οθόνης του να έχει ακτίνα 700
χιλιοστά, ίδια με την αντίστοιχη μιας
κυρτής τηλεόρασης 55 ιντσών, κάτι
που εγγυάται την βέλτιστη απεικόνιση
των μενού του Android 5.0.1 Lollipop
πάνω στο οποίο τρέχει το LG UI 3.0!
Ο κομψός σχεδιασμός και η χρήση
ειδικά επεξεργασμένου self-healing
υλικού στην πλάτη της συσκευής,
επιβεβαιώνουν την πρόθεση των
τεχνικών της LG να σχεδιάσουν κάτι
πρωτότυπο, αλλά συνάμα γνώριμο
στους κατόχους του προηγούμενου
μοντέλου.
Σε αυτό συντελούν φυσικά τόσο
το περιορισμένο πάχος της συσκευής
που μετά βίας αγγίζει τα 9,4 χιλιοστά,
όσο και το βάρος της που αρνείται
πεισματικά να ξεπεράσει τα 152 γρ.,
παρά το γεγονός ότι στην εμπρόσθια
πλευρά του κορυφαίου smartphone
θα βρείτε να σας περιμένει ανυπόμονα
μια Curved P-OLED οθόνη αφής,
μεγέθους 5,5 ιντσών, έτοιμη να
σας «βάλει» στο επίκεντρο της
τεχνολογίας.
Πως το καταφέρνει όμως αυτό;
Φανταστείτε μία κυρτή κοίλη οθόνη

1
Το περιορισμένο πάχος της συσκευής,
μετατρέπει σε απόλαυση τη χρήση της με
τα δύο χέρια σε οριζόντιο ή κατακόρυφο
προσανατολισμό.

2
Ο αισθητήρας laser δίπλα από την κύρια
κάμερα του LG G Flex 2 αναλαμβάνει την
άμεση εστίαση στον στόχο πιο γρήγορα
από κάθε άλλη συσκευή στην αγορά.

3
Η λειτουργία Glance View επιτρέπει με ένα
απλό swipe down από την κορυφή της
οθόνης την εμφάνιση ειδοποιήσεων χωρίς
να ξεκλειδώνει η συσκευή.

Η LG συνεχίζει την αντεπίθεση στην
κατηγορία των «G» force συσκευών της
και παρουσιάζει το G Flex 2, τον διάδοχο
του πρώτου smartphone με κοίλη
οθόνη!

LG Bluetooth Headset
HBM-280 Black
Εντυπωσιακό σε ευκρίνεια ήχου
και με αυτονομία που αγγίζει τις
10 ώρες αναμονής το HBM-280
ταιριάζει γάντι στο sexy… LG G
Flex 2!
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Ο ειδικός είπε...
Μας άρεσε τόσο, ώστε να
κάνουμε σκέψεις άμεσης
πώλησης του δικού μας κινητού.
Μετά όμως λογικευτήκαμε
και... θα περιμένουμε λίγο,
μέχρι τις εκπτώσεις για να το
αποκτήσουμε.

...και έβαλε 9

P-OLED τεχνολογίας για έντονες χρωματικές
αντιθέσεις, full HD ανάλυση (1080x1920
pixels) και περίπου 73,5% αναλογία οθόνης
- προς σκελετό συσκευής, όλα αυτά σε 5.5
ίντσες μεγέθους! Τόσο χώρο έχετε για να
πλοηγηθείτε στα επανασχεδιασμένα - flat
μενού του Android 5.0.1 Lollipop, τα οποία
είναι ειδικά σχεδιασμένα για multimedia
απολαύσεις. Στα ενδότερα του λειτουργικού
συστήματος της Google θα βρείτε εφαρμογές
για τη διαχείριση φωτογραφιών που θα
απαθανατίσετε με την κύρια κάμερα ανάλυσης
13.0 MPixel με αστραπιαία ταχύτητα λήψης,
την νεότερη έκδοση του Chrome Browser για
πλοήγηση στο mobile internet, εφαρμογές
για fitness και υγεία (LG Health), ένα έξυπνο
μενού με καρτέλες για την ενημέρωσή σας
καθημερινά και φυσικά δεκάδες widgets
που επιτρέπουν την πρόσβαση σε όλα τα
κοινωνικά δίκτυα. Διαθέσιμος χώρος φυσικά
για όλα τα παραπάνω υπάρχει άπλετος: 16GB
εσωτερικής για το μοντέλο με τα 2GB RAM και
32GB μνήμης για την έκδοση με τα 3GB RAM,
καθώς και υποδοχή για κάρτες microSD σε
περίπτωση που αποδειχθείτε... αχόρταγοι.

Versus
»Sony Xperia Ζ3

Τα ευρηματικά πλήκτρα του πρώτου G Flex
στην πίσω πλευρά, διατηρούνται φυσικά και στον
διάδοχό του. Είναι πλέον πολύ πιο ποιοτικά, άμεσα
στην απόκριση ενώ επιτρέπουν την διαχείριση
του ήχου της συσκευής και την ενεργοποίηση/
απενεργοποίησή της με το άγγιγμα του… δείκτη σας!

»Samsung Galaxy S6

Ο Snapdragon 810 επεξεργαστής
στα ενδότερα υποστηρίζει 64bit
αρχιτεκτονική ενώ διαθέτει 4
πυρήνες στα 2.0GHz και άλλους
4 στο 1,5GHz. Δεν είναι όμως
αυτό μόνο που κάνει το G Flex
2 να «πετάει», αλλά και τα 2/3
GB μνήμης RAM που διαθέτει
(αναλόγως της έκδοσης που θα
επιλέξετε).
Η εμπειρία πλοήγησης στο mobile
internet είναι εντυπωσιακή, ειδικά όταν
χρησιμοποιείτε τις υψηλές ταχύτητες της LTE/
HSPA+/WLAN (IEEE802.11b/g/n) τεχνολογίας,
ενώ στα ενδότερα θα βρείτε GPS (A-GPS) και
GLONASS υποστήριξη, μία εμπρόσθια κάμερα
(2.1 MPixel) για selfies και την Adreno 430
GPU για κορυφαία γραφικά στα παιχνίδια!

Το G Flex 2 υπερέχει στα της
οθόνης και της ποιότητας
κατασκευής με διαφορά. Αν όμως
ψάχνετε κάτι ανθεκτικό, αδιάβροχο
και αξιόπιστο, τότε το Z3 αποτελεί
μονόδρομο.

Σχεδιασμένο τόσο για «σκληρή» δουλειά όσο και
για ψυχαγωγία, το LG G Flex 2 διαθέτει μία κορυφαία
GPU (Adreno 430), που ανυπομονεί να δείξει την
αξία της κατά την αναπαραγωγή αρχείων σε υψηλή
ανάλυση (full HD), όπως DivX/Xvid ταινίες, μουσικά
video clips με εθιστικά ηχητικά εφέ κ.α. Εναλλακτικά
βέβαια έχει όλα όσα χρειάζεται για να διαχειριστεί
τις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις με χρήσιμες
λειτουργίες όπως QuickMemo+, QuickRemote,
Glance View κ.α.

Ο «βασιλιάς» του Android παίζει
μόνος του φέτος απέναντι στον
ανταγωνισμό. Είναι πιο εύχρηστο
και αποδοτικό από το LG G Flex 2,
ενώ υπερέχει σε επιδόσεις, κάμερα
και δυνατότητες.

24 ώρες με το LG G Flex 2
Laggy το UI σε
ορισμένες περιπτώσεις

Μεγάλο σε διαστάσεις...

Η εμπειρία πλοήγησης στο
net

Προτιμήστε το μοντέλο με τα
32GB μνήμης…

Απλό, λιτό και εύχρηστο το
νέο UI της LG.
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Εκπληκτική κάμερα

… και τα 3GB μνήμης RAM.

Εξαιρετική ποιότητα
κατασκευής

LONG TERM TEST

Sony Xperia E4
Όπως κάθε Xperia wannabe κινητό,
έτσι και το προσιτό E4 διατηρεί το On/
Off πλήκτρο των Z series ναυαρχίδων
στο πλάι, για άμεση εκκίνηση και
πρόσβαση στα γνωστά UI του
Android 4.4. Ξεχωρίζει εύκολα από
το υπόλοιπο κινητό, έτσι δεν θα έχετε
πρόβλημα να το εντοπίσετε και στο
σκοτάδι!

Με πάχος 10.5 χιλιοστά, δεν
περνιέται και για «μοντελάκι», ούτε
όμως και για υπέρβαρο. Ευτυχώς ο
καμπυλωτός σχεδιασμός στο πλάι,
η χρήση πλαστικών πολύ καλής
ποιότητας και η ψευδαίσθηση ότι...
μπορεί κάποτε να αδυνατίσει, σώζουν
λίγο την κατάσταση.

Αν έχετε ή είχατε στη διάθεσή
σας μία Sony Cybershot, τότε θα
τραβάτε φωτογραφίες και videos με
κλειστά μάτια. Το UI της κάμερας
είναι απλό, λιτό και ευρηματικό,
ενώ διαθέτει πληθώρα ρυθμίσεων
για geo-tagging, αναγνώριση
προσώπου, λήψη HDR φωτογραφιών,
πανοραμικών λήψεων, εγγραφή full
HD videos κ.α.

Την 5άρα κάμερα και... τα μάτια
σας! Παρά το γεγονός ότι σπάνια
συναντούμε αξιόλογες κάμερες
σε mid-range smartphones, το Ε4
ανήκει στις εξαιρέσεις. Γρήγορο
framerate, φωτεινές φωτογραφίες
ακόμα και όταν το ISO είναι στα...
χαμηλά και μία έξυπνη λειτουργία
autofocus, σίγουρα αυξάνουν τις
φωτογραφικές σας επιδόσεις.

Ο ειδικός είπε...

Παρά το πάχος του, το Xperia E4
«κάθεται» καλά στο χέρι και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια, ακόμα και
εντατικές συνθήκες.

Όσο και αν «φωνάζει» ότι έχει LED φλας,
δύσκολα θα καταφέρει να σας πείσει.
Προτιμήστε τις φωτογραφίες κατά τη διάρκεια
της ημέρας...

Τι και αν οι διαστάσεις του
δεν... εντυπωσιάζουν; Η
«τίμια» κάμερα, η αξιοπιστία
και το Android 4.4.4 KitKat
στα ενδότερα είναι που έχουν
σημασία.

...και έβαλε 8
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Στο μικροσκόπιο

Versus
»Microsoft Lumia 535
Τεχνικά

Θέμα σύγκρισης στην
κάμερα δεν τίθεται,
αφού το 535 είναι
«ντροπαλό» στις
φωτογραφίες. Είναι
όμως σαφώς πιο
«άνετο» στο UI, με
τα Windows Phone
8.1 στο εσωτερικό να
κάνουν τη διαφορά.

Ότι «τρέχει» με HSPA+ ταχύτητες, πράγμα
αναμενόμενο για mid-range κινητό, το
επιβεβαιώσαμε. Αυτό που μας άφησε άφωνους
όμως ήταν οι πολύ καλές επιδόσεις του 3G
πομποδέκτη κάτω από «φτωχικές» συνθήκες
σήματος, όπως στο – δεκαετίας ‘70 ασανσέρ της
πολυκατοικίας μας, το υπόγειο κατάστημα του
ψιλικατζή κ.α. Well done Xperia!

Συνδεσιμότητα
Πληρέστατο στα τεχνικά του χαρακτηριστικά, το
Xperia E4 διαθέτει Wi-Fi 802.11 b/g/n υποστήριξη
με Wi-Fi Direct και hotspot λειτουργία, είναι
συμβατό με την Bluetooth 4.1 τεχνολογία και
το apt-X προφίλ για σύνδεση με fitness/health
gadgets, ενώ το GPS (με A-GPS) επιτρέπει την
πλοήγηση σε κάθε γωνιά του πλανήτη με γρήγορο
εντοπισμό στίγματος, χωρίς προβλήματα ή
καθυστέρηση.

Αυτονομία

»Motorola Moto G 2014
Το Motorola Moto
G σκορπά... τόνους
σκόνης στο πέρασμά
του, «τρέχοντας» με
τον Snapdragon 400
επεξεργαστή του και
σίγουρα έχει ήδη
αποκτήσει το δικό του
φανατικό κοινό.

Διαστάσεις

Οι κατασκευαστές του ισχυρίζονται ότι αγγίζει
τις 12 ώρες ομιλίας. Θεωρητικά... μπορεί!
Στην πραγματική ζωή, η αυτονομία του
στρογγυλοκάθεται κοντά στις 2 ημέρες χρήσης.
Μια χαρά είναι, μη το σκέφτεστε αν είστε μέσος
χρήστης. Αν πάλι δεν είστε και τα βλέπετε όλα
«αφ’ υψηλού», δοκιμάστε το και δεν θα χάσετε...

10,5 χιλ.

137 χιλ.

Επιδόσεις
Με τον Mediatek MT6582 επεξεργαστή του να
κάνει άλλα αντίστοιχα κινητά να φαίνονται ότι
λειτουργούν σε... slow motion, το Xperia E4
φαίνεται πως έμαθε από τα λάθη του παρελθόντος
(αργά μενού, μικροκολλήματα) και τώρα χαρίζει
μαθήματα ευχρηστίας. Μάλλον συμβάλλει και το
εξαιρετικό Android 4.4.4 KitKat σε αυτό, αλλά οι
λεπτομέρειες δε μας απασχολούν.

OS Android OS, v4.4.4 (KitKat)
Επεξεργαστής Quad-core 1,3 GHz Cortex-A7
Μνήμη 8GB, 1GB RAM, microSD
Οθόνη 5.0’’, IPS LCD αφής, 540x960 pixels
Κάμερα 5.0 MPixel, αυτόματη εστίαση, φλας
Αυτονομία 720 λεπτά ομιλίας, 696 ώρες
αναμονής
Βάρος 144 γρ.

Ένας μήνας με το Sony Xperia E4
10.5 χιλιοστά είναι πολλά.
Κάποια δίαιτα ίσως;

Φωτεινή οθόνη, με
καλή απόκριση

Αχ, μπαταρία... μας
άφησες νωρίς

Απουσία 4G,
προσοχή...

Τίμιο στα της κάμερας,
καλή επιλογή
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Χαμηλής ανάλυσης η
οθόνη…

Το 3G καλό, το WLAN
(πολύ) καλύτερο...

Με Android 4.4.4
Kitkat ευτυχώς...

FEATURE

Τα πάντα για το

Android Lollipop 5.1
H αναβάθμιση του Android Lollipop είναι σίγουρα ένα… «γλύκισμα» που σίγουρα δεν θέλετε να χάσετε. Όχι εσείς δηλαδή, αλλά το
Android smartphone σας, που εδώ και καιρό έχει… επιθυμήσει τη νεότερη έκδοση του Android 5.1! Θέλετε να μάθετε τι νέο φέρνει
στην… καθημερινότητά σας η πρώτη μεγάλη αναβάθμιση του Lollipop; Διαβάστε παρακάτω!

lollipop

Η ανακοίνωση της έκδοσης Android 5.1 (της
πρώτης σημαντικής αναβάθμισης του Lollipop)
έγινε στις αρχές Μαρτίου, σίγουρα όμως οι…
συνέπειές της πρόκειται να μας απασχολήσουν
ολόκληρο το νέο έτος, αφού ήδη αρκετά
μοντέλα της αγοράς (και των περισσότερων
κατασκευαστών) αρχίζουν να αναβαθμίζονται
σταδιακά.
Η ενημέρωση υπόσχεται βελτιωμένη
σταθερότητα, διορθώσεις bugs, καθώς και
κάποια νέα χαρακτηριστικά. Ανάμεσά τους
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η υποστήριξη για πολλαπλές κάρτες SIM, το
Device Protection, ένα νέο χαρακτηριστικό που
διατηρεί κλειδωμένη την κλεμμένη συσκευή
σας μέχρι να κάνετε sign in με το Google
account σας (ακόμη κι αν κάποιος επαναφέρει
τις εργοστασιακές ρυθμίσεις σε αυτή), καθώς
και υποστήριξη high definition (HD) voice σε
συμβατές (Android 5.1) συσκευές.
Για πάμε να τα δούμε όμως όλα αυτά, λίγο πιο
αναλυτικά...

Στα ενδότερα του Android 5.1
Το λειτουργικό σύστημα βρίσκεται ενδιάμεσα
στο υλικό και το χρήστη και είναι αυτό που
αξιοποιεί τους πόρους του συστήματος, έτσι
ώστε να εκτελεστεί οποιαδήποτε εργασία
εξυπηρετεί τις ανάγκες του κατόχου. Όπως
είναι λογικό, εξίσου σημαντικές είναι και
οι αλλαγές που φέρνει το Lollipop στον
τομέα αυτόν. Η Google επιδιώκει σε μια
πιο streamlined εμπειρία χρήσης και έτσι
αποβάλλει βαρίδια του παρελθόντος και
βελτιώνει σημαντικά την απόδοση του OS,
επιτρέποντας τη χρήση του και από συσκευές
με μόλις 512 MB RAM, στοχεύοντας ξεκάθαρα
τόσο στην entry-level αγορά smartphones και
tablets, όσο και στην τάχιστα αναπτυσσόμενη
αγορά των wearables.
H σημαντικότερη αλλαγή είναι υιοθέτηση του
Android Runtime (ART), η οποία υπόσχεται
γρηγορότερη και ομαλότερη λειτουργία εν
γένει. Παράλληλα, η υποστήριξη 64-bit ΙSA,
επιτρέπει τον πλουραλισμό στο υλικό, καθώς
υποστηρίζονται SoC με πυρήνες ARM, x86
και MIPS, ενώ τα Google Apps είναι οι πρώτες
native 64-bit εφαρμογές για το οικοσύστημα,
δείχνοντας το δρόμο σε τρίτους developers του
πως μπορούν να αξιοποιηθούν αποδοτικά οι
επιπλέον πόροι του υλικού.
Βελτιώσεις υπάρχουν και στον τομέα της
συνδεσιμότητας, καθώς γίνεται πιο αρμονική
η συνύπαρξη πολλαπλών προτύπων
δικτύωσης με αποδοτική δυνατότητα
μεταλλαγής που ελαχιστοποιεί τις διακοπές
σύνδεσης. Η αναζήτηση δικτύων πλέον έχει
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μικρότερο αντίκτυπο στην αυτονομία, καθώς
η βελτιωμένη λογική επιτρέπει τη σύνδεση
μόνον όταν υπάρχει ενεργή σύνδεση Internet
και δίνεται έμφαση στη συνδεσιμότητα μέσω
προτύπου Bluetooth Low Energy, γεγονός που
απλοποιεί αρκετά τη διαδικασία pairing μεταξύ
wearable συσκευών και υποστηριζόμενων
περιφερειακών.
Ευχάριστα είναι τα νέα και για τον τομέα της
αυτονομίας, καθώς το Project Volta αποδίδει
καρπούς και πλέον υπάρχει native battery
saver feature το οποίο υπόσχεται έως και
90 λεπτά επιπλέον χρήσης των συσκευών.
Η παραπάνω λειτουργία σε συνδυασμό
με σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά την
ενεργειακή διαχείριση του υλικού, επιτρέπουν
την επίτευξη καλύτερης αυτονομίας χωρίς
καμία επίπτωση στην εμπειρία χρήσης.
Σημαντικές αλλαγές υπάρχουν και στους
τομείς ήχου και εικόνας, με έμφαση στις
φωνητικές εντολές και την καταγραφή και
αναπαραγωγή περιεχομένου από τις συσκευές.
Πλέον υποστηρίζεται HD πολυκάναλος ήχος,
USB audio και low latency ηχητική είσοδος
για ακόμα μεγαλύτερης ακρίβειας φωνητικό
έλεγχο της συσκευής. H υποστήριξη του
OpenGL 3.1 προτύπου και του Android
Extension pack, φέρνει το λειτουργικό
σύστημα στην αιχμή της τεχνολογίας όσον
αφορά τα mobile γραφικά, ενώ δεν λείπουν
και κάποιες βελτιώσεις στον τομέα της
καταγραφής εικόνας, με χαρακτηριστικά που
συναντώνται σε επαγγελματικές εφαρμογές
φωτογραφίας να υποστηρίζονται πλέον από
το Android. Μεταξύ άλλων, υποστηρίζονται
RAW formats, metadata και δυνατότητες
ελέγχου λήψης για τον αισθητήρα, το φακό και
το flash. Στον τομέα της αναπαραγωγής media,
υποστηρίζεται το HEVC codec που επιτρέπει
την αναπαραγωγή UHD περιεχομένου και
εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες hardware
decoding με αποτέλεσμα την καλύτερη
ενεργειακή διαχείριση.

FEATURE

Android 5.1
Lollipop, όλες οι
βελτιώσεις με μια
ματιά

Android 5.1 και
το πρόβλημα
των memory
leaks

• Βελτιστοποιημένη διαχείριση της μνήμης
RAM
• Γενικές βελτιώσεις στη σταθερότητα του
συστήματος
• Αντιμετώπιση του προβλήματος
συνδεσιμότητας σε δίκτυα Wi-Fi
• Εξάλειψη προβλημάτων με τις ειδοποιήσεις
στις συσκευές
• Προστίθεται η λειτουργία του «αθόρυβου»
που απουσίαζε από την έκδοση Lollipop
• Διορθώσεις του ξαφνικού και απρόσμενου
κλεισίματος εφαρμογών
• Βελτίωση στην αυτονομία και την ενεργειακή
κατανάλωση του λειτουργικού
• Προβλήματα της λειτουργίας Google Now

Η έκδοση 5.0 του Android, ήταν μια από
τις πλέον σημαντικές αναβαθμίσεις του
λειτουργικού, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι
έφτασε στα χέρια των χρηστών χωρίς μικρά
ή μεγάλα προβλήματα. Ένα από αυτά που
παρατηρήθηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις
είναι κάποια memory leaks σε συσκευές
όπως το Nexus 6, που οδηγούν σε κλείσιμο
εφαρμογών και redraws του launcher, καθώς
η RAM γεμίζει και δεν ελευθερώνεται!
Με την ανακοίνωση του Android 5.1 υπήρχε
η ελπίδα ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα θα
λυνόταν, καθώς ήταν από τα πλέον σοβαρά.
Κάτι τέτοιο δεν έγινε, σύμφωνα με αναφορές
στο Internet, αλλά η Google ήρθε πρόσφατα
με -εν μέρει- ευχάριστα νέα. Σύμφωνα με
αναφορά της εταιρείας το πρόβλημα έχει
λυθεί εσωτερικά. Τα δυσάρεστα νέα είναι ότι
δεν υπάρχει ενημέρωση για το πότε θα γίνει η
διάθεση του patch στο κοινό.
Αυτό είναι πιθανό να γίνει σύντομα, με την
διάθεση της έκδοσης Android 5.1.1 που
χαρακτηρίζεται σαν minor patch από την
Google.

lollipop
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Android 5.1 Lollipop: Ποιες
συσκευές έχουν αναβαθμιστεί
Το αναβαθμισμένο Factory Image για την
συσκευή ανέβηκε στους servers της Google
στις αρχές του Απρίλη και είναι διαθέσιμο για
κατέβασμα. Φυσικά η αναβάθμιση της νέας
έκδοσης προϋποθέτει να έχετε ξεκλειδώσει τον
bootloader, αλλά και να έχετε εγκαταστήσει
τα απαραίτητα εργαλεία -fastboot και adbστον υπολογιστή σας. Το Build Number της
αναβάθμισης είναι LMY47D, το ίδιο που έχει
και το Update της WiFi Only έκδοσης.

Nexus 9: Το θηριώδες tablet της

Nexus 6: Η ναυαρχίδα της Google για
το 2015 ήταν το πρώτο smartphone που
επωφελήθηκε από την διάθεση του Android
5.1 και αναβαθμίστηκε κάπου κοντά στα μέσα
Μαρτίου, με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα
στην απόδοση και την αυτονομία της συσκευής.
Σύμφωνα με την Google, έχουν
πραγματοποιηθεί κάποιες αλλαγές, που
επιτρέπουν πλέον στο σύνολο των πυρήνων
του Snapdragon 805 να τρέχουν συνεχώς.
Πριν την ενημέρωση, φαίνεται πως κάποιοι
από τους πυρήνες του επεξεργαστή παρέμεναν
αδρανείς συγκεκριμένες χρονικές στιγμές και
ανάλογα με τις εργασίες που εκτελούνταν. Η
αλλαγή αυτή, σε συνδυασμό με βελτιώσεις
στο ART και άλλες βελτιστοποιήσεις, έχει
αυξήσει την απόδοση του Nexus 6, το ίδιο
όμως φαίνεται ότι έχει συμβεί και με την
μπαταρία του smartphone.

όταν ο χρήστης κάνει sign in σ’ αυτήν.
Επίσης, έχει ενεργοποιηθεί το HD voice για
βελτιωμένη ποιότητα φωνητικών κλήσεων,
χωρίς να υπάρχουν ωστόσο στοιχεία ότι έχει
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με το memory
leak που είχε αναφερθεί παλαιότερα στην
συσκευή.

Nexus 7: Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια
ιδιαίτερη σειρά με την οποία η Google
αναβαθμίζει σε Android 5.1 τα Nexus, έτσι
παρά το γεγονός ότι αρκετά μοντέλα ακόμα το
περιμένουν, το Nexus 7 2012 3G, κατάφερε
και αναβαθμίστηκε από τα πρώτα σε Android
5.1.
Αυτή η είδηση φυσικά αποδείχθηκε ευχάριστη
για κάθε κάτοχο της συσκευής που «κλείνει»
σε λίγο τα 3 χρόνια ύπαρξης. Να θυμίσουμε
ότι το Nexus 7 2012 είχε ξεκινήσει την ζωή
του με Android 4.1 Jelly Bean -έλαβε major
updates σε 4.2, 4.3, 4.4, 5.0- για να φτάσει
σήμερα στο Android 5.1, περνώντας φυσικά
από από πολλά minor bugfix releases.

Nexus 5: Λίγες ημέρες μετά την
αναβάθμιση του Nexus 6, ήταν η σειρά του
Nexus 5 για να γνωρίσει τα «καλούδια» της
έκδοσης 5.1 του Android Lollipop. Τα factory
images του update του Nexus ήταν ήδη
διαθέσιμα από τις 12 Μαρτίου, ωστόσο μία
βδομάδα αργότερα ξεκίνησε και η Over the
Air αναβάθμιση της συσκευής.
Με μέγεθος περίπου 220.7MB, το OTA
update ξεκίνησε να διατίθεται, κλασικά,
σταδιακά σε Nexus 5 συσκευές ανά τον κόσμο.
Το πιο σημαντικό νέο χαρακτηριστικό που
έφερε στη συσκευή είναι το Device Protection,
που κλειδώνει τη συσκευή σας ακόμη και μετά
από factory reset και την ξεκλειδώνει μόνο
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οικογένειας των Nexus μοντέλων δεν γινόταν
να απουσιάζει από την παρέα των συσκευών
που θα λάβουν πρώτα, την έκδοση 5.1 του
Android. Η αναβάθμιση στο συγκεκριμένο
μοντέλο ήρθε αθόρυβα, με την Google να μην
έχει προβεί σε κάποια επίσημη ανακοίνωση
παρά μόνο με μία αναφορά στην ιστοσελίδα
του Android One.
Επειδή ήταν πολλοί οι χρήστες που
αναβάθμισαν σε Android 5.0 και
παρατήρησαν πολυάριθμα bugs στο
Nexus 9 tablet, η διάθεση της έκδοσης 5.1
φαίνεται πως τους έλυσε τα χέρια, σε θέματα
εξοικονόμησης της μπαταρίας, ειδοποιήσεων,
συνδεσιμότητας καθώς και των φωνητικών
λειτουργιών. Επίσης μεγάλη έμφαση έχει
δοθεί και στην ανανέωση του Material Design
με περισσότερα και πιο ζωηρά χρώματα.

Nexus 10: Το δεκάρι tablet της Google
(και οι ιδιοκτήτες του) έπρεπε να περιμένουν
μέχρι τις 23 Μαρτίου, για να αναβαθμιστούν
σε Android 5.1. Εκείνη την ημέρα άλλωστε
ήταν που η Google διέθεσε τα factory images
του Android 5.1 Lollipop για την συσκευή,
με την build LMY47D, μέσω ενός αρχείου
αναβάθμισης μεγέθους 104.4MB.

MEGATEST

Best mid-range phones
Πέντε mid-range συσκευές που θα συμπαθήσει
το πορτοφόλι σας...
Έφτασε επιτέλους η στιγμή που περιμένατε. Έχετε κάνει οικονομία «αιματηρή», συνδυάσατε επιδοτήσεις από τα προγράμματα
συμβολαίου σας και ετοιμάζεστε να αντικαταστήσετε το παλιό σας κινητό, μετά κόπων και βασάνων. Διαλέξτε λοιπόν ένα από τα πέντε
προσιτά, αλλά βολικά μοντέλα που σας προσφέρουμε για να... μείνετε σε επαφή με τόσο με φίλους όσο και... με την τεχνολογία.

Samsung Galaxy A3
Όχι, δεν είναι το κορυφαίο εκ των Galaxy,
είναι όμως αξιόπιστο, προσιτό οικονομικά
και πανέμορφο! Λέγε με Galaxy Α3
λοιπόν…

Motorola Moto G 4G 2014
Το best seller της Motorola «σφύζει» από
τεχνολογία, ποζάρει όλο ενθουσιασμό
«ντυμένο» με τη νεότερη έκδοση του
Android OS και προκαλεί...

Microsoft Lumia 535
Tο Nokia Lumia 535 αποτελεί το best
seller της εταιρίας από το Redmond,
συνδυάζοντας εκπληκτική τιμή και
εξαιρετικές λειτουργίες.

Sony Xperia M2 Aqua
Δεν βάζει φυσικά «φωτιά» στο δρόμο με
τον επεξεργαστή του, σίγουρα όμως ξέρει
να «πουλάει» με τον καλύτερο τρόπο την
γοητεία των made-by-Sony smartphones.

LG G3 S
Οι Κορεάτες δεν έχουν ΔΝΤ στο κεφάλι
τους, έτσι πουλάνε όσο-όσο τα Android
phones. Το LG G3 S αποτελεί λαμπρό
παράδειγμα…
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Μ

ε την κρίση να χτυπάει «κόκκινο» -ειδικά αυτή
την περίοδο- ίσως δεν είναι ότι καλύτερο
να αναζητούμε την τεχνολογική υπεροχή σε
smartphones άνω των 600€. Γνωρίστε λοιπόν
όχι μία, αλλά πέντε συσκευές που μπορούν
να τα αντικαταστήσουν επάξια, στο... 1/3 της
τιμής τους, χωρίς να αγχώνεστε μην πέσουν στο πάτωμα, χαθούν στο

λεωφορείο ή... τα ξεχάσετε το Πάσχα στο χωριό. Υποδεχτείτε λοιπόν
πέντε κινητά που δεν έχουν τίποτα να χάσουν, αλλά αντιθέτως, έχουν
πολλά να σας προσφέρουν, αφού θα τα... «συμπαθήσει» ιδιαίτερα
το πορτοφόλι σας, αλλά και εσείς οι ίδιοι. Τα Samsung Galaxy A3,
Motorola Moto G 4G 2014, Microsoft Lumia 535, Sony Xperia
M2 Aqua και LG G3 S βρίσκονται με τους διακόπτες τους στο ON,
περιμένοντας να επιλέξετε το... καλύτερο.
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Samsung Galaxy A3
Αφού βλέπετε το «Galaxy» να δεσπόζει στην κωδική ονομασία της
συσκευής, μην αγχώνεστε. Απολαύστε την ευχρηστία που χαρίζει το
Android OS 4.4.4 και αν έχετε υπομονή, περιμένετε λίγο καιρό μέχρι να γίνει
διαθέσιμη η έκδοση Android 5.0 για το συγκεκριμένο μοντέλο. Galaxy S6
πάντως δεν θα γίνει... δυστυχώς!

Ότι δεν… συμπαθούμε το TouchWiz μενού της Samsung είναι γνωστό, αλλά
με τη νεότερη έκδοση που λανσάρει το Galaxy A3, θα κάνουμε την καρδιά
μας πέτρα. Εύχρηστα μενού, πληθώρα από καλοσχεδιασμένα widgets και
άμεση απόκριση στις εντολές μας, κάνουν τη διαχείριση της συσκευής...
πολύ πιο ανεκτή.

Παρά την προσιτή τιμή, το Galaxy A3 πιάνει τα 0-100 με... ταχύτητες HSPA+,
χωρίς να αδιαφορεί όμως και για την τεχνολογία 4G/LTE. Σε κάθε περίπτωση
φροντίστε να έχετε ενεργή την υπηρεσία δεδομένων στην SIM κάρτα σας
και φυσικά να... βρίσκεστε σε χώρο με σήμα... καμπάνα για να το δείτε εν
δράση.

Με 16GB εσωτερικής μνήμης διαθέσιμα για κάθε τύπο δεδομένων αλλά και
εφαρμογές, τα πράγματα δείχνουν καλά για αρχή. Ευτυχώς στα ενδότερα
οι Κορεάτες το εφοδίασαν με 1,5GΒ μνήμης RAM για να μην «κολλάει»
πουθενά, ενώ χώρεσαν και μία microSD υποδοχή για κάθε ανάγκη.

Music to your ears…
Όση επεξεργαστική ισχύς λείπει από τη συσκευή, οι Κορεάτες
τεχνικοί φαίνεται πως την μετέτρεψαν σε... multimedia
«καλούδια» για την ψυχαγωγία του χρήστη. Το Galaxy A3
διαθέτει υποδοχή διαμέτρου 3.5 χιλιοστών, υποστηρίζει την
τεχνολογία DNSe (Digital Natural Sound Engine) για ψηφιακό
ήχο υψηλού επιπέδου, ενώ εκτός από τον κλασσικό MP3
player, διαθέτει και ένα στερεοφωνικό FM Radio με RDS. Όχι
και άσχημα για mid-range smartphone…

Διαστάσεις

130,1 χιλ.

Φωτογραφίες vs. Τιμή:
σημειώσατε 1
Καλά δεν πρόκειται να παίξει στην ίδια κατηγορία με τις...
κορυφαίες ψηφιακές κάμερες της αγοράς, σίγουρα όμως
καταφέρνει να απαθανατίσει ικανοποιητικές φωτογραφίες.
Το μέγεθός τους βέβαια δεν ξεπερνάει τα 8.0 MPixel (ήτοι
3264x2448 pixels), ευτυχώς όμως trendy λειτουργίες όπως
αυτόματη εστίαση και geo-tagging, δεν λείπουν από το μενού
«Ρυθμίσεις» της κάμερας. «Γράφει» και video (full HD) στα 30
fps, χωρίς να παίρνει και Όσκαρ σκηνοθεσίας όμως.

65,5 χιλ.
Πάχος: 6,9 χιλ., Βάρος: 176 γρ.
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Motorola Moto G 4G 2014
Η Motorola -δεν το συζητώ- ξέρει τι θέλει η αγορά και κυρίως, πότε το
θέλει. Για αυτό το Moto G 2014 είναι ίσως το πιο καλοδουλεμένο και vfm
κινητό της πεντάδας. Αγγίξτε απλά για λίγο τη συσκευή, κατανοήστε πόση
έρευνα και κόπος έχει χρειαστεί για τον σχεδιασμό ενός τόσο στιβαρού
σκελετού και θα καταλάβετε τι εννοούμε.

Εκτός από εύχρηστο, είναι όμως και αρκετά «έξυπνο». Βασισμένο στην
έκδοση 4.4 του Android, το Moto G 2014 εκμεταλλεύεται το vanilla
Android στο εσωτερικό και ανυπομονεί για αναβάθμιση σε Android 5.0
Lollipop. Ευτυχώς το καθαρό Android στα ενδότερα και η ικανοποιητική
RAM (1GB), με την οποία το εφοδίασαν οι τεχνικοί της Motorola παίζουν το
ρόλο τους, στο τελικό -πολύ ικανοποιητικό- αποτέλεσμα.

Στο «βωμό» της εξοικονόμησης χρημάτων όμως... φαίνεται πως θυσιάστηκε
η οθόνη της συσκευής, τόσο ευκρίνεια όσο και σε φωτεινότητα. Έτσι οι
κάτοχοι του Moto G 2014 θα πρέπει να αρκεστούν στις 5.0 ίντσες της, αλλά
και στην μικρή ασάφεια που εντοπίζεται κατά τη χρήση της κάτω από το
έντονο ηλιακό φως.

Το «καθαρό» Android UI όπως και να το κάνουμε, αποτελεί μία από τις
ψηφιακές μας «αδυναμίες». Λιτό στην εμφάνιση, εύχρηστο σε καθημερινή
χρήση και υπερπλήρες στον αριθμό των widgets που «φιλοξενεί», κάνει
τη διαφορά σε σχέση με κάθε άλλο smartphone. Κάποιοι το λατρεύουν,
κάποιοι άλλοι το μισούν θανάσιμα. Εμείς ανήκουμε στους πρώτους…

Socially connected phone …
Ναι καλά καταλάβατε, θα... τονίσουμε το προφανές. Όπου
και να πλοηγηθείτε στα μενού του Moto G 2014, θα βρείτε
εφαρμογές και συντομεύσεις της οθόνης αναμονής για hot
υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που σας... καλούν θελκτικά
κοντά τους. Facebook, Twitter και Swarm είναι μόνο λίγα
από τα «μέρη» που μπορείτε να συναντήσετε φίλους ή να
κάνετε νέους, αρκεί να έχετε απεριόριστο όγκο δεδομένων
στο πρόγραμμά σας φυσικά.

Διαστάσεις

141,5 χιλ.

Shoot me, I’m famous...
Όχι ότι τα 8.0 MPixel της κάμερας του Moto G 2014 είναι
αρκετά για να αλλάξουν τη γνώμη σας για τα camera
phones, αλλά ΟΚ, σε σχέση με τους αντιπάλους του τα
πάει αρκετά ικανοποιητικά, πιστέψτε μας. Έτσι κάτω από
τον... σωστό φωτισμό ή την τέλεια γωνία λήψης, μπορεί
να απαθανατίσετε αξιόλογες φωτογραφίες στα 3264x2448
pixels, αλλά και HD (720p) videos με ποιότητα 30 fps.

70,7 χιλ.
Πάχος: 11 χιλ., Βάρος: 217 γρ.
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Microsoft Lumia 535
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός προσιτού, socially connected κινητού,
αποδεικνύεται «παιχνιδάκι» για τους τεχνικούς της Microsoft. «Ντύνεις»
λοιπόν ένα Windows Phone 8.1 μοντέλο με ποιοτικά πλαστικά καλύμματα,
του χαρίζεις μια αξιόλογη οθόνη αφής για τους απαιτητικούς και... νάτο το
best seller!

Παρά τα απλά ικανοποιητικά επίπεδα μνήμης RAM (μόλις 1GB) το Lumia 535
δεν δείχνει να κουράζεται σε καθημερινή χρήση, κυρίως όταν αυτή αφορά
αρχάριους χρήστες. Ναι είναι αλήθεια ότι κάποιες εφαρμογές των Windows
Phone 8.1 ίσως αντιδράσουν λίγο «νωχελικά» στις εντολές σας (ειδικά σε
καθημερινή χρήση), αυτό όμως δεν περιορίζει σημαντικά την ευχρηστία της
συσκευής.

Το μέγεθος της οθόνης ικανοποιεί με τις 5.0 ίντσες της, ενώ η ανάλυσή της
αγγίζει απλά τα 540x960 pixels. Τιμές απλά ικανοποιητικές εν έτη 2015
για ένα τόσο trendy κινητό. Παρόλα αυτά, ο «νεανικός» χαρακτήρας της
συσκευής χαρίζει μεγάλη ευελιξία κινήσεων στο χρήστη, όσο απαιτητικός
και αν είναι...

Αν πιστεύατε πάντως ότι ένα τόσο νεανικό κινητό θα προσέφερε απλά τα
βασικά στον τομέα της φωτογραφίας, τότε... κάνετε μεγάλο λάθος. Παρά
την αρκετά προσιτή τιμή, το Lumia 535 «φοράει» μια 5άρα κάμερα αρκετά
καλής ανάλυσης και πολύ υψηλού frame rate. Πράγμα που σημαίνει, ότι
φωτογραφίες ικανοποιητικές... βγάζει!

Από social ευαισθησίες όμως;
Εφοδιασμένο τόσο με Facebook client όσο και με εφαρμογή
για πρόσβαση στον Twitter λογαριασμό μας, το Lumia
535 «ζει» για να κάνει βόλτες στον μαγικό κόσμο των
social networks. Αποκτήστε πρόσβαση σε κάθε γνωστή
υπηρεσία, ενημερωθείτε για νέα και ειδήσεις μέσω Tweets,
επικοινωνήστε στο δευτερόλεπτο με φίλους και γνωστούς
κ.λπ. Social «galore» ένα πράγμα...

Διαστάσεις

140,2 χιλ.

Επικοινωνία = τα πάντα όλα...
Αν η χαμηλή τιμή της συσκευής συνδυάζεται με το...
χαμηλό εισόδημα των teenagers τότε με την απόκτηση του
συγκεκριμένου Lumia χτυπάτε διάνα. Το UI των Windows
Phone 8.1 άλλωστε είναι πλέον πασίγνωστο για την
απλότητα και ευχρηστία των μενού του, ενώ ειδικά στην
εισαγωγή κειμένου τα πάει περίφημα. Θέλετε SMS, MMS
και Email; Εύκολα! Προτιμάτε πρόσβαση στο LinkedIn ή
το Foursquare; Χαλαρά... Τι άλλο λείπει; Τίποτα... λίγο
μεγαλύτερη παραμετροποίηση ίσως;

72,4 χιλ.
Πάχος: 8,8 χιλ., Βάρος: 152 γρ.
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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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Sony Xperia M2 Aqua
Προσιτό, το αποκαλείς σίγουρα. Λειτουργικό... μπορεί να αποδειχθεί κάτω
από προϋποθέσεις (Android KitKat). Το σίγουρο πάντως είναι ότι το Xperia
M2 Aqua είναι το πιο ανθεκτικό από τα κινητά του συγκριτικού μας σήμερα
και ίσως το πιο «ισχυρό» μοντέλο για αυτή την δύσκολη οικονομικά
περίοδο, ικανό να σας κρατήσει σε επικοινωνία με τα social δίκτυα που
συμμετέχετε.

Ποιος κοιτάζει το «τετριμμένο» design όταν ενεργοποιηθεί το Android OS;
Μπορεί στην αρχή να διατίθεται με την έκδοση 4.4 (Kitkat), η Sony μας
ενημέρωσε όμως ότι σύντομα θα αναβαθμιστεί σε Android 5.0 Lollipop, με
ότι συνεπάγεται αυτό για τις νέες δυνατότητες που θα αποκτήσει. Συνδυάστε
σε αυτά τον τετραπύρηνο (1,2GHz) επεξεργαστή στα ενδότερα και έχετε
μπροστά σας ένα πολλά υποσχόμενο κινητό.

Πόσο έξυπνο είναι όμως; Αρκετά για να ενσωματώσει LTE/HSDPA
υποστήριξη για πλοήγηση στα αγαπημένα σας sites με ταχύτητες κοντά στα
44Mbps (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!

Και στα της... λειτουργικότητας όμως δεν πάει πίσω. Με 1GB μνήμης RAM,
όλα φαίνονται πιο απλά, ακόμα και η πλοήγηση στο κλασσικό UI της
Sony, που κάνει ότι μπορεί για να μας κρατήσει σε επαφή με φίλους σε
Facebook και Twitter, ανανεώνοντας το timeline όσο πιο συχνά γίνεται. Θα
επικοινωνήσετε πάντως, μην ανησυχείτε, απλά... οι πρώην κάτοχοι Xperia,
δεν θα εντυπωσιαστούν από το UI.

Διασκέδαση πάνω από όλα…
Τι καλύτερο από ένα εξελιγμένο smartphone, αρκετά
ανθεκτικό -για να μην αγχώνεσαι μη σου πέσει- με
«κορυφαία» ψυχαγωγικά χαρακτηριστικά; Ανοίξτε το FM
Radio με RDS όπου βρίσκεστε και απολαύστε μουσική με
αξιόλογα ηχητικά εφέ, ή εναλλακτικά πατήστε το Play στο
ενσωματωμένο music player του Android OS. Χώρος στην
κάρτα μνήμης να υπάρχει και από τραγούδια... άλλο τίποτα.
Με 8GB εσωτερικής μνήμης βέβαια (6.3GB διαθέσιμα), ίσως
δεν την χρειαστείτε άμεσα.

Διαστάσεις

140 χιλ.

Κάμερα... made by Sony
Με την τεχνογνωσία της Sony να κάνει… το καλύτερο δυνατό
στα της κάμερας, το Xperia M2 Aqua μπορεί εύκολα να
κερδίσει τον τίτλο του καλύτερου camera phone της midrange κατηγορίας. Αέρινο framerate στα full HD videos,
πολύ καλή ευκρίνεια στις φωτογραφίες των 3264x2448
pixels και δυνατότητα χρήσης αυτόματης εστίασης, LED
φλας και πανοραμικές φωτογραφίες συμπληρώνουν τα
εντυπωσιακά του imaging χαρακτηριστικά.

72 χιλ.
Πάχος: 8,6 χιλ., Βάρος: 184 γρ.
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LG G3 S
Αν δεν γνωρίζετε την «light» έκδοση του πανίσχυρου LG G3, τότε ζείτε σε...
άλλο πλανήτη. Δείτε από κοντά το best value for money smartphone της
αγοράς, κατασκευασμένο από την LG ειδικά για εσάς, εφοδιασμένο με έναν
Snapdragon 400 επεξεργαστή, ικανοποιητική μνήμη RAM και μία απλά
καταπληκτική οθόνη αφής.

Η LG -γνωστή για τις καθυστερημένες αναβαθμίσεις λογισμικού στα
smartphones της- εφοδίασε το LG G3 S με την έκδοση Android 4.4.2, χωρίς
να είναι ακόμα γνωστό το πότε θα αναβαθμιστεί σε Android 5.0 ή (ακόμα
καλύτερα σε 5.1). Παρόλα αυτά το UI δείχνει «φρέσκο», αέρινο και κυρίως,
πολύ φιλικό σε καθημερινή χρήση.

Δεν γίνεται να μην εντυπωσιαστείτε από τη φωτεινότητα της οθόνης του LG
G3 S, που κανονικά θα ταίριαζε σε πιο high-end smartphones. Μέγεθος
5.0 ίντσες, τεχνολογίας IPS και ανάλυσης 720x1280 pixels, δείχνει έτοιμη
για εντατική χρήση κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Εκτός από την
εντυπωσιακή φωτεινότητά της όμως, προσφέρει μοναδικές γωνίες θέασης.

Γιατί όμως είναι τόσο εύχρηστο; Ρίξτε μια ματιά στα ενδότερα και θα
καταλάβετε. Ένα «ελαφρύ» UI από την LG που συνδυάζεται με την έκδοση
Kitkat και τα «καλούδια» της, σε συνδυασμό με 1GB μνήμης RAM, φαίνεται
πως είναι αρκετά για να κερδίσουν το ενδιαφέρον κάθε αρχάριου χρήστη.
Μην αγχώνεστε πάντως, δεν «κολλάει» πουθενά.

Κάμερα για… αρχάριους και όχι
μόνο
Με την εξωτερική του εμφάνιση να εντυπωσιάζει με την
ποιότητα κατασκευής της, κάπου έπρεπε να εντοπίσουμε
το σημείο που «υστερεί» η συσκευή, για να δικαιολογήσει
το μικρό της κόστος. Δεν μας πήρε πολύ να το βρούμε,
μετά από μία «επιδερμική» χρήση της κάμερας του LG G3
S. Φωτογραφίες καλής ανάλυσης (8.0 MPixel), μέτριας
ευκρίνειας και -απλά- ικανοποιητικής φωτεινότητας. ΟΚ, δεν
μπορούμε να τα έχουμε όλα...

Διαστάσεις

137,7 χιλ.

Η μουσική σώζει την
κατάσταση...
Και εκεί που μας έχει... επαναφέρει στη θέση μας η χαμηλή
πτήση της... ψηφιακής του κάμερας, το LG G3 S βάζει τον
music player στο Play και ξαναφέρνει το χαμόγελο στα χείλη
μας! Δυνατό ηχείο, κρυστάλλινος ήχος, υποστήριξη για
αρχεία MP3/WMA και AAC, όλα συνδυάζονται και χαρίζουν
στο «ανδροειδές» της LG μια θέση κοντά στην κορυφή των
best value for money phones.

69,6 χιλ.
Πάχος: 10,3 χιλ., Βάρος: 172 γρ.
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Samsung
Galaxy A3

Motorola
Moto G 4G 2014

Microsoft
Lumia 535

Sony
Xperia M2 Aqua

LG
G3 S

ΤΙΜΗ

€ 229

€ 199

€ 109

€ 199

€ 239

SITE

http://gr.samsungmobile.com/

www.motorola.com/

www.microsoft.com/

www.sonymobile.gr/

www.lg.com/gr

ΟΘΟΝΗ

4.5’’, Super AMOLED,
540x960 pixels

5.0’’, IPS LCD, 720x1280
pixels

5.0’’, IPS-LCD αφής, 540x960
pixels

4.8’’, IPS αφής, 540x960
pixels

5.0’’, IPS LCD, 720x1280
pixels

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

LTE, HSDPA, WLAN, Bluetooth
4.0, microUSB 2.0

LTE, HSDPA, WLAN, Bluetooth
4.0, microUSB 2.0

HSDPA/USUPA, WLAN,
Bluetooth 4.0, microUSB 2.0

LTE, HSDPA/USUPA, WLAN,
Bluetooth 4.0 A2DP,
microUSB 2.0

LTE, HSDPA/USUPA, WLAN,
Bluetooth 4.0 A2DP,
microUSB 2.0

ΜΝΗΜΗ

16GB, 1,5GB RAM, microSD

8GB, 1GB RAM, microSD

8GB storage, 1GB RAM

8GB, 1GB RAM, microSD

8GB, 1GB RAM, microSD

OS

Android OS, v4.4.4 (KitKat)

Android OS, v4.4 (Kitkat)

Microsoft Windows Phone
8.1

Android OS, v4.4.2 (KitKat)

Android OS, v4.4.2 (KitKat)

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ

Quad-core 1,2 GHz
Cortex-A53

Quad-core 1,2 GHz Cortex-A7

Quad-core 1,2 GHz Cortex-A7

Quad-core 1,2 GHz Cortex-A7

Quad-core 1,2 GHz Cortex-A7

ΚΑΜΕΡΑ

8.0 MPixel, video, autofocus

8,0 MPixel, αυτόματη εστίαση

5.0 MPixel, LED φλας

8.0 MPixel, geotagging,
βίντεο

8.0 MPixel, autofocus, βίντεο

AYTONOMIA

290 ώρες αναμονής, 720
λεπτά ομιλίας

Δε διατίθεται

552 ώρες αναμονής, 660
λεπτά ομιλίας

595 ώρες αναμονής, 683
λεπτά ομιλίας

700 ώρες αναμονής, 960
λεπτά ομιλίας

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΒΑΡΟΣ

130,1x65,5x6,9 χιλιοστά /
110,3 γρ.

141,5x70,7x11 χιλιοστά /
149 γρ.

140,2x72,4x8,8 χιλιοστά /
146 γρ.

140x72x8,6 χιλιοστά / 149 γρ.

137,7x69,6x10,3 χιλιοστά /
134 γρ.

ΥΠΕΡ

UI, social networking,
αυτονομία

Οθόνη, ευχρηστία, UI

Social networking,
συνδεσιμότητα, κάμερα

Μενού, κάμερα, ψυχαγωγία

Τιμή, οθόνη

ΚΑΤΑ

Κάμερα, ποιότητα κατασκευής,
οθόνη

Κάμερα, αυτονομία

Λειτουργικό,
παραμετροποίηση, αυτονομία

Αυτονομία, ποιότητα
κατασκευής

Αξιοπιστία, κάμερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΙΠΕ…

Νεανικό και ποιοτικό συνάμα,
το Galaxy Α3 επιτρέπει την
πρόσβαση σε social networks
και απευθύνεται σε teenagers,
προσφέροντας εντυπωσιακή
ισχύ και άνετη πλοήγηση
στο UI.

Το best seller της Motorola
είναι αξιόλογο στα
περισσότερα specs και
δικαιολογεί τον τίτλο του best
value Android smartphone.
Υστερεί λίγο στα της κάμερας
βέβαια, αλλά ΟΚ τα...
παραβλέπουμε.

Παιχνίδι στα χέρια κάθε
teenager, το Lumia 535 δεν
είναι τόσο εύχρηστο όσο
τα υπόλοιπα κινητά μας,
καταφέρνει όμως άριστα αυτό
για το οποίο σχεδιάστηκε.
Προσιτή επικοινωνία, για κάθε
τύπο χρήστη.

Σχεδιασμένο για ψυχαγωγία
και… ανθεκτικότητα κυρίως,
το M2 Aqua έχει όλα όσα θα
ήθελε κάθε νεαρός χρήστης
για να διασκεδάσει αλλά και
να επικοινωνήσει. Είναι αρκετά
εύχρηστο ενώ υστερεί μόνο
στην ανάλυση της οθόνης σε
σχέση με τον ανταγωνισμό.

H «light» έκδοση του
πανίσχυρου LG G3 κοστίζει
κάτι λιγότερο από 240 ευρώ
και κερδίζει τις εντυπώσεις
στην συγκεκριμένη κατηγορία.
Με εντυπωσιακή εμφάνιση και
κορυφαία οθόνη αφής χάνει
στα σημεία από το Moto G
2014 (4G).

… ΚΑΙ ΕΒΑΛΕ

8

9

7,5

8

8,5

100%

Ο νικητής

90%
80%

Motorola Moto G 2014
Το vanilla Android, η
εξαιρετική ευχρηστία της
συσκευής που το κάνει να
κινείται σαφώς πιο άνετα σε
σχέση με τον ανταγωνισμό και
η πολύ προσιτή τιμολόγησή
του στην ελληνική αγορά
(μόλις 199€) ήταν αρκετά για
να δώσουν την πρωτιά στο
Moto G 2014!

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Οθόνη

Αυτονομία

Samsung Galaxy A3
Sony Xperia M2 Aqua
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Συνδεσιμότητα

Πλοήγηση

Motorola Moto G 4G 2014
LG G3 S

OS

Microsoft Lumia 535

VERSUS

Με το χέρι στην τσέπη…
… Δείτε στο συγκεκριμένο συγκριτικό, τις ZTE και Microsoft να μας δανείζουν τα πιο προσιτά
smartphones τους, για μια μονομαχία μέχρι τελικής πτώσεως.

ZTE Blade A450
€ 129, www.zte.com.cn/en/

Εφοδιασμένο με… λαχταριστό KitKat (Android 4.4), το
Blade A450 δείχνει τα δόντια του σε θέματα ευχρηστίας
και σταθερότητας λογισμικού, την ίδια στιγμή που η τιμή
του (για 4G κινητό) παραμένει πολύ… μπροστά.
Γνωστός περισσότερο για την αξιοπιστία και όχι τόσο
για την ταχύτητά του, ο τετραπύρηνος επεξεργαστής
του ZTE Blade A450 «τρέχει» στα 1,3GHz, με 1GB
RAM… έστω!
H ZTE ποτέ δεν κατάφερε να «φτιάξει» όνομα με
την αυτονομία των συσκευών της. Με το ZTE Blade
A450 βαδίζει στα χνάρια προηγούμενων μοντέλων,
προσφέροντας μέτριες επιδόσεις για... μέσους χρήστες.

OS Android OS, v4.4 (KitKat)
Επεξεργαστής MT6732M,
1,3GHz Quad-core
Μνήμη 8 GB, 1 GB RAM, microSD
Οθόνη 5’’, TFT αφής, 854x480 pixels
Κάμερα 5 MPixel, geo-tagging
Αυτονομία Δε διατίθεται
Διαστάσεις 143x72x10,2 χιλιοστά
Βάρος 166 γρ.

[VS]

Lumia 635
€ 99, www.microsoft.com/mobile/

[τεχνικά]

Η έκδοση 8.1 των Windows Phone αποδεικνύεται ιδιαίτερα
εύχρηστη και λειτουργική, ιδίως επειδή συνδυάζεται με την
ομαλή πλοήγηση που χαρίζει στη συσκευή το 1GB μνήμης
RAM. Ευτυχώς για εμάς…

[επιδόσεις]

Δεν είναι φυσικά πιο… γρήγορο από την… σκιά του,
αλλά για τα χρήματά του τα πάει περίφημα. Αν το
χρησιμοποιήσετε συνετά, χωρίς υπερβολές, τότε θα σας το
ανταποδώσει.

[αυτονομία]

Ο ειδικός είπε...
Λόγω κρίσης η τσέπη σας
«κοιτάζει» αλλού, όμως
το ZTE αξίζει μέχρι και το
τελευταίο από τα ευρώ
του...

...και έβαλε 9

Η ενσωμάτωση ενός επεξεργαστή στα 1,2GHz όμως,
έχει και τα καλά της. Έτσι το Lumia αποδεικνύεται
νοικοκυρεμένο στην ενεργειακή του κατανάλωση και
αντέχει έως και 2 μέρες μακριά από το φορτιστή.

OS Microsoft Windows Phone 8.1
Επεξεργαστής Quad-core 1,2 GHz
Cortex-A7
Μνήμη 8 GB, 1GB RAM, microSD
Οθόνη 4.5’’, IPS αφής, 480x854 pixels
Κάμερα 5 MPixel, εγγραφή video
Αυτονομία 648 ώρες αναμονή,
720 λεπτά ομιλία
Διαστάσεις 129,5x66,7x9,2 χιλιοστά
Βάρος 134 γρ.

...και έβαλε 8,5

56 KT ΜΑΪ 2015

www.infocom.gr

HOW TO

1. Σκανάρισμα εγγράφων με Android
smartphone…

2. Μετατροπή σε PDF…

Μην το ψάχνετε πολύ, αν έχετε Android κινητό ο καλύτερος τρόπος
για να σκανάρετε έγγραφα/φωτογραφίες κλπ κάθε είδους είναι η
εφαρμογή Google Drive! Ανοίξτε την εφαρμογή, πατήστε στο «+» και
επιλέξτε το Scan!

Αφού σκανάρετε το έγγραφό σας, το Google Drive θα το επεξεργαστεί
αυτόματα σε φωτεινότητα, λεπτομέρεια και ευκρίνεια. Μπορείτε να
κάνετε επιπλέον επεμβάσεις αν θέλετε (αποκοπή, αλλαγή χρωματικού
βάθους, μετονομασία κ.α.). Στη συνέχεια το Google Drive θα το
αποθηκεύσει αυτόματα σε PDF για εύκολο διαμοιρασμό.

Scan documents μέσω του κινητού!

3. Επιπλέον ρυθμίσεις

4. Σκανάρισμα εγγράφων με iPhone

Μπορείτε να κάνετε επιπλέον επεμβάσεις στο αρχείο, επιλέγοντας το
μενού ρυθμίσεων (με τις τρεις τελείες πάνω δεξιά) στην εφαρμογή
Google Drive. Έτσι μπορείτε να καθορίσετε τι είδους βελτιώσεις
θα γίνονται, να επιλέξετε το μέγεθος του χαρτιού (Α4 κλπ.) τον
προσανατολισμό και την ποιότητα της εικόνας που πρόκειται να
σκαναριστεί.

Αν προτιμάτε το iPhone και το iOS για την επικοινωνία σας, τότε
η καλύτερη εφαρμογή για σκανάρισμα αρχείων/εγγράφων είναι
αναμφίβολα η εφαρμογή Evernote Scannable! Ξεχωρίζει για
την πληρότητα των ρυθμίσεων που προσφέρει και τα εξαιρετικά
αποτελέσματα ακόμα και για επαγγελματίες.
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5. Σκανάρισμα με ένα «κλικ»

6. Χειροκίνητο scanning

Ανοίξτε απλά την εφαρμογή, κρατήστε το κινητό πάνω από το
έγγραφο (το οποίο βρίσκεται σε σκούρο υπόβαθρο όμως) και όταν
όλη η επιφάνειά του γίνει μπλε, και συμπληρωθεί μικρός λευκός
κύκλος στην οθόνη σας, θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία!

Αν θέλετε να κάνετε επιπλέον ρυθμίσεις πάνω στο τελικό αποτέλεσμα,
μπορείτε να επιλέξετε την χειροκίνητη λειτουργία. Αγγίξτε απλά το
«Manual» και πατήστε το πλήκτρο που θα εμφανιστεί. Αν θέλετε να
επιστρέψετε σε αυτόματη λειτουργία, πατήστε απλά το μικρό «Χ» από
κάτω.

Είστε στη μέση του δρόμου και ο πελάτης σας ζητάει σκαναρισμένη την απόδειξη αγοράς; Βρίσκεστε
διακοπές και ο διευθυντής τηλεφωνεί για σκαναρισμένα αντίγραφα των… συμβολαίων; Μην ανησυχείτε,
αν έχετε iPhone ή Android smartphone, έχετε τη λύση στο… τσεπάκι! Κρατήστε σημειώσεις…

7. Επιπλέον ρυθμίσεις

8. Δυνατότητες για επαγγελματίες

Στο κάτω μέρος της οθόνης θα εντοπίσετε μία σειρά από προηγούμενα
έγγραφα που σκανάρατε κατά το παρελθόν. Μπορείτε να τα
διαγράψετε μαζικά (επιλέγοντας το αντίστοιχο εικονίδιο στο πλάι) ή
κάποια επιλεκτικά πιέζοντας πάνω στις φωτογραφίες που επιθυμείτε.

Το Evernote Scannable ξεχωρίζει για την πληρότητα των διαθέσιμων
ρυθμίσεων που προσφέρει. Έτσι μπορείτε να στείλετε μέσω
mail/μηνύματος τα έγγραφα που σκανάρατε, να τα αποθηκεύσετε σε
άλλο τύπο format, να τα στείλετε σε συναδέλφους σας μαζικά σαν
καταχώρηση στο Ημερολόγιο τους κ.ά.
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1. Πρώτη ενεργοποίηση των Windows Phone 8.1

2. Αρχικές ρυθμίσεις στο κινητό

Εδώ τα πράγματα είναι εύκολα. Ένα παρατεταμένο άγγιγμα στο On/Off
πλήκτρο της συσκευής αρκεί, για να δείτε μετά από λίγα δευτερόλεπτα
το γνωστό λογότυπο των Windows Phone 8.1 να σας υποδέχεται.
Αφού το ρυθμίσετε με επαφές, κοινωνικά δίκτυα κλπ. μεταφερθείτε
στο μενού του Skydrive.

Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι η Live ID σας στην Microsoft. Αυτή
μπορεί να είναι π.χ. ένα email σε Hotmail ή MSN για παράδειγμα.
Αφού εισάγετε τα στοιχεία σας, θα έχετε πρόσβαση στον δωρεάν
αποθηκευτικό χώρο της Microsoft στο «σύννεφο», μεγέθους 7GB για
κάθε χρήστη. Μπορείτε να αποθηκεύετε εκεί κάθε αρχείο του κινητού
ή να έχετε πρόσβαση και στα αρχεία του Η/Υ σας, όπως θα δείτε στα
επόμενα βήματα!

Συγχρονισμός στα Windows 8.1!

3. Συγχρονισμός SkyDrive στα Windows 8.1

4. Δημιουργία φακέλων, επιλογή αρχείων

Αν ανήκετε στους... φανατικούς της Microsoft, τότε σίγουρα θα έχετε
ήδη κάποιο H/Y με Windows 8/8.1 στην κατοχή σας. Στα βασικά
του μενού, θα βρείτε συντόμευση για την υπηρεσία online storage
SkyDrive, η οποία διατίθεται (τα πρώτα 7GB) δωρεάν σε κάθε χρήστη
των Windows 8.1. Αφού εισάγετε στα μενού της εφαρμογής την Live
ID σας, η διαδικασία συγχρονισμού με το «σύννεφο» ξεκινά.

Από τα μενού των Windows 8.1 μπορείτε να επιλέξετε τους
φακέλους του υπολογιστή σας που θα συγχρονιστούν με το SkyDrive.
Παράλληλα, μπορείτε να δημιουργήσετε νέους φακέλους, ή να
διαγράψετε όσους δεν χρειάζεστε άλλο. Η διαδικασία συγχρονισμού
εγγυάται ότι κάθε αλλαγή σας θα γίνεται εμφανής και στο Windows
Phone 8.1 κινητό σας.
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5. Επεξεργασία στο κινητό, εμφάνιση στο PC!

6. Συγχρονίστε και τις φωτογραφίες σας

Τα Windows Phone 8.1 με τα μεγάλα αδελφάκια τους (Windows 8.1)
συνεργάζονται τόσο αρμονικά, που κάθε αρχείο που δημιουργείτε στο
ένα, μπορείτε να το έχετε άμεσα προσβάσιμο στο άλλο λειτουργικό.
Ανοίξτε για παράδειγμα ένα αρχείο Word στο κινητό, επεξεργαστείτε
το με νέο κείμενο, πίνακες, φωτογραφίες κλπ. και στη συνέχεια
αποθηκεύστε το. Σε δευτερόλεπτα, θα το βρείτε έτοιμο στον Η/Υ σας,
να σας περιμένει!

Εκτός από αρχεία Office (όπως Word, Excel, PDF) μπορείτε να
απολαμβάνετε τις φωτογραφίες σας στο κινητό αλλά και τον Η/Υ
άμεσα, χωρίς καθυστέρηση. Στο μενού της Κάμερας του Windows
Phone 8.1 κινητού σας, μπορείτε να καθορίσετε αν θα γίνεται άμεσα
upload των φωτογραφιών σας στο SkyDrive ή όταν συνδεθείτε σε WiFi
δίκτυο.

Μπορεί να μην έχουν καταφέρει να «πλημμυρίσουν» -ακόμα- τις αγορές, σίγουρα όμως τα Windows
Phone 8.1 προσφέρουν πολλές δυνατότητες στους χρήστες. Εάν λοιπόν σκοπεύετε να αποκτήσετε ένα
και θέλετε να δείτε πως συγχρονίζονται με τον Windows 8.1 H/Y σας, ρίξτε μια ματιά στις γραμμές που
ακολουθούν.

7. Διαχείριση των αρχείων σε PC και κινητό

8. Sync και με Mac υπολογιστές!

Ο διαθέσιμος χώρος σας στο SkyDrive αγγίζει τα 7GB μετά την πρώτη
ενεργοποίηση της υπηρεσίας. Εκτός από τον Windows 8.1 Η/Υ σας
όμως (και το κινητό) μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία
από οποιοδήποτε PC μέσω της διεύθυνσης: https://skydrive.live.com.
Κάθε αλλαγή σας εκεί, θα έχει τις ανάλογες συνέπειες τόσο στο κινητό,
όσο και στο Windows 8.1 PC σας.

Ο συγχρονισμός δεδομένων μεταξύ Windows 8.1 και κινητού δεν
αποτελεί προνόμιο μόνο του λειτουργικού της Microsoft. Αν έχετε
λοιπόν κάποιον Mac στη διάθεσή σας, μπορείτε να «κατεβάσετε» την
εφαρμογή συγχρονισμού από εδώ: https://apps.live.com/skydrive/ και
να απολαύσετε τα ίδια προνόμια με τους Windows 8.1 χρήστες.
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Mobile φωτογραφίες που… ξεχωρίζουν!

Οι καλύτερες εφαρμογές
για λήψη/επεξεργασία
φωτογραφιών!
Android
iOS

Έχετε «κόλλημα» με τις φωτογραφίες; Σας αρέσει η καλλιτεχνία που αποπνέει
η στασιμότητα των φωτογραφιών ή τα εντυπωσιακά εφέ που μπορείτε να τους
προσθέσετε; Αν απαντήσατε ναι, τότε διαβάστε και πατήστε το «Install» σε κάθε
μία από τις imaging/image editing εφαρμογές που ακολουθούν! Ποιος ξέρει,
ίσως κρύβεται ένας επαγγελματίας φωτογράφος μέσα σας!

ACDSee

Camera360 Ultimate

€Δωρεάν

€Δωρεάν

Οι «παλιοί» θα το γνωρίζουν από την πολύ επιτυχημένη -must have- εφαρμογή για τα Windows.
Οι νεότεροι θα εντυπωσιαστούν από την πληρότητα των χαρακτηριστικών που προσφέρει στο
iOS, τόσο για την απεικόνιση φωτογραφιών
ταχύτατα, όσο και για την επεξεργασία τους στον
μέγιστο βαθμό. Εγκαταστήστε το ACDSee στο
iPhone/iPad σας τώρα!

Μετατρέψτε το smartphone σας σε κορυφαία
ψηφιακή μηχανή, με δυνατότητα λήψης φωτογραφιών σε υψηλή ανάλυση και επαγγελματικές
λειτουργίες που μόνο... hardcore λάτρεις της
φωτογραφίας μπορούν να απολαμβάνουν. Η
εφαρμογή χαρίζει αξιόλογες δυνατότητες στην
ενσωματωμένη κάμερα του Android κινητού
σας, επιτρέποντας τη λήψη φωτογραφιών HDR,
τη χρήση των αισθητήρων κίνησης της συσκευής για 3D οπτικά εφέ, την προσθήκη δεκάδων
άλλων εφέ και στιλ φωτογράφισης όπως ghost,
draft κλπ.

CinemaFX

FlickIt

€0,99
Φέρτε το... Hollywood στις φωτογραφίες σας,
δημιουργώντας εντυπωσιακά εφέ που μόνο επαγγελματίες θα μπορούσαν να φανταστούν.
Η συγκεκριμένη εφαρμογή διαθέτει 21 επαγγελματικά φίλτρα, τα οποία μπορείτε να
«περάσετε» πάνω από τη φωτογραφία σας, για
να την κάνετε επαγγελματική και να εντυπωσιάσετε συγγενείς ή φίλους. Απολαύστε όλα τα
οπτικά εφέ πριν αγοράσετε την εφαρμογή στη
διεύθυνση: http://nexvio.com, ενώ αν θέλετε
πιο πολλά επισκεφτείτε το http://www.flickr.
com/groups/cinemafx

€Δωρεάν
Γιατί να μην ενημερώνετε διαρκώς γνωστούς και
φίλους για τις περιπέτειές σας στις διακοπές; Η
συγκεκριμένη εφαρμογή επιτρέπει το ανέβασμα των φωτογραφιών που έχετε απαθανατίσει με την κάμερα του iPhone στον γνωστό
ιστοχώρο Flickr, για να τις απολαμβάνουν online
φίλοι και γνωστοί, τη στιγμή που τις απαθανατίζετε! Κάντε login λοιπόν (ή δημιουργήστε έναν
λογαριασμό) και... ζήστε τις εμπειρίες σας μαζί
με τα αγαπημένα σας πρόσωπα.
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Blackberry
Windows Phone
Symbian

FX Photostudio

HDR Camera+

€Δωρεάν

€1,99

Γιατί να περιμένετε την επιστροφή στο σπίτι για να
επεξεργαστείτε τις αγαπημένες σας φωτογραφίες; Απαθανατίστε χιονοσκέπαστες βουνοκορφές
ή εντυπωσιακά τοπία στο ηλιοβασίλεμα με την
κάμερα του iPhone και αν η φωτογραφία σας
θέλει... λίγο ρετουσάρισμα, χρησιμοποιήστε
το PhotoStudio. Επεξεργαστείτε την άμεσα αλλάζοντας μέγεθος, ευκρίνεια, αντίθεση, διαστάσεις και αποθηκεύστε το δημιούργημά σας,
έτοιμο για να το στείλετε στους... ζηλιάρηδες
συναδέλφους σας στην Αθήνα.

Χρησιμοποιείστε τη συγκεκριμένη εφαρμογή
για να απαθανατίσετε τις πιο hot φωτογραφίες
σε ποιότητα HDR (High Dynamic Range) αν το
κινητό σας δεν την υποστηρίζει και πλήρη ανάλυση. Η εφαρμογή διαθέτει ειδική λειτουργία
σταθεροποίησης για φωτογραφίες με... σταθερή γωνία λήψης και εντυπωσιακή ευκρίνεια, ενώ
επιτρέπει την άμεση επεξεργασία τους σε χαρακτηριστικά όπως αντίθεση, ευκρίνεια χρωμάτων,
έκθεση, ψηφιακός θόρυβος κ.α. Η λειτουργία
της είναι ιδιαίτερα απλή, ενώ το αποτέλεσμα
μπορείτε να το αποστείλετε εύκολα προς κάθε
προορισμό μέσω mail.

Photo Editor

Snap FX - Camera, Photo Editor
€1,49

€Δωρεάν

Πρόκειται με διαφορά για μια από τις πιο αξιόλογες εφαρμογές λήψης φωτογραφιών και
διαχείρισης των multimedia δεδομένων του
χρήστη. Το πρόγραμμα αναλαμβάνει την επεξεργασία full scale φωτογραφιών, την προσθήκη χρωματικών εφέ σε πραγματικό χρόνο, την
άμεση αποστολή τους σε φίλους/γνωστούς
μέσω Facebook/Twitter κ.λπ., τη δυνατότητα
αλλαγής μεγέθους, αποκοπής και περιστροφής
των φωτογραφιών σας, όσο υψηλής ανάλυσης
και αν είναι. Παράλληλα, λειτουργεί και σαν
μενού απεικόνισης φωτογραφιών σε slide show,
με μεγάλες δυνατότητες παραμετροποίησης.

Ξεχάστε τις εφαρμογές που υπόσχονται τον...
ουρανό με τα άστρα και δεν κάνουν τίποτα. Επεξεργαστείτε τις αγαπημένες σας φωτογραφίες σε
φωτεινότητα, αντίθεση, saturation και ευκρίνεια, χωρίς πολύπλοκα μενού και εξεζητημένες
ρυθμίσεις. Ειδικά σχεδιασμένη για αρχάριους
χρήστες, η εφαρμογή κάνει αυτό ακριβώς που
υπόσχεται και στη συνέχεια επιτρέπει την αποστολή των επεξεργασμένων φωτογραφιών σας
μέσω MMS ή Email, προς κάθε φιλικό σας πρόσωπο, για να… ζηλέψει με τις διακοπές σας!

Retro Camera
€Δωρεάν
Αν σας λείπουν οι παλιές χειροκίνητες κάμερες της περασμένης εικοσαετίας, με το γνωστό φιλμ σε ρολό και το... χειροκίνητη περιστροφή του,
τότε η συγκεκριμένη εφαρμογή θα σας ξυπνήσει μνήμες. Ενεργοποιήστε
την, απολαύστε την οθόνη της συσκευής σας να μετατρέπεται σε παλιά
ρετρό κάμερα του παρελθόντος και απαθανατίστε φωτογραφίες μέσα
από το μικρό της «εικονικό» ψηφιακό φακό! Όλα τα εφέ που συνοδεύουν
την εφαρμογή είναι απλά... μαγικά!

Super 8™

TouchRetouch

€0,99
Αν λατρέψατε και εσείς (όπως εμείς) την ομώνυμη ταινία του Steven Spielberg τότε η συγκεκριμένη εφαρμογή θα σας κάνει να... την
ξαναθυμηθείτε. Καταγράψτε videos λοιπόν
σε φορμά και... ποιότητα παλιάς κάμερας
super 8, δίνοντας έναν ρομαντικό, ρετρό τόνο στα videos που καταγράφετε με την κάμερα
του iPhone. Πατήστε απλά το... πλήκτρο Rec,
καταγράψτε ότι επιθυμείτε και αφήστε μετά την
εφαρμογή να επεξεργαστεί το περιεχόμενο προσθέτοντας ειδικά φίλτρα παλαίωσης, αλλάξτε
τη σειρά των clips, κάντε edit και... απολαύστε
το αποτέλεσμα!

€0,99
Επεξεργαστείτε τις αγαπημένες σας ψηφιακές
φωτογραφίες με τέτοιο τρόπο που μόνο... επαγγελματίας θα μπορούσε! Με τη συγκεκριμένη
εφαρμογή, κάθε αρχάριος χρήστης μπορεί να
αφαιρέσει ανεπιθύμητα στοιχεία στις φωτογραφίες του, όπως π.χ. το πρόσωπο κάποιου, μια
λεπτομέρεια στο χώρο που δεν σας αρέσει κ.α.,
απλά και μόνο με ένα άγγιγμα στην οθόνη
του κινητού. Η εφαρμογή επιτρέπει τη λήψη
φωτογραφιών προς επεξεργασία ή τη χρήση
όσων έχετε ήδη αποθηκεύσει στο μενού «Έκθεση».
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H καθημερινότητά σας… σε τάξη!

«Lifestyle» εφαρμογές
Android

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!

iOS
Blackberry
Windows Phone
Symbian

AccuWeather - Sony
Smartwatch
€0,72
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.α., 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!

Best Wallpapers HD Pro
€Δωρεάν
Όσα themes και αν αλλάξετε στο κινητό, εάν
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, κ.λπ. Μία αναζήτηση θα σας
επιστρέψει χιλιάδες εικόνες σε HD ανάλυση και
θα αλλάξει την εικόνα του κινητού σας.

Agenda
€0,99
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.

Calendar for Pebble
€Δωρεάν
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!
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eWallet

InstaFood PRO

€14,99

€0,87

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 κλπ. 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
στιλ και άποψη!

ListPro

Makeup Premium
€2,99

€18,95

Οι γυναίκες της… παρέας 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!

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.α. 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.

Sleep as Android Unlock
€3,29
Δοκιμάστε την συγκεκριμένη οθόνη κλειδώματος για το κινητό σας
και απολαύστε τον καλύτερο ύπνο που είχατε ποτέ. Πρόκειται για ένα έξυπνο ξυπνητήρι-οθόνη κλειδώματος με δυνατότητα παρακολούθησης των
κύκλων ύπνου. Σας ξυπνάει την κατάλληλη χρονική στιγμή με σκοπό
να σας προσφέρει ένα ευχάριστο πρωινό ξύπνημα, ή αντιθέτως χρησιμοποιεί ήχους νανουρίσματος για ήρεμο ύπνο και χαλάρωση!

Private DIARY
€1,59
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.α. Φυσικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και για καθαρά προσωπικά σχόλια, συγγραφή
ιδεών, προσωπικών στιγμών κ.α.

What's Up
€Δωρεάν
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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EXIT

Μπορούν τα

smartphones

να υποκαταστήσουν τις

επαγγελματικές
φωτογραφικές μηχανές;

Πρόσφατα η Huawei παρουσίασε το P8, το οποίο λανσάρεται από τους
υπευθύνους της κινεζικής εταιρείας ως το πρώτο smartphone με δυνατότητες DSLR
φωτογραφικής μηχανής. Πιστεύετε ότι βρίσκεται κοντά η εποχή που τα smartphones
θα μπορέσουν να αντικαταστήσουν τις επαγγελματικές ψηφιακές κάμερες;

Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν ήμουν φαν
των DSLR, ή της φωτογραφίας γενικότερα.
Από την άλλη δεν ζούμε στο 1998 με
VGA κάμερες στα κινητά μας και τραγικές
αναλύσεις, ούτως ώστε η σκέψη μιας
DSLR να φαντάζει ιδιαίτερα ελκυστική.
Βρισκόμαστε στο 2015, με smartphones
κορυφαίων επιδόσεων, εντυπωσιακών
CMOS αισθητήρων και κρυστάλλινων
φωτογραφιών/4K videos που συζητούνται
καθημερινά. Με βάση όλα τα παραπάνω,
συνεχίζω να αδιαφορώ για την πανάκριβη
DSLR του γείτονα και βασίζομαι στον
εξαιρετικό αισθητήρα του iPhone 6 μου για
φωτογραφίες και videos που με καλύπτουν
απόλυτα.
Νίκος Παπανικολόπουλος
Απλά και ξεκάθαρα. Το έχουν ήδη κάνει!
Δείτε τώρα που καλοκαιριάζει στις παραλίες
πόσοι θα φωτογραφίζουν με ψηφιακές
φωτογραφικές και πόσοι με κινητά και
μάλλον δεν θα σας μείνει καμία αμφιβολία.
Θέλετε μία ακόμη πιο φωτεινή απόδειξη;
Απαντήστε στο Quiz “Ποιος παγκόσμιος
κολοσσός της φωτογραφίας ο οποίος
είχε χαθεί στη λήθη, αναβίωσε μέσα

από ένα brand κινητό;”. Και ας το δούμε
από τη σκοπιά του χρήστη. Τι είναι αυτό
που πραγματικά στερείται ένας χρήστης
smartphone με καλή φωτογραφική;
Ίσως μόνο το οπτικό zoom. Τι κερδίζει;
Φορητότητα, σύνδεση με social media,
άμεση διαθεσιμότητα και ευχρηστία. Οπότε
ο αγώνας είναι μάλλον άνισος και οι DSLR
μπορούν να συνεχίσουν να είναι προνόμιο
των «ψαγμένων».
Βαγγέλης Ξανθάκης
Πιστεύω πως ένα smartphone με καλή
ψηφιακή φωτογραφική μπορεί πλέον
άνετα να αντικαταστήσει μία compact
φωτογραφική, κοινώς να κάνει ένα μέσο
χρήστη να αφήσει σπίτι την point-andshoot του και να έχει ακόμη και στα ταξίδια
μαζί του μόνο το κινητό. Όταν μιλάμε για
τις DSLR όμως, η σύγκριση είναι πολύ
διαφορετική. Η φωτογραφία είναι χόμπι,
η επιλογή φακού, οι ρυθμίσεις, όλα
αυτά που αγαπάει κάποιος στις DSLR, δεν
πιστεύω ότι μπορούν να αντικατασταθούν
από τη χρήση μίας κάμερας smartphone,
όσο καλή κι αν είναι. Είναι δύο διαφορετικά
πράγματα και καλύπτουν διαφορετικές
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ανάγκες, κάτι που θα το κάνουν ακόμη κι
αν το αποτέλεσμα σε ποιότητα είναι το ίδιο.
Χριστίνα Κιτσάτη
Όσο περνάει ο καιρός οι φωτογραφικές
δυνατότητες των smartphones θα
εξελίσσονται όλο και περισσότερο,
φτάνοντας σε τεράστια επίπεδα ποιότητας.
Πολλές εταιρείες και ειδικότερα στα
high-end μοντέλα τους αναμένεται να
ακολουθήσουν το παράδειγμα της Huawei
στο κοντινό μέλλον, κυκλοφορώντας
συσκευές που θα μπορούν να
προσεγγίσουν την ποιότητα μίας
επαγγελματικής DSLR μηχανής. Παρόλα
αυτά, ο θρόνος των DSLR δεν μου φαίνεται
ότι θα «κινδυνεύσει» από οποιοδήποτε
high-end smartphone όσο ανεπτυγμένα
και εάν είναι τα features που προσφέρει
η κάμερα του. Οι κατασκευάστριες
εταιρείες βέβαια αναμένεται να
χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη σύγκριση
για μαρκετινίστικους λόγους, όμως η
πραγματικότητα είναι ότι θα έχουμε πάλι
να κάνουμε με δύο τελείως διαφορετικές
κατηγορίες προϊόντων…
Πέτρος Κυπραίος

