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EDITORIAL

Mobile data makes the world go round!

c.nostis@smartpress.gr

H wearable «επανάσταση» άργησε
μία... μέρα!
Τα smartphones είναι γνωστό ότι πλέον
έχουν γίνει μία προέκταση του ίδιου μας
του εαυτού. Επικοινωνία, διασκέδαση και
ενημέρωση βρίσκονται απλώς στα χέρια
του καθενός μας και όσο περνάει ο καιρός
αυτή η σχέση ενδυναμώνεται όλο και
περισσότερο. Ωστόσο, παρότι η σχέση με τα
smartphones είναι δυνατή δεν μπορούμε να
ισχυριστούμε το ίδιο και για τα wearables,
τα οποία ακόμα δεν έχουν κάνει τη μεγάλη
«έκρηξη». Η αγορά των wearables σύμφωνα
με τις τελευταίες έρευνες βρίσκεται σε μία
σταθερή κατάσταση, με ορισμένες μικρές
τάσεις ανόδου. Αυτό βέβαια απέχει πολύ από
την εικόνα των εκατομμυρίων καταναλωτών

που κυκλοφορούν στο δρόμο, έχοντας ένα
smart ρολόι στον καρπό τους και η αλήθεια
είναι ότι ακόμη δεν έχουμε γνωρίσει μία
wearable «επανάσταση» ανάλογη με την
επανάσταση που έχουν φέρει εδώ και καιρό
τα smartphones.
Ωστόσο, πρόσφατα εμφανίστηκε στην αγορά
μία συσκευή που έχει όλα τα χαρακτηριστικά
του «game changer». Φυσικά, αναφερόμαστε
στο Apple Watch, το οποίο μόνο και μόνο
που φέρει το Apple brand, αυτό είναι ικανό
να το κάνει να πουλήσει σαν τρελό! Ήδη τα
πρώτα δείγματα είναι άκρως ενθαρρυντικά,
καθώς οι ακριβές εκδόσεις του ρολογιού
στην Κίνα (έκδοση των 20.000 δολαρίων)

πουλήθηκαν μέσα σε λιγότερο από μία
ώρα, ενώ στις Η.Π.Α πραγματοποιήθηκαν
ένα εκατομμύριο προπαραγγελίες από την
πρώτη κιόλας μέρα, με τους αναλυτές να
κάνουν λόγο ότι θα πουληθούν κοντά στα
20 εκατομμύρια Apple Watches μέσα σε
μόλις ένα χρόνο! Εφόσον οι προβλέψεις
για το Apple Watch επαληθευτούν, αυτό
πρόκειται να βοηθήσει και τους ανταγωνιστές
της Apple, αλλά και την αγορά των wearables
γενικότερα. Ίσως τελικά η wearable
«επανάσταση» να άργησε μία ημέρα!

Κώστας Νόστης

editor10@smartpress.gr

H Nintendo μπαίνει δυναμικά στο
«παιχνίδι» του mobile gaming!
Όλοι γνωρίζουμε ότι η Nintendo είναι ένα
από τα μεγαλύτερα ονόματα στον τομέα της
ηλεκτρονικής ψυχαγωγίας, έχοντας ιστορία
δεκαετιών στη πλάτη της. Πριν από μερικούς
μήνες η ιστορική εταιρεία ανακοίνωσε την
απόφαση της να ασχοληθεί ενεργά με την
πραγματικά τεράστια αγορά του mobile
gaming. Αυτή η κίνηση δημιούργησε
κύματα ενθουσιασμού στους επενδυτές του
χρηματιστηρίου του Τόκιο, καθώς με το που
ανακοινώθηκε η κάθοδος του ιαπωνικού
κολοσσού στην αγορά του mobile gaming,
η μετοχή της Nintendo στο ιαπωνικό
χρηματιστήριο εκτοξεύτηκε, αγγίζοντας
ακόμη και το 30%! Το ζωτικής σημασίας deal
που σύναψε με την DeNA (μία εταιρεία που
ειδικεύεται στην αγορά των mobile games)
είναι βέβαιο ότι ανοίγει νέους δρόμους στην
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ιστορική εταιρεία, τόσο σε εμπορικό όσο και
σε δημιουργικό επίπεδο. Μάλιστα, πρόσφατα
ανακοινώθηκε ότι η Nintendo ετοιμάζει 5
mobile games με χρονικό ορίζοντα τα τέλη
του 2017, με τον πρώτο τίτλο να εμφανίζεται
στα τέλη του 2015. Τα παραπάνω αποτελούν
την καλύτερη απόδειξη ότι το gaming
σε smartphone και tablets αποτελεί μία
εξαιρετική επενδυτική ευκαιρία για όλες τις
μεγάλες εταιρείες που ασχολούνται ενεργά
με τον χώρο της ηλεκτρονικής ψυχαγωγίας.
Από τη στιγμή άλλωστε που ένα όνομα όπως
η Nintendo κατεβαίνει στο στίβο του mobile
gaming, αυτό αποδεικνύει την τεράστια
δυναμική του συγκεκριμένου χώρου.

Πέτρος Κυπραίος

ΑΚΡΩΣ

Μαύρο στο Μαυρογιαλούρο!

Τ

ο μαύρο στο σήμα της Digea ήταν μια γεύση για
το τι προβλέπουν οι αγορές και η πραγματική
οικονομία για την «παράταση της παρατεταμένης
παράτασης», αναφορικά με τη συμφωνία με τους
δανειστές. Αυτό θα μπορούσε να είναι αλληγορικό,
αλλά η συγκυρία ενεργοποίησε αρκετούς
παρόμοιους συνειρμούς και αρκετοί έσπευσαν να δώσουν από
τεχνικές, ως και συνωμοσιολογικές ερμηνείες. Στην πράξη, απλά
επαληθεύτηκε ο νόμος του Μέρφυ!
Ο υπουργός Μεταφορών Επικοινωνιών και Δικτύων όμως, ήταν
ο μόνος που δε βρέθηκε απροετοίμαστος. Καιρό τώρα πίστευε ότι

Τι; Αντιρρήσεις; Θα μπορούσατε εσείς που
το παίζετε αμφισβητίες, να καταλήξετε
σε πόρισμα ευθυνών πριν ακόμη ο
πάροχος της υπηρεσίας εκδώσει το
δικό του πόρισμα; Μόνο αν είχατε
κληρονομικό χάρισμα, ή ακόμα
καλύτερα, αν ξέρατε ήδη τι είχε συμβεί!

είχε βρει τον υπαίτιο της πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασής
ψηφιακής μετάδοσης και η διακοπή του σήματος του έδωσε την
τέλεια ευκαιρία.
Πιο τέλεια δεν γίνεται δηλαδή! Λίγες μέρες πριν είχε αρχίσει να
γράφει μεθοδικά το σενάριο για το έργο «Το τέλος της Αρχής»
και εκεί που είχε αρχίσει να γίνεται πολύπλοκο, ήρθε -όπως
στις αρχαίες τραγωδίες- ο «από μηχανής θεός» με τη μορφή του
τεχνικού προβλήματος της Digea. Περιχαρής λοιπόν -μόλις 180
λεπτά μετά τη διακοπή- έσπευσε να ανακοινώσει το πόρισμά του.
Ότι φταίει η …ΕΕΤΤ και η ολομέλεια οφείλει να παραιτηθεί για να
ξεπλυθεί το μαύρο. Elementary!

ήδη κυκλοφορούν: Ο αντιπρόεδρος της ΕΕΤΤ
υπεύθυνος για τα ταχυδρομεία, φταίει

από κάθε ήπειρο και χώρα να πάρουν όσους
περισσεύουν.

για το μπάχαλο. Συμμετείχε στη συνομωσία
της Digea, για να μας επιστρέψει πάλι στη…
φυσική αλληλογραφία!

εγκεφάλων στο Αεροδρόμιο της Αθήνας
δεν πάνε για μετανάστες. Δουλεύουν για το

Digital Gate!

Αλλά έτσι είστε εσείς οι αμφισβητίες.

Οι συζητήσεις μεταξύ Τραπεζών και
Forthnet έχουν ανοίξει για τα καλά και το
αφεντικό της Κάντζας διαπραγματεύεται
την αναχρηματοδότηση ενός

Κακόπιστοι και εμπαθείς. Θα
δείτε όμως ότι, σύντομα ο εξωτερικός
εμπειρογνώμονας που διόρισε η Digea για να
διερευνήσει τα αίτια, θα καταλήξει στο ίδιο
συμπέρασμα με τον υπουργό και τότε
σας θέλω να ζητάτε συγνώμη.

Λαϊκή και άμεση δικαιοσύνη
λοιπόν, χωρίς πολλά-πολλά! Αν είναι να
αναλωθούμε σε προσφυγές στη Δικαιοσύνη,
Πειθαρχικά Συμβούλια και άλλα τέτοια που
κάνουν οι φλώροι.
Πώς θα εξαργυρώσουμε τη -νωπή- λαϊκή
εντολή; Πως θα «βάλουμε τα δικά μας
παιδιά» όπως είπε χαρακτηριστικά και ο,

αγωνιστής εκ συγγενείας, Στάθης;
Η αρχή του τέλους, το τέλος της αρχής, η
(μαύρη) αλήθεια είναι ότι ο υπουργός μας
μπέρδεψε λίγο. Κανείς δεν αμφισβητεί
ότι «κάτι σάπιο» υπάρχει στο βασίλειο της
Δανιμαρκίας. Μόνο που το «έγκλημα»
ήταν διαρκές -και προμελετημένο- και ο
υπουργός αναζητά στιγμιαίες λύσεις.
Το μαύρο δε σημαίνει απαραίτητα πένθος…
Μπορεί να είναι επίσημο ή και kinky! Για την
ακρίβεια θα το διαπιστώσουμε οσονούπω!
Εμείς πάντως αποφασίσαμε να προσθέσουμε
τη δική μας θεωρία συνομωσίας σε όσες

Πάντως αν δείτε υψηλή συγκέντρωση

πακέτου 100 εκατομμυρίων από
το σύνολο των 320+ που βρίσκονται γραμμένα
στα βιβλία.
Ερώτηση: Ποιος ζημιώθηκε
περισσότερο από την πτώση του
σήματος της Digea; To κοινό; H
κυβέρνηση; Τα κανάλια; Αυτό που
απαντήσατε, είναι και αυτό που
υπερασπίζεται ο Υπουργός με τη
λάβρη αντίδρασή του.
Αντίδραση βέβαια κάπως υπερβολική,
γιατί έχουν εμπλακεί δύο διοικήσεις της
ΕΕΤΤ, αυτοί που επέτρεψαν το πισωγύρισμα
και τη μείωση των πομπών, εμείς, εσείς και
ενδεχομένως και ο Χατζηπετρής, όπως
λέει και το άσμα.

Βλέπετε, εδώ ισχύει το γνωστό
ρητό: «Όταν χρωστάς λίγα,

αγχώνεσαι εσύ. Όταν
χρωστάς πολλά, αγχώνονται
οι άλλοι.»

Εκεί στα βόρεια προάστια το έχουν ρίξει στο

M2M. Καιρός είναι να περάσουμε από τους
πελάτες που… τελειώνουν, στις ανάγκες που
είναι αστείρευτες.
Μάθανε πως καινοτομούμε,
πλακώσανε και οι head hunters από τα
startup nations. Καλά να πάθουμε.
Αφού εδώ ακόμα συζητάμε αν μια χώρα
μπορεί να ζήσει χωρίς να παράγει, έρχονται
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Αυτό που μας κάνει εντύπωση στη
συνέντευξη του Πάνου στο Bloomberg είναι
ότι «…σε αυτό το περιβάλλον θα πρέπει να
είμαστε πιο συντηρητικοί, εστιάζοντας στις
βραχυπρόθεσμες ταμειακές ροές μας». Σε

ελεύθερη μετάφραση αυτό
σημαίνει ότι «…προς το παρόν μας
ενδιαφέρει η λειτουργική επιβίωση. Τα
υπόλοιπα δεν εξαρτώνται από εμάς».

Λογικό θα πείτε, αφού αυτό κάνει όλη η
αγορά 6 μήνες τώρα. Αλλά, όταν μιλάμε για
ένα γίγαντα της συνδρομητικής
τηλεόρασης, μια τέτοια δήλωση απλά
προσγειώνει απότομα.

Οι φήμες μηνών επιβεβαιώθηκαν,
καθώς η Microsoft, στο Build 2015
Conference στο San Francisco, ανακοίνωσε
πως φέρνει Android αλλά και… iOS
εφαρμογές στα Windows 10.

Δια στόματος Γλαύκου ακούσαμε ότι, αν
και το εγχείρημα είναι πολύπλοκο
και το οικονομικό περιβάλλον εξαιρετικά
ασταθές, η Vodafone θεωρεί ότι η
ενσωμάτωση της Forthnet βρίσκεται εντός των
στρατηγικών της στόχων.
Βέβαια, κανείς -ιδιαίτερα αυτούς τους καιρούςδεν κάνει στρατηγικές επιλογές με κάθε
κόστος και είναι κοινή παραδοχή ότι
τουλάχιστον από πλευράς Vodafone-Wind,
η δεσμευτική προσφορά -όταν κατατεθεί- θα
έχει σημαντική απόκλιση από την μη
δεσμευτική του περασμένου Ιουλίου.

Μεγάλα νέα, φυσικά, για τους
developers, τα οποία προκάλεσαν
ενθουσιασμό στην αίθουσα του
συνεδρίου.
Όσοι γράφουν iOS αλλά και Android
εφαρμογές θα μπορούν να μεταφέρουν
εύκολα apps και games στα Windows 10
ως Windows universal apps…
…με τη Microsoft να τους παρέχει για το
σκοπό αυτό δύο νέα software development
kits.

Πάντως από την πλευρά τους οι
τράπεζες, αποφάσισαν να δώσουν
ακόμη μία παράταση στα
δάνεια της Κάντζας, ευελπιστώντας
ότι μέχρι 30 Ιουνίου, ίσως να έχει
φανεί φως στον ορίζοντα.
Αλλαγή στάσης φαίνεται και από τους Άραβες,
οι οποίοι συνειδητοποίησαν ότι η τακτική της
«σκληρής διαπραγμάτευσης» δεν τους
βγήκε, γιατί το μόνο που κατάφερε ήταν να
δημιουργήσει καθυστερήσεις, δίνοντας χρόνο
στον ανταγωνισμό να «ροκανίσει» την
αξία του τηλεοπτικού προϊόντος.
Τώρα, βέβαια θα μας πείτε μετά Χριστόν
προφήτες, ίσως και δικαίως. Όμως πριν
μας πείτε και Κασσάνδρες, θα σπεύσουμε
να σημειώσουμε ότι μέσα σε αυτό το
δυσμενές περιβάλλον η Forthnet συνεχίζει να
κρατάει γερά στα χέρια της το πιο σημαντικό
ίσως χαρτί της διαπραγμάτευσης. Τους
συνδρομητές της!

Στην περίπτωση του Android, η Microsoft
επιτρέπει στους developers να χρησιμοποιούν
Java και C++ code στα Windows
10, οι δε iOS developers θα μπορούν να
εκμεταλλεύονται τον υπάρχοντα
Objective C κώδικα.

Τα οφέλη που μας προσφέρει
«ένα μήλο την ημέρα»,
τα γνωρίζετε… Τα 61.2 εκατ.
iPhone που πωλήθηκαν κατά το
τελευταίο τρίμηνο, πάντως, χάρισαν
στην Apple ακόμη ένα ρεκόρ
κερδοφορίας!
Με πυλώνες την Αμερικανική και την
Κινεζική αγορά, αλλά και τις άνευ
προηγουμένου πωλήσεις του App
Store, τα οικονομικά αποτελέσματα της
εταιρείας ξεπέρασαν ακόμα και τις δικές της
προσδοκίες!
Το αντίπαλο δέος ωστόσο, η κορεατική

Samsung, με τις πωλήσεις smartphone
να ανέρχονται σε 83,2 εκατ. τεμάχια
το ίδιο χρονικό διάστημα, διατηρεί τα σκήπτρα
στην παγκόσμια αγορά.

Έτσι, οι developers θα μπορούν να
φέρνουν τις εφαρμογές τους στα Windows
10, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη να τις

δημιουργήσουν από την αρχή, με
αρκετά πιο εύκολο τρόπο.
Παρουσιάστηκε, μάλιστα, επί σκηνής
η δουλειά της King, εταιρείας που έχει
δημιουργήσει το γνωστό παιχνίδι Candy
Crush Saga, και η οποία αξιοποίησε τις
νέες δυνατότητες για να φέρει το παιχνίδι στα
Windows με βάση τον iOS code του.
Τώρα μάλιστα! Η Microsoft λύνει μια και
καλή και οριστικά, το πρόβλημα
των σημαντικά λιγότερων εφαρμογών στo
περιβάλλον Windows και ουσιαστικά μπαίνει
με ίσους όρους στη μάχη των λειτουργικών
συστημάτων για κινητά.
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Με δεδομένη πάντως αφενός
μεν την ευρεία κυκλοφορία του
Apple Watch, αφετέρου δε την
περαιτέρω διείσδυση στην αγορά
των S6 και S6 Edge, η μάχη
των δύο «γιγάντων» αναμένεται να
κορυφωθεί μέσα στο 2015…
Κάτι όμως μας λέει ότι η high end
κατηγορία σύντομα θα αποκτήσει και νέο
μόνιμο ένοικο και μάλιστα θα είναι από
το Shenzen.

1

3

2
Στο μικροσκόπιο

1

2

3

Software

Συνδεσιμότητα

Επιδόσεις

Το μικρό κομψοτέχνημα της Huawei βασίζεται
σε Android Lollipop 5.0 (μαζί με το EMUI 3.1)
της εταιρίας, που ξεχωρίζει για το απλό και
ευρηματικό του interface.

Εφοδιασμένο με LTE Cat 4 υποστήριξη, Wi-Fi
b/g/n, Bluetooth 4.1, NFC, GPS με GLONASS
και αισθητήρα υπερύθρων, το Huawei P8 είναι
πληρέστατο στα χαρακτηριστικά του.

Ο οκταπύρηνος 64-bit Kirin 930 επεξεργαστής
διαθέτει τέσσερις πυρήνες Cortex-A53X
χρονισμένους στα 2GHz και τέσσερις Cortex-A53
χρονισμένους στο 1.5GHz
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Huawei P8
Μοναδικό mobile
κομψοτέχνημα!

Η Huawei έκανε την κίνηση – ματ που όλοι
ελπίζαμε φέτος και παρουσίασε σε ένα
φαντασμαγορικό event το πρώτο της πραγματικό
flagship smartphone, με την κωδική ονομασία P8!

Κάμερα
Το Huawei P8 έρχεται με έναν νέο RGBW
αισθητήρα κάμερας, ανάλυσης 13 MPixel
με οπτικό σταθεροποιητή και ανεξάρτητο
image processor για φωτογραφίες
αντάξιες DSLR φωτογραφικών!

Οθόνη
Με μέγεθος 5.2 ίντσες, Gorilla Glass
3 επικάλυψη και full HD ανάλυση
(1920x1080 pixels), η κρυστάλλινης
ευκρίνειας οθόνη του P8 διατηρεί ένα
υψηλό ppi κοντά στις 424 μονάδες.

Μνήμη
Το Huawei P8 έρχεται με 16GB μνήμης
αποθηκευτικού χώρου, αλλά και με 3GB
μνήμης RAM για πολύ απαιτητική χρήση
χωρίς υπαναχωρήσεις!

Π

ρόκειται για μία slim
πρόταση (με πάχος
μόλις 6,4 χιλιοστά) που
ακολουθεί τις γραμμές
της premium σειράς
«P» της Huawei και που
αμέσως ξεχωρίζει για την 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 με χωρητικότητα
στα 2.680mAh. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε
στο imaging κομμάτι του Huawei P8 που
διαθέτει δύο κάμερες, μία στα 13 MPixel με
υποστήριξη RGBW αισθητήρα με τέσσερις
τύπους sub-pixels που προσφέρει καλύτερο
αποτέλεσμα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού,
οπτικό σταθεροποιητή και ανεξάρτητο image
processor (σε DSLR-quality σύμφωνα με την
εταιρεία), όπως επίσης και μία δεύτερη στα
8 MPixel για selfies κορυφαίων επιδόσεων.
Το οκταπύρηνο SoC που κατασκευάζει η ίδια
η Huawei του προσφέρει 80% καλύτερες
επιδόσεις σε σχέση με το προηγούμενο
μοντέλο (Ascend P7), ενώ η επίδοση των 3D
γραφικών είναι 100% βελτιωμένη σε σχέση με
τον προκάτοχό του. Η αυτονομία της συσκευής
είναι επίσης ακόμη καλύτερη, με την Huawei
να υπόσχεται 2 - 3 μέρες αναμονής, και 1,5
μέρα με φυσιολογική χρήση. Αξιοσημείωτο
είναι επίσης ότι το λειτουργικό είναι σε θέση
να «μπλοκάρει» αυτόματα κάθε περίεργη
δραστηριότητα που προκαλεί ταχεία πτώση
της μπαταρίας, εξοικονομώντας με αυτό τον
τρόπο περισσότερη ενέργεια. Στα ενδότερα της
συσκευής θα συναντήσουμε το Emotion 3.1 UI
της Huawei που είναι βασισμένο στην έκδοση
Android 5.0 Lollipop, καθώς και πληθώρα
από νέα εύχρηστα widgets για κάθε τύπο
χρήστη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο software
της συσκευής παρουσιάζει το χαρακτηριστικό
«Knuckle sense» που προσφέρει ιδιαίτερα
gestures για το χρήστη που τον βοηθούν σε
λειτουργίες όπως crop ενός μέρους της οθόνης
κ.ά, καθώς και το «Voice WakeUp+» το οποίο
μπορεί να ξυπνήσει τη συσκευή φωνητικά
από απόσταση. Το P8 είναι διαθέσιμο σε δύο
χρώματα (Mystic Champagne και Titanium
Gray) ενώ υποστηρίζει 4G/LTE δυνατότητες. Η
εντυπωσιακή πρόταση των κινέζων αναμένεται
στις αρχές του καλοκαιριού στη χώρα μας και
η τιμή της θα ξεκινάει από τα 499 ευρώ!
http://consumer.huawei.com/gr
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Must See

It’s all about the camera

Η Huawei εισάγει στο P8 έναν νέο έξυπνο dialer, χάρη στον
οποίο δεν είναι απαραίτητη η εισαγωγή προθεμάτων για την
πραγματοποίηση κλήσεων σε διεθνείς προορισμούς. Επίσης
η κινεζική εταιρεία θέλει να προσφέρει ακόμα πιο βελτιωμένη
εμπειρία κλήσεων, έτσι εισάγει την τεχνολογία Voice+ για μείωση
θορύβου μέχρι 90% και 58% αύξηση της έντασης του ήχου,
ενώ με το super hands-free mode η εμβέλεια του μικροφώνου
αυξάνεται στα δύο μέτρα, καθιστώντας τη συσκευή ιδανική για
συνδιασκέψεις με πολλά άτομα!

Με τον αισθητήρα που χρησιμοποιεί η Huawei -ο
οποίος είναι μάλιστα ο πρώτος RGBW ανάλυσης
13 MPixel σε smartphone- πετυχαίνει 32%
μεγαλύτερη φωτεινότητα σε υψηλή αντίθεση και
78% λιγότερο ψηφιακό «θόρυβο» σε συνθήκες
χαμηλής φωτεινότητας. Σημειώστε επίσης ότι
η camera, σε αντίθεση με τις ναυαρχίδες των
Samsung και Apple, δεν προεξέχει από το
σκελετό της συσκευής, με αποτέλεσμα την
προστασία της σε βάθος χρόνου.

Artistic photos
Ένα από τα μεγαλύτερα ατού του Huawei P8
είναι ότι χαρίζει στον user τη δυνατότητα να
δημιουργήσει μία σειρά από εντυπωσιακά
φωτογραφικά εφέ. Συγκεκριμένα, o εκάστοτε
user μπορεί να δημιουργήσει «taillights track»
(το γνωστό εφέ που δημιουργούν τα φώτα των
διερχόμενων αυτοκινήτων), «light graffiti»,
«silky water» (δημιουργεί ένα στρώμα ομίχλης
στην επιφάνεια του νερού) και «star track». Όλα
τα λεφτά είναι ωστόσο το Light Painting mode,
το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να
δημιουργήσουν πραγματικά artistic φωτογραφικά
αποτελέσματα.

Ο ειδικός είπε...
Connect to the world
Εφοδιασμένο με LTE Cat 4 υποστήριξη για ασύλληπτες
ταχύτητες πλοήγησης στο mobile internet. Στο εσωτερικό
της συσκευής είναι τοποθετημένες μικροσκοπικές κεραίες,
προσφέροντας την καλύτερη δυνατή εμπειρία, χωρίς να
εμποδίζουν την βέλτιστη λήψη σήματος.

Η Huawei μας εκπλήσσει
ευχάριστα για μία ακόμη φορά, με
μία συσκευή η οποία κατορθώνει
να βρει τη χρυσή τομή ανάμεσα
στις επιδόσεις που προσφέρουν
τα high-end smartphones και την
προσιτή τιμή!

...και έβαλε 9/10
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HOT SPOT

Turing Phone
Smartphone… αίνιγμα!
Η Turing Robotic Industries, με όνομα που παραπέμπει στο Βρετανό
μαθηματικό και κρυπτογράφο Alan Turing, παρουσίασε πρόσφατα το
πρώτο της smartphone, μία συσκευή… αίνιγμα, πανίσχυρη 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. Το μυστηριώδες smartphone έρχεται με οθόνη 5.5 ιντσών
ανάλυσης 1920x1080 pixels, τετραπύρηνο επεξεργαστή Snapdragon 801
στα 2,5GHz, 3GB RAM, κάμερες στα 13 και 8MPixel, ενώ ενσωματώνει το
Android 5.0 Lollipop, ώστε να λειτουργεί όπως και οι υπόλοιπες Android
συσκευές σας, χωρίς να σας προβληματίσει.
www.turingri.com

Συνδεσιμότητα

Με LTE/4G υποστήριξη, το Turing Phone
προσφέρει ταχύτητες πλοήγησης στο mobile
internet που ξεπερνούν τα 100 Mbps, πάντα
θεωρητικά!

Elephone P7000
China loves Android…
Γνωρίστε το P7000, τη ναυαρχίδα της κινεζικής Elephone, για
όσους ψάχνουν ένα πανίσχυρο smartphone, με «δυνατά»
τεχνικά χαρακτηριστικά και… εντυπωσιακή κάμερα!
Η ναυαρχίδα των Κινέζων κάνει δυναμική είσοδο στην
ευρωπαϊκή αγορά, διαθέτοντας πολυτελέστατη κατασκευή
και οθόνη 5.5 ιντσών με 78.3% screen-to-body ratio,
ανάλυσης 1920x1080 pixels. Ο επεξεργαστής του P7000
βασίζεται στο οκταπύρηνο MT6752 SoC (64bit), ενώ η
συσκευή διαθέτει ακόμη 3GB RAM, 16GB αποθηκευτικού
χώρου επεκτάσιμου μέσω microSD, καθώς και αφαιρούμενη
μπαταρία 3.450mAh. Στα ενδότερα θα συναντήσουμε
την vanilla έκδοση του Android 5.0 Lollipop, ενώ
σύντομα θα αναβαθμιστεί σε Android 5.1. Το P7000 θα
είναι εφοδιασμένο με TouchID αισθητήρα αναγνώρισης
αποτυπωμάτων με 360 μοίρες ακτίνα λειτουργίας, έχει
υποδοχές για δύο κάρτες SIM, ενώ είναι συμβατό με την 4G/
LTE τεχνολογία.
www.elephone.cc
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Κάμερα

Διαθέσιμο σε εκδόσεις
των 64 και 128GB, το
Turing Phone θα κοστίζει
αντίστοιχα 740/870$,
ενώ θα κυκλοφορήσει
και μία πιο οικονομική
έκδοση στα 16GB.

Xiaomi Note Pro
Πρώτη προσπάθεια…
…στην κατηγορία των πραγματικών phablets φαίνεται
πως κάνει η Xiaomi, με το πρώτο μιας νέας γενιάς από
κορυφαία smartphones που εκτός από εμφάνιση και
specs, έχουν πλέον και… τεράστια οθόνη!
To Xiaomi Mi Note Pro αποτελεί η premium έκδοση
του Mi Note της νέας ναυαρχίδας της ανερχόμενης
κινεζικής εταιρείας. Η συσκευή διαθέτει το ίδιο «dualglass» design με το Mi Note, ωστόσο η οθόνη των
5,7 ιντσών των Sharp/JDI διαθέτει εντυπωσιακότερη
ανάλυση QHD και pixel density στα 515ppi. Η συσκευή
διαθέτει τον πανίσχυρο οκταπύρηνο Snapdragon 810,
4GB RAM, γραφικά Adreno 430, LTE Cat.9 connectivity
για ταχύτητες έως και 450Mbps αλλά και 64GB
αποθηκευτικού χώρου.
Τα υπόλοιπα specs περιλαμβάνουν κάμερα 13 MPixel
με αισθητήρα Sony IMX214, οπτικό σταθεροποιητή
και dual-tone flash, δεύτερη εμπρόσθια κάμερα στα 4
MPixel, καθώς και μπαταρία 3.000mAh.
www.xiaomi.com/

Κάμερα

Με ανάλυση 13.0 MPixel και
φακό 6 τμημάτων, η κύρια
κάμερα του Xiaomi Note
Pro προσφέρει κορυφαίες
επιδόσεις, και 4Κ videos
εντυπωσιακής ευκρίνειας.

Επιδόσεις

Εφοδιασμένο με 4GB RAM
και ένα πανίσχυρο SoC
(Snapdragon 810) από την
Qualcomm, το Note Pro της
Xiaomi κάνει τη διαφορά στην
κατηγορία!

ΖΤΕ Xiao Xian 2
Προσιτό και ασφαλές!
Η ΖΤΕ πραγματοποίησε φέτος δυναμική επιστροφή στην αγορά
των προσιτών smartphones και σίγουρα για αυτό το αποτέλεσμα
σημαντικό μερίδιο ευθύνης φέρει και το Xiao Xian 2!
Πρόκειται για ένα low-budget smartphone που θα είναι το πιο
οικονομικό κινητό με αισθητήρα ανάγνωσης των δαχτυλικών
αποτυπωμάτων, με τιμή που δεν θα ξεπεράσει τα 144 δολάρια
στο εξωτερικό!
Το low-end 4G smartphone της ZTE διαθέτει οθόνη 5 ιντσών
(720x1280 pixels) με 268ppi πυκνότητα pixels, ενώ στα ενδότερα
συναντούμε έναν τετραπύρηνο επεξεργαστή από την MediaTek
(ΜΤ6735) χρονισμένο στα 1,3GHz, ο οποίος συνοδεύεται από
1GB μνήμης RAM και 8GB διαθέσιμου αποθηκευτικού χώρου
(υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης μέσω κάρτας microSD).
Από το Xiao Xian 2 δεν λείπουν οι φωτογραφικές δυνατότητες,
καθώς στο πίσω τμήμα υπάρχει ένας κύριος αισθητήρας με 13
MPixel και στο μπροστινό μία selfie cam που προσφέρει ποιότητα
στα 8 MPixel.
www.ztedevice.com/

15 KT ΙΟΥΝ 2015

NEWS

Samsung και
η Samsonite

H

ετοιμάζουν έξυπνες βαλίτσες!

Δ

εν είναι η πρώτη προσπάθεια για μία... έξυπνη βαλίτσα, όταν όμως ακούς
για συνεργασία Samsung και Samsonite δεν μπορείς παρά να στρέψεις το
βλέμμα με ενδιαφέρον. Οι δύο εταιρείες συνεργάζονται στη Νότια Κορέα,
ώστε να αναπτύξουν έξυπνες αποσκευές, που θα αντιμετωπίσουν πολλούς από
τους «πονοκεφάλους» που μπορεί να έχετε στη σχέση με τη βαλίτσα σας. Πρώτο
και πιο σημαντικό πρόβλημα φυσικά ο εντοπισμός της. Οι νέες βαλίτσες υπόσχονται
τέλος στην ανησυχία που μπορεί να έχετε όταν αυτή δεν εμφανίζεται στον ιμάντα
παραλαβής εγκαίρως. Με GPS tracking, ενημέρωση για το location που βρίσκεται
αλλά και δυνατότητα να στείλει notifications στο κινητό σας αυτή ίσως είναι η βαλίτσα
των ονείρων σας! Αυτό θα είναι μόνο η αρχή, καθώς η Samsonite έχει ως στόχο τη
συνεργασία με αεροπορικές χάρη σε βαλίτσες που θα κάνουν... check in μόνες τους
όταν κάνετε το drop off, ενώ η Samsung πειραματίζεται ακόμη με «αυτοκινούμενες»
αποσκευές που θα σας ακολουθούν στο αεροδρόμιο χωρίς να σας βαραίνουν!

Η Nokia αρνείται επίσημα ότι
σκοπεύει να εισέλθει ξανά στην
αγορά των smartphones!

Σ

ύμφωνα με ένα report που είδε πρόσφατα το φως της
δημοσιότητας, η Nokia εμφανιζόταν ως αποφασισμένη
να επιστρέψει στην αγορά των smartphones το 2016,
όταν και θα λήξει η συμφωνία της με τη Microsoft (απόρροια
της εξαγοράς του τμήματος συσκευών και υπηρεσιών της από
την αμερικανική εταιρεία). Οι Φινλανδοί, ωστόσο, φαίνεται
πως διαψεύδουν τις φήμες, με μία επίσημη δήλωση, η οποία
χαρακτηρίζει το δημοσίευμα ψευδές και ανακριβές. Το ακριβές
statement της Nokia είναι το ακόλουθο: «Έχουν πέσει στην
αντίληψη της Nokia πρόσφατα reports που ισχυρίζονται ότι η εταιρεία κοινοποίησε την
πρόθεσή της να κατασκευάσει συσκευές σε R&D εγκαταστάσεις στην Κίνα. Τα reports αυτά
είναι ψευδή και περιλαμβάνουν σχολιασμό που, λανθασμένα, αποδίδεται σε στέλεχος της
Nokia Networks.» Έτσι, φαίνεται πως η φινλανδική εταιρεία δε σκοπεύει προς το παρόν
να κυκλοφορήσει smartphones, ωστόσο πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι, πρόσφατα, είχε
λανσάρει ένα Android Tablet, το Nokia N1, το οποίο είδαμε και στο MWC 2015 της
Βαρκελώνης.
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Το Raspberry
Pi θα τρέχει τα
Windows 10!

Π

ολιτική της Microsoft είναι να
μπορέσουν τα Windows 10 να
βρεθούν σε όσο το δυνατόν
περισσότερες συσκευές, ξεκινώντας
από πολυπύρηνα extreme gaming
PCs και πανίσχυρα smartphones και
φτάνοντας μέχρι ακόμη και το «ταπεινό»
σε δυνατότητες αλλά πάντοτε αξιόλογο
για την κοινότητα των tech και computer
enthusiasts, Raspberry Pi!
Όπως αποκαλύφθηκε και στο Build
2015, οι υπεύθυνοι της Microsoft έχουν
ως κύριο στόχο τους τα Windows 10
να τρέχουν σε περισσότερες από ένα
δισεκατομμύριο συσκευές μέσα στα
πρώτα δύο με τρία χρόνια που θα είναι
διαθέσιμα και σίγουρα το εξαιρετικά
δημοφιλές Raspberry Pi θα βοηθήσει
προς αυτή την κατεύθυνση (ως γνωστόν
εκατομμύρια users σε ολόκληρο τον κόσμο
πειραματίζονται με τις δυνατότητες του
μικροσκοπικού κυκλώματος). Μάλιστα,
ήδη έχει κυκλοφορήσει ένα preview build
των Windows 10, το οποίο είναι ειδικά
προσαρμοσμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να
τρέχει χωρίς πρόβλημα στο Raspberry. Το
ιδιαίτερα δημοφιλές Raspberry όμως δεν
είναι το μοναδικό mini-board, στο οποίο
στοχεύει η Microsoft, καθώς η «chopped
down» έκδοση των Windows 10 (IoT
Core) υποστηρίζει ακόμη το MinnowBoard
MAX, το Sharks Cove της Intel, το
DragonBoard 410C και το Galileo miniboard. Εάν κρίνουμε από τα παραπάνω,
καθίσταται κάτι παραπάνω από σαφές ότι
η Microsoft έχει ξεκινήσει την μεγάλη της
αντεπίθεση και ο στόχος των «Windows
10 σε δισεκατομμύρια συσκευές» δεν μας
φαίνεται πλέον ότι πρόκειται για κάποιο
«άπιαστο όνειρο»!

Η Microsoft φέρνει... Android και iOS
εφαρμογές στα Windows 10!

Ο

ι φήμες μηνών επιβεβαιώνονται, καθώς η Microsoft,
κατά τη διάρκεια του keynote του Build 2015
Conference που έλαβε χώρα στο San Francisco,
ανακοίνωσε πως φέρνει Android αλλά και iOS εφαρμογές
στα Windows 10. Μεγάλα νέα, φυσικά, για τους developers,
τα οποία προκάλεσαν ενθουσιασμό στην αίθουσα του
συνεδρίου. Όσοι γράφουν iOS αλλά και Android εφαρμογές
θα μπορούν να μεταφέρουν εύκολα apps και games στα
Windows 10 ως Windows universal apps, με τη Microsoft
να τους παρέχει για το σκοπό αυτό δύο νέα software
development kits. Στην περίπτωση του Android, η Microsoft
επιτρέπει στους developers να χρησιμοποιούν Java και
C++ code στα Windows 10, οι δε iOS developers θα μπορούν να εκμεταλλεύονται τον υπάρχοντα Objective C κώδικα. Έτσι, οι
developers θα μπορούν να φέρνουν τις εφαρμογές τους στα Windows 10, χωρίς πρακτικά την ανάγκη να τις δημιουργούν από την
αρχή, με αρκετά πιο εύκολο τρόπο. Παρουσιάστηκε, μάλιστα, επί σκηνής η δουλειά της King, εταιρείας που έχει δημιουργήσει το
γνωστό παιχνίδι Candy Crush Saga, και η οποία αξιοποίησε τις νέες δυνατότητες για να φέρει το παιχνίδι στα Windows με βάση
τον iOS code του.

Η Luxottica σχεδιάζει τα επόμενα Google
Glass (και επιβεβαιώνει την ύπαρξή τους)

Μ

πορεί το project των Google Glass να έχει προβληματίσει όσον αφορά την… επιτυχία του έως τώρα και κάποιοι να μιλούν
και για ακύρωσή του, μπορεί να έχει εγείρει ακόμη και ζητήματα που έχουν σχέση με την ιδιωτικότητα και την προστασία των
δεδομένων, ωστόσο φαίνεται πως η Google έχει σκοπό να συνεχίσει να το υποστηρίζει και να βελτιώσει τα έξυπνα γυαλιά της,
ώστε κάποια στιγμή να φτάσουν στην αγορά ως ένα άκρως δελεαστικό πακέτο. Τον Ιανουάριο, η αμερικανική εταιρεία είχε σταματήσει
τη διάθεση της τρέχουσας “explorer version” τους, τώρα ωστόσο διαβάζουμε πως η νέα έκδοση των Google Glass θα διατεθεί σύντομα
και, μάλιστα, θα σχεδιαστεί από την ιταλική εταιρεία οπτικών Luxottica, η οποία βρίσκεται πίσω από γνωστές φίρμες όπως οι Ray-Ban
και Oakley. Τη συνεργασία επιβεβαίωσε ο CEO της εταιρείας, Massimo Vian, στη Wall Street Journal, ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι η
Luxottica ξανασυνεργαστεί με την Google σε σκελετούς των έξυπνων γυαλιών της και φαίνεται πως τώρα ετοιμάζει και το μέλλον τους.
Είναι μόνο η τελευταία ένδειξη ότι τα Google Glass παραμένουν «ζωντανά», κάτι άλλωστε για το οποίο μας είχε δώσει hint και ο Eric
Schmidt της Google τον προηγούμενο μήνα, σημειώνοντας πως είναι “πολύ μεγάλη και θεμελιώδης πλατφόρμα για την Google”. Για να
δούμε λοιπόν τι έχει να μας επιδείξει η εταιρεία πάνω στο εν λόγω project της το επόμενο διάστημα.
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Sticko

Ένα gadget που προσφέρει
απίστευτο κόλλημα!

T

To Huawei P8
ξεπουλάει στην
Κίνα από την πρώτη
ημέρα!

o Sticko από την miCase πρόκειται για ένα πανέξυπνο gadgetάκι που
κυριολεκτικά θα σας λύσει τα χέρια σε άπειρες περιπτώσεις. Αν και
θεωρητικά, προορίζεται για βάση αυτοκινήτου, όπως θα διαπιστώσετε στη
πορεία δεν χρησιμοποιείται μόνο για αυτό. Ξεκινώντας πρώτα από τη χρήση του
μέσα στο αυτοκίνητο, το Sticko σας δίνει τη δυνατότητα να βεντουζάρετε το κινητό
σας στη θέση του και έτσι να πείτε για πάντα αντίο στο μπέρδεμα των καλωδίων,
καθώς με το Sticko το κινητό σας θα παραμείνει για πάντα σταθερό στη θέση
του. To Sticko μπορεί να τοποθετηθεί κυριολεκτικά παντού… Στο παρμπρίζ, στον
καθρέφτη, στο ταμπλό, στα πλαϊνά παράθυρα κλπ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό
γιατί o χρήστης του δεν είναι υποχρεωμένος να το έχει σε μια και μόνη θέση, αλλά
μπορεί να το βεντουζάρει οπουδήποτε τον βολεύει κάθε στιγμή. Χαμηλά στις
ταχύτητες αν θέλει να φορτίσει το κινητό από τον αναπτήρα, ψηλά στο παρμπρίζ
αν θέλει να χρησιμοποιήσει το navigation, στο κέντρο του ταμπλό αν απλώς θέλει
να παίξει μουσική.
Εκτός όμως από το αυτοκίνητο, το Sticko είναι χρήσιμο ώστε να μπορεί κάποιος
να στερεώσει το κινητό του υπό κλίση στο γραφείο. Με αυτόν τον τρόπο, ο user
μπορεί εύκολα να πληκτρολογεί με το ένα χέρι χωρίς να μετακινείται. Με λίγα
λόγια το κινητό μετατρέπεται σε ένα σταθερό τηλέφωνο γραφείου και έτσι μπορεί
με ευκολία να κάνει dial του τηλεφωνικούς αριθμούς που θέλει ή να βλέπει στις
ενημερώσεις του χωρίς να χρειάζεται να το κρατάει στα χέρια του. Παράλληλα,
το Sticko μπορεί να δώσει και μία νέα διάσταση στις selfie φωτογραφίες σας,
καθώς μπορεί να «κολλήσει» σε τζαμαρίες, αλουμινένια κουφώματα, βιτρίνες,
ακόμα και μεταλλικούς στύλους ή πινακίδες του δρόμου. Μάλιστα, μπορείτε να το
βεντουζάρετε ακόμη και σε λείες επιφάνειες. Με το Sticko της miCase είναι βέβαιο
ότι κάθε μία μέρα θα ανακαλύπτετε και μία νέα χρήση του εκπληκτικού αυτού
gadget. Στα 16 μόλις ευρώ, είναι σίγουρο ότι το Sticko έχει βγάλει τα λεφτά του
από την πρώτη κιόλας μέρα…

Ο CEO της Huawei, Richard Yu, έχει κάθε
λόγο να αισθάνεται χαρούμενος, καθώς η
νέα ναυαρχίδα της Huawei, P8 κατάφερε να
ξεπουλήσει στο launch day της στην αγορά της
Κίνας! Αν και ακόμη δεν έχει κυκλοφορήσει στις
υπόλοιπες αγορές που είναι προγραμματισμένο,
το καταναλωτικό κοινό της Κίνας έδειξε να
«αγκαλιάζει» αμέσως το Huawei P8.
Αν και η Huawei δεν ανακοίνωσε επίσημα
στοιχεία για το πόσες μονάδες πούλησε το
Huawei P8, παρόλα αυτά θα αριθμεί πολλές
χιλιάδες ειδικά εφόσον μιλάμε και για Κίνα.
To Huawei P8 διατέθηκε αποκλειστικά μέσω
του Vmall, του online shop της Huawei και η
γνωστή εταιρεία θα πρέπει να ξαναγεμίσει τώρα
το stock της (κοστίζει περίπου 579$). Το μικρό
κομψοτέχνημα της Huawei βασίζεται σε Android
Lollipop 5.0 (μαζί με το EMUI 3.1), διαθέτει
επεξεργαστή octa-core Kirin που συνοδεύεται
από 3GB RAM, οθόνη 5.2 ιντσών (τεχνολογίας
IPS Neon στα 1080p ανάλυση), αποθηκευτικό
χώρο στα 16 (ή 64GB ανάλογα με την έκδοση)
και η κινεζική εταιρεία το χαρακτηρίζει ως
το πρώτο smartphone που μπορεί άνετα να
συγκριθεί με DSLR φωτογραφικές μηχανές. Στην
Ευρώπη η συσκευή αναμένεται στα μέσα Μαίου
και η τιμή της θα ξεκινάει από τα 499 ευρώ.
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Κι όμως... Το πρώτο selfie

stick εμφανίστηκε πριν από
30 χρόνια!

Τ

o selfie stick βρίσκεται ανάμεσα στα πιο «hot» και trendy gadgets της
εποχής, καθώς εκατομμύρια users βασίζονται σε αυτό για να τραβήξουν την
«τέλεια» selfie. To selfie stick θα σκεφτείτε οι περισσότεροι ότι αποτελεί μία
εφεύρεση του σήμερα (και συγκεκριμένα των τελευταίων 2 - 3 ετών), καθώς έχει
συνδεθεί με την άνοδο των selfie φωτογραφήσεων. Ωστόσο, μπορεί να σας φανεί
απίστευτο, αλλά το selfie stick είναι μία εφεύρεση που μετράει περισσότερες από...
τρεις δεκαετίες ζωής!
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του BBC, το πρώτο selfie stick κατασκευάστηκε από
τον Hiroshi Ueda, έναν πρώην υπάλληλο της εταιρείας φωτογραφικών ειδών
Minolta, ο οποίος σκέφτηκε την ιδέα ενός είδους μεταλλικού ραβδιού που θα
μπορούσε να συγκρατήσει μία οποιοδήποτε φωτογραφική μηχανή και παράλληλα
θα μπορούσε να εκταθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε ο χρήστης που το κρατούσε να
τραβήξει μία φωτογραφία τηλεσκοπικού τύπου. Η ιδέα για τον πρόδρομο του selfie
stick γεννήθηκε ένα καλοκαίρι όταν ο Hiroshi Ueda και τα μέλη της οικογένειας
του βρίσκονταν στη Γαλλία για τις θερινές διακοπές τους. Σε κάποια στιγμή, ο
Hiroshi θέλησε να βγάλει μία οικογενειακή φωτογραφία, για αυτό και έδωσε την
φωτογραφική του κάμερα σε έναν νεαρό που βρισκόταν εκεί κοντά. Όμως για κακή
του τύχη, ο νεαρός το έσκασε και έτσι ο άτυχος Hiroshi έχασε την φωτογραφική
του. Λίγο καιρό αργότερα, ο Ιάπωνας θέλησε να μετατρέψει αυτή την ατυχία του
σε... δημιουργία, για αυτό και σκαρφίστηκε την ιδέα του μεταλλικού ραβδιού, το
οποίο θα παρείχε την απόλυτη ασφάλεια στον χρήστη του!
Το 1983 κατατέθηκε η πατέντα του εν λόγω gadget, το οποίο κυκλοφόρησε
στην αγορά από την Minolta δύο χρόνια αργότερα. Αν και η συγκεκριμένη
συσκευή τελικά δεν περπάτησε στην αγορά, ωστόσο ο ίδιος o δημιουργός της το
ευχαριστήθηκε ιδιαιτέρως, καθώς μπορούσε πλέον να τραβάει φωτογραφίες με
την οικογένεια του ανενόχλητος! Ο ίδιος βέβαια μιλώντας στο BBC εμφανίστηκε
πικραμένος που η συσκευή που σχεδίασε δεν μπόρεσε να τραβήξει τη προσοχή
του καταναλωτικού κοινού της εποχής του, χαρακτηρίζοντας την πρώιμη μορφή
του selfie stick που δημιούργησε ως μία εφεύρεση που βγήκε... πριν την ώρα της!
Παρόλα αύτα, έστω και 30 χρόνια μετά θα πρέπει να αισθάνεται δικαιωμένος ότι
αυτό που σκέφτηκε ήταν πολύ πιο μπροστά από την εποχή του!
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H Asus δεν
έχει σχέδια
για το Asus

ZenWatch
2 μέσα στο 2015,
αλλά το ετοιμάζει
για του χρόνου!

O Jerry Shen, CEO της Asus, σε μία πρόσφατη
συνέντευξη του αναφέρθηκε στα μελλοντικά
σχέδια της εταιρείας του και συγκεκριμένα μίλησε
περισσότερο για το ενδεχόμενο της ανάπτυξης
του ZenWatch 2, ξεδιαλύνοντας το τοπίο για
το πότε θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε από
κοντά τον διάδοχο του γνωστού και πετυχημένου
smartwatch.
Αν και πριν από μερικούς μήνες, ο ιθύνων νους
της ταϊβανέζικης εταιρείας είχε δηλώσει ότι
το δεύτερο ZenWatch θα ήταν έτοιμο κάποια
στιγμή μέσα στο Γ’ τρίμηνο του 2015, τώρα
έσπευσε να ανασκευάσει τις παλιές του δηλώσεις,
αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι στην περίπτωση
του δεν θα ισχύσει ο συνήθης 12μηνός κύκλος
παραγωγής που ισχύει στα περισσότερα προϊόντα
της Asus, καθώς στόχος είναι να δημιουργηθεί
ένα προϊόν που θα χαρακτηρίζεται από την
διαφορετικότητα και τον εναλλακτικό χαρακτήρα
του. Όπως εκμυστηρεύτηκε σε εκπροσώπους του
Τύπου, το πρώτο ZenWatch κυκλοφόρησε για να
μετρήσει τις προθέσεις των καταναλωτών και από
ότι φαίνεται το σχεδιαστικό team της Asus έχει
στρωθεί αυτή τη στιγμή στη δουλειά, έτσι ώστε
ο διάδοχος του να είναι εμφανώς βελτιωμένος
τόσο σε επίπεδο αυτονομίας όσο και επιδόσεων.
Μάλιστα, σύμφωνα με φήμες, το δεύτερης γενιάς
ZenWatch θα κυκλοφορήσει σε δύο διαφορετικές
εκδόσεις, μία για το γυναικείο και μία για το
ανδρικό κοινό. Αν και δεν γνωρίζουμε πολλά για
αυτό, σίγουρα μας έχει εξάψει την περιέργεια...

NEWS

Στα άδυτα του Microsoft

Hololens!

T

ο Microsoft Build 2015 event σίγουρα έκρυβε αρκετές εκπλήξεις για τους λάτρεις των νέων τεχνολογιών, καθώς η
Microsoft για μία ακόμη φορά μας έδωσε την ευκαιρία να ρίξουμε μία πιο διεξοδική ματιά στο μέλλον των προϊόντων
της. Πέραν της μετονομασίας του Project Spartan σε Microsoft Edge browser και των νέων εξελιγμένων features που μας
επιφυλάσσουν τα Windows 10, η Microsoft εστίασε περαιτέρω στην ανάπτυξη του Microsoft Hololens, του high-tech project που
φιλοδοξεί να φέρει την εποχή του Augmented Reality στην καθημερινότητά μας…
Στη διάρκεια του Build 2015 προβλήθηκε ένα νέο video, το οποίο παρουσίασε το hardware που βρίσκεται πίσω από το Microsoft
Hololens, δίνοντας στο κοινό μία καλύτερη εικόνα για την τεχνολογία που περιλαμβάνεται στο εσωτερικό του εν λόγω εξελιγμένου
headset. Το συγκεκριμένο video παρουσιάζει το όραμα του team της Microsoft που δεν είναι άλλο από το να φέρει μία νέα οπτική
στην καθημερινότητα των ανθρώπων με την τεχνολογία του Augmented Reality. Αν και σίγουρα θα πρέπει να γίνουν ακόμη
πολλά βήματα για να μπορέσει η συγκεκριμένη τεχνολογία να γίνει κτήμα όλων μας, παρόλα αυτά το Microsoft Hololens είναι μία
ελπιδοφόρα και καλή αρχή.
Επιπλέον, η Microsoft στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης του Microsoft Hololens project ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της
συνεργασίας με την Unity Technologies, την εταιρεία που έχει συνδεθεί αυτή τη στιγμή με την ανάπτυξη της διάσημης Unity
Engine, της μηχανής γραφικών που κυριαρχεί στα περισσότερα mobile games. Όπως τονίστηκε, η Unity Technologies θα αναλάβει
την ανάπτυξη των free software εργαλείων που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι developers για να αναπτύξουν εφαρμογές
που θα βασίζονται στο Microsoft Hololens. Χωρίς αμφιβολία, το μέλλον αναμένεται πολύ συναρπαστικό...
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PREVIEW

Huawei Honor 4C
Τεχνικά
€Αναμένεται, www.huaweidevice.com

2

OS Android OS, v4.4.2 (KitKat)
Επεξεργαστής Octa-core 1,2 GHz
Μνήμη 8GB, 2GB RAM, microSD
Οθόνη 5.0’’ IPS-LCD, 720x1280
pixels
Κάμερα 13.0 MPixel, αυτόματη
εστίαση, LED φλας
Αυτονομία Δε διατίθεται

1

Διαστάσεις

3

Πλάτος 143,3 χιλ
Ύψος 71,9 χιλ
Πάχος 8,8 χιλ
Βάρος 162 γρ.

1
Εφοδιασμένο με μία αξιόλογη GPU, το
Honor 4C αναπαράγει HD περιεχόμενο
χωρίς ίχνος «ψηφιακού» ιδρώτα στην
οθόνη του.

2
Με κάμερα ανάλυσης 13.0 MPixel και
φωτογραφίες που αγγίζουν τα 4208x3120
pixels, αυτόματη εστίαση και Full HD videos,
το Honor 4C «τιμάει» το όνομά του.

3
Το UI της συσκευής είναι made by Huawei,
με ότι σημαίνει αυτό για τα widgets που θα
βρείτε να σας περιμένουν. Μέτρια, αλλά
«τίμια» πράγματα.

Με δόξα και τιμή ο διάδοχος του Honor 3C κάνει
δυναμική είσοδο στην αγορά και ευελπιστεί
-σύντομα- να πιάσει την κορυφή της high-end
κατηγορίας.

Π

εριμέναμε καιρό για το νέο «βασιλιά» της
Huawei στην κατηγορία των «μεσαίων» Android
smartphones και τελικά, με το Honor 4C τον
εντοπίσαμε. Η νέα πρόταση της Κινεζικής εταιρίας δανείζεται
φθηνά (αλλά ποιοτικά) πλαστικά από άλλες high-end
προτάσεις της αγοράς, καταφέρνει όμως να «συγκινήσει»
το χρήστη με την αξιοπιστία και τα εντυπωσιακά της τεχνικά
χαρακτηριστικά. Βασίζεται στη έκδοση 4.4.2 (KitKat) του
Android OS και «φιλοξενεί» ένα οκταπύρηνο «τέρας» στα
ενδότερα χρονισμένο στα 1,2GHz, ενώ διαθέτει άπλετο
αποθηκευτικό χώρο που αγγίζει τα 8GB, 2GΒ μνήμης RAM και
υποδοχή για κάρτες microSD. Υποστηρίζει φυσικά την HSDPA
υπηρεσία για αρκετά γρήγορα «ταξίδια» στο mobile internet
και οι «ψαγμένοι» είναι βέβαιο ότι θα προτιμήσουν την dual
SIM λειτουργία, τον WLAN πομποδέκτη και τη λειτουργία
Mobile Hotspot για υψηλές ταχύτητες πρόσβασης σε κάθε
συμβατή συσκευή. Το «Μπλε Δόντι» και το προφίλ A2DP δεν
λείπουν από τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, ούτε όμως και το
κλασσικό UI της Huawei με τα δεκάδες widgets και τις έξυπνες
ευκολίες διαχείρισης του Android. Διαθέτει τέλος GPS δέκτη
ο οποίος συνεργάζεται αρκετά καλά με την εφαρμογή Google
Maps ή οποιαδήποτε άλλη επιλέξετε να εγκαταστήσετε, σε
περίπτωση βέβαια που αναζητάτε οδηγίες πλοήγησης.
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Έτοιμο για
«σκληρή» δουλειά,
το Honor 4C δεν
επιβαρύνει το ήδη…
«τελειωμένο»
πορτοφόλι μας.
Προσφέρει
κορυφαία τεχνικά
χαρακτηριστικά, σε
προσιτή τιμή.

Ο ειδικός είπε...
Περιμέναμε καιρό για ένα τόσο
καλό -δυνατό- smartphone
από την Huawei, που να μπορεί
να κοιτάξει στα μάτια τον
ανταγωνισμό. Μας αρέσει!

powered by

PREVIEW

Lenovo K80
2
Τεχνικά
€ Αναμένεται, www.lenovo.com/gr/en/

OS Android OS, v5.0 (Lollipop)
Επεξεργαστής Quad-core 1,8 GHz
Μνήμη 32GB, 2GB RAM/64 GB, 4GB
RAM, microSD
Οθόνη 5.5’’ IPS οθόνη,
1080x1920 pixels
Κάμερα 13.0 MPixel, αυτόματη
εστίαση, dual-LED φλας
Αυτονομία Δε διατίθεται

1

Διαστάσεις

3

Ύψος 150 χιλ.
Πλάτος 77,2 χιλ.
Πάχος 8,47 χιλ.
Βάρος 158 γρ.

1
Οι 5.5 ίντσες της οθόνης επιτρέπουν την
άνετη πλοήγηση στο mobile internet, ενώ
η… ανάλυσή της (1080x1920 pixels), είναι
«ότι πρέπει» για την συσκευή.

2
Η κύρια κάμερα έχει ανάλυση 13.0 MPixel
και υποστηρίζει geo-tagging, αναγνώριση
προσώπου, χαμόγελου και λειτουργία
αυτόματης εστίασης.

3
Θα προτιμήσετε το Lenovo Κ80 αν
ψάχνετε για ένα πολυτελές smartphone,
με κορυφαία χαρακτηριστικά και σχετικά
προσιτή τιμή.

Σαν… κινέζικος βαλλιστικός πύραυλος από την εποχή του Μάο,
το Lenovo K80 αποτελεί το πιο «hot» Android smartphone
στην… Άπω Ανατολή και ένα από τα πρώτα με 4GB RAM!

Η

πρόταση-πρόκληση της Lenovo για το 2015, διαφέρει
αρκετά από κάθε άλλο smartphone της αγοράς στην
κατηγορία των premium Android smartphones.
Έτσι βασίζεται σε έναν τετραπύρηνο επεξεργαστή (1,8GHz)
και 2/4GB RAM για τις αντίστοιχες εκδόσεις (32/64GB), ενώ
προσφέρει επιπλέον αποθηκευτικό χώρο στην υποδοχή για
microSD κάρτες που θα βρείτε στο εσωτερικό. Σημαντικότερο
προσόν της συσκευής αποτελεί η IPS οθόνη που διαθέτει, με
μέγεθος 5.5 ίντσες και ανάλυση που αγγίζει τα 1080x1920
pixels, για να απεικονίζει με μεγαλύτερη άνεση το ευρηματικό
UI της κινεζικής εταιρίας. Παράλληλα ενσωματώνει μία
κορυφαία κάμερα ανάλυσης 13.0 MPixel, με δυνατότητα
εγγραφής videos full HD ανάλυσης, οπτικό σταθεροποιητή
εικόνας, LED φλας, αλλά και μια βοηθητική κάμερα, σε
περίπτωση που προτιμάτε τα selfies. Η συσκευή συνοδεύεται
από το απαραίτητο λογισμικό της Lenovo για σύνδεση με
τον Η/Υ, διαθέτει Gorilla Glass επικάλυψη στην οθόνη για
προστασία, πληθώρα από αισθητήρες και Bluetooth 4.0
(A2DP) υποστήριξη φυσικά. Η πλοήγηση στο mobile internet
γίνεται με τη βοήθεια της LTE/HSPA+ υπηρεσίας αλλά και
WLAN τεχνολογίας αν προτιμάτε, σε συνδυασμό με τις
τεχνολογίες DLNA και Wi-Fi direct, ενώ το Android OS, v5.0
(Lollipop) στα ενδότερα, σίγουρα κάνει τη διαφορά.

24 KT ΙΟΥΝ 2015

Διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις: μία
με 32GB μνήμης και 2GB RAM και
μία ακόμα με 64GB μνήμης αλλά
4GB RAM (!), το Κ80 θα καλύψει
κάθε τύπο χρήστη με ευκολία!

Ο ειδικός είπε...
Με το Κ80 η Lenovo κάνει
δυναμική είσοδο στην αγορά
των premium smartphones.
Προτιμήστε την έκδοση με τα 4GB
RAM για την απόλυτη εμπειρία!

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

LG G4
Τεχνικά
€689, www.lge.com

OS Android OS, v5.1 (Lollipop)
Επεξεργαστής Qualcomm
MSM8992 Snapdragon 808
Μνήμη 32GB, 3GB RAM, microSD
Οθόνη 5.5’’ IPS+ LCD οθόνη,
1440x2560 pixels
Κάμερα 13.0 MPixel,
εγγραφή video 1080p
Αυτονομία 375 ώρες αναμονή,
600 λεπτά ομιλία

2

3

Διαστάσεις

1
Ύψος 148,9 χιλ.
Πλάτος 76,1 χιλ.
Πάχος 9,8 χιλ.
Βάρος 155 γρ.

1
Με υποστήριξη για Dolby Mobile Sound
κάθε ήχος από την συσκευή αντιστοιχεί σε
πραγματική ακουστική εμπειρία!

2
Η κύρια κάμερα έχει ανάλυση 16.0
MPixel και υποστηρίζει ταυτόχρονη
λήψη φωτογραφιών και εγγραφή video,
λειτουργία σταθεροποίησης εικόνας κ.α.

3
Οι 5.5 ίντσες της οθόνης επιτρέπουν την
άνετη πλοήγηση στο mobile internet,
ενώ η… «εξωπραγματική» ανάλυσή της
(1440x2560 pixels), απλά μαγεύει.

Π

όσο πιο γρήγορα μπορούν να γίνουν τελικά τα
smartphones της LG; Αν κρίνουμε από το G4 (που
κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις με τις επιδόσεις
του), τότε σίγουρα πολύ πιο γρήγορα! Η ναυαρχίδα της LG για
την χρονιά που διανύουμε φιλοξενεί στα ενδότερα ένα από τα
πιο «hot» SoCs της αγοράς (Snapdragon 808), εφοδιασμένο
με δύο Cortex A57 πυρήνες στο 1,8GHz και 4 Cortex A53
πυρήνες στο 1,44 GHz, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες
πλοήγησης μέσα από μία οθόνη 2K ανάλυσης (1440x2560
pixels) με μέγεθος 5.5 ίντσες. Παράλληλα, διαθέτει μια κύρια
κάμερα ανάλυσης 16.0 MPixel με δυνατότητα εγγραφής videos
4Κ (2160p), αλλά και μια βοηθητική κάμερα, σε περίπτωση
που προτιμάτε τα selfies. Η μνήμη του κορυφαίου μοντέλου
αγγίζει τα 32GB με microSD υποδοχή μέγιστης χωρητικότητας
128GB, ενώ η διαθέσιμη RAM αγγίζει τα 3GB. Η πλοήγηση
στο mobile internet γίνεται με τη βοήθεια των LTE/HSPA+
υπηρεσιών αλλά και WLAN τεχνολογίας αν προτιμάτε, σε
συνδυασμό με τις πολλά υποσχόμενες τεχνολογίες DLNA
και Wi-Fi direct, ενώ το Android 5.1 Lollipop στα ενδότερα,
σίγουρα κάνει τη διαφορά. Προφανώς παρέχει πλήρη
υποστήριξη για Bluetooth 4.0, NFC και GPS τεχνολογίες, σε
συνδυασμό με μία θύρα υπερύθρων -από το παρελθόν- για να
ελέγχετε οικιακά συστήματα ψυχαγωγίας!
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Με 6 πυρήνες στα ενδότερα
να δουλεύουν «υπερωρίες»,
ο επεξεργαστής του G4
τρέχει στα 1,8GHz… όπως
και αρκετοί επιτραπέζιοι
υπολογιστές δηλαδή.

Ο ειδικός είπε...
Πανίσχυρο, ποιοτικό,
τεχνολογικά πληρέστατο με…
τιμή made by LG. Τί περιμένετε;
Κάντε το G4 δικό σας, χθες.

PREVIEW

Microsoft Lumia 540
Τεχνικά

2

€ Αναμένεται, www.microsoft.gr

OS Microsoft Windows Phone 8.1
Επεξεργαστής Quad-core 1,2GHz
Cortex-A7
Μνήμη 8GB, 1GB RAM, microSD
Οθόνη 5.0’’ IPS, 720x1280 pixels
Κάμερα 8.0 MPixel,
αυτόματη εστίαση
Αυτονομία 576 ώρες αναμονή,
1560 λεπτά ομιλία

1

3

Διαστάσεις

Ύψος 144 χιλ.
Πλάτος 73,7 χιλ.
Πάχος 9,4 χιλ.
Βάρος 152 γρ.

1
Πιο trendy από ποτέ, το Nokia 540
«κόβει» την ανάσα με το design και την
ποιότητα κατασκευής του.

2
Την πλοήγηση στις αγαπημένες
σας ιστοσελίδες αναλαμβάνει ο
«ανανεωμένος» Internet Explorer Mobile,
σαφώς βελτιωμένος πλέον.

3
Η επικοινωνία σας με φίλους ή κολλητούς,
μπορεί να γίνει με κάθε διαθέσιμο τρόπο,
όπως SMS, MMS, Push Email αλλά και
μέσω Facebook ή Twitter.

Γνωρίστε ένα από τα πρώτα «Lumia» phones της Microsoft και
σίγουρα το πιο νεανικό best seller της αγοράς για το 2015!

Μ

ε το φως των προβολέων της δημοσιότητας να
έχει πέσει στο logo Microsoft που κοσμεί πλέον
όλα τα νέα Lumia smartphones, ο κολοσσός της
τεχνολογίας από το Redmond επέλεξε το Lumia 540 για να
κάνει «καριέρα» στην κατηγορία των best value for money
-dual SIM- συσκευών. Στα ενδότερα, βασίζεται στη γνωστή
έκδοση Windows Phone 8.1, διαθέτει ένα τετραπύρηνο
Snapdragon 200 επεξεργαστή χρονισμένο στα 1,2GHz και
1GB RAM για απόλυτα «τίμιες» επιδόσεις σε καθημερινή
χρήση. Η διαθέσιμη μνήμη του Lumia 540 δεν ξεπερνά τα
8GB, ευτυχώς όμως διαθέτει υποδοχή για κάρτες microSD
μέγιστης χωρητικότητας 128GB, που λύνει πρακτικά τα χέρια
σας σε θέματα αποθηκευτικού χώρου.
Τα μενού των Windows Phone 8.1 απεικονίζονται με
ευκολία στην IPS τεχνολογίας HD 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 video στα 480p. Όλα τα
παραπάνω συνοδεύονται βέβαια, από πλήρη HSDPA/USUPA
υποστήριξη, WLAN και Bluetooth 4.0 συμβατότητα και
δυνατότητα χρήσης του προφίλ A2DP σε συνδυασμό φυσικά
με υποστήριξη για GPS και GLONASS τεχνολογίες.
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Εφοδιασμένο με 1GB
RAM, το Lumia 540 Dual
SIM απευθύνεται σε
κάθε μέσο χρήστη, χωρίς
μεγάλες απαιτήσεις από το
smartphone του.

Ο ειδικός είπε...
Με dual SIM υποστήριξη, οθόνη
HD ανάλυσης και κάμερα στα
8.0 MPixel, μην το ψάχνετε,
κάντε το δικό σας.

PREVIEW

Sony XPERIA C4
Τεχνικά
€Αναμένεται, www.sonymobile.com

1

OS Android OS, v5.0 (Lollipop)
Επεξεργαστής Mediatek MT6752
Octa-core 1.7 GHz Cortex-A53
Μνήμη 16GB, 2GB RAM, microSD
Οθόνη 5.5’’, IPS-LCD, 1080x1920
pixels
Κάμερα 13.0 MPixel, video
Αυτονομία 634 ώρες αναμονή, 780
λεπτά ομιλία

2

3

Διαστάσεις

Ύψος 150,3 χιλ.
Πλάτος 77,4 χιλ.
Πάχος 7,9 χιλ.
Βάρος 143,8 γρ.

1
Με ANT+ υποστήριξη, το Xperia C4
μπορεί να συνδεθεί ασύρματα (μέσω
Bluetooth) με health & fitness αξεσουάρ
για την απεικόνιση δεδομένων σε
πραγματικό χρόνο.

2
Η AMOLED οθόνη της συσκευής
προστατεύεται από αντιχαρακτική
επίστρωση, καλό είναι όμως να μην
«δοκιμάσετε» την αντοχή της.

3
Η ποιότητα κατασκευής του δεν διεκδικεί
δάφνες, σίγουρα όμως θα ταιριάξει «γάντι»
με τη νοοτροπία των teenagers.

Σχεδιασμένο για χρήστες με… «τύπο» και προσωπικότητα, το
Xperia C4 παίζει μόνο του στην κατηγορία των selfie phones με την
εντυπωσιακή εμπρόσθια κάμερά του.

Β

ασισμένο στη νεότερη έκδοση Lollipop, το Xperia C4
έχει μέγεθος που δεν ξεπερνά τα 150,3x77,4x7,9
χιλιοστά, ενώ το βάρος του αγγίζει τα 147 γραμμάρια.
Η συσκευή απευθύνεται σε νεαρούς -κυρίως- χρήστες, έτσι
ενσωματώνει μια IPS LCD οθόνη 5.5 ιντσών και χρησιμοποιεί
1080x1920 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. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα μοντέλα της
φετινής σειράς Xperia, το «C4» διαθέτει μία κάμερα ανάλυσης
5.0 MPixel με ευρυγώνιο φακό και φλας για selfies ακόμα και
στο σκοτάδι, μαζί με μία κύρια κάμερα στην πίσω πλευρά, η
ανάλυση της οποίας επιτρέπει την καταγραφή φωτογραφιών
στα 4128x3096 pixels, με geo-tagging υποστήριξη και
δυνατότητα εγγραφής full HD videos στα 30 fps. Η μνήμη
του αγγίζει τα 16GB (με 2GB RAM για τους απαιτητικούς),
ενώ διαθέτει υποδοχή για κάρτες microSD, που σίγουρα θα
ικανοποιήσει κάθε πιθανό αγοραστή. Η πλοήγηση στο mobile
internet γίνεται με τη βοήθεια HSPA+/LTE υπηρεσίας αλλά
και WLAN τεχνολογίας, ενώ τέλος, τα ανανεωμένα widgets
του TimeScape UI επιτρέπουν την επικοινωνία με φίλους
μέσω Facebook και Twitter χωρίς καθυστέρηση και τη διαρκή
ενημέρωσή σας για το timeline φίλων.
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Το Xperia C4 ξεχωρίζει για την
selfie κάμερα και το μπροστινό
LED φλας που διαθέτει, ενώ
παραμένει το πιο trendy και
εύχρηστο smartphone από τα
νεότερα μοντέλα της Sony.

Ο ειδικός είπε...
Νεανικό, μοντέρνο και
τεχνολογικά εξελιγμένο το νέο
Xperia C4 θα μπορούσε να είναι
το νέο σας κινητό. Τόσο απλά.

PREVIEW

Xiaomi Mi 4i
2
Τεχνικά
€200, www.mi.com/en/

OS Android OS, v5.0.2 (Lollipop)
Επεξεργαστής Qualcomm
MSM8939 Snapdragon 615
Μνήμη 16GB, 2GB RAM
Οθόνη 5.0’’, IPS LCD,
1080x1920 pixels
Κάμερα 13.0 MPixel, video recording
Αυτονομία 2100 λεπτά ομιλία

1

Διαστάσεις
3

Ύψος 138,1 χιλ
Πλάτος 69,6 χιλ.
Πάχος 7,8 χιλ.
Βάρος 130 γρ.

1
Με δυνατότητα αναπαραγωγής full HD
video, μπορείτε να μεταφέρετε (σχεδόν)
ολόκληρη την ταινιοθήκη σας στα 16GB
μνήμης του Mi 4i.

2
H εμπρόσθια κάμερα της συσκευής,
βρίσκεται πάνω από την οθόνη, έτοιμη για
selfies και Instagram uploads, με ανάλυση
στα 5.0 MPixel.

3
Το «χαρούμενο» και ευρηματικό MIUI 6.0
μενού της συσκευής θα σας συναρπάσει με
την ευχρηστία και λειτουργικότητά του.

Το best seller Mi4 της Xiaomi στην Κινέζικη
αγορά, αποκτά τη «light» έκδοση που πάντα
χρειαζόταν. Γνωρίστε το Mi 4i με πιο «μαζεμένα»
specs και τιμή πρόκληση!

Μ

ε τους τεχνικούς της Xiaomi πιο αποφασισμένους
από ποτέ για να σχεδιάσουν ένα αξιόμαχο
smartphone με νεανικό χαρακτήρα και προσιτή
τιμολόγηση, η επίσημη παρουσίαση του Xiaomi Mi 4i ήταν
ίσως το… αποκορύφωμα του Απριλίου αν κρίνουμε από τα
σχόλια θαυμασμού που δημιούργησε στην αγορά.
Πάρτε για παράδειγμα την εντυπωσιακή ποιότητα
κατασκευής και την οθόνη αφής που ενσωματώνει, με
ανάλυση 1080x1920 pixels και μέγεθος που αγγίζει τις 5.0
ίντσες, για να απολαμβάνετε με άνεση τα δεκάδες έξυπνα
widgets του MIUI 6.0 interface, πολύπλοκα γραφικά,
ταινίες σε full HD ανάλυση, αλλά και -γιατί όχι;- να κάνετε
βιντεοκλήσεις (και selfies) με την εμπρόσθια κάμερα!
Το Xiaomi Mi 4i βασίζεται στην έκδοση Android OS, v5.0.2
(Lollipop) και λειτουργεί με τη βοήθεια ενός οκταπύρηνου
Snapdragon 615 επεξεργαστή χρονισμένου στα 1,7GHz, ενώ
διαθέτει 2GB μνήμης RAM και 16GB αποθηκευτικού χώρου.
Φυσικά μπορεί να διεξάγει βιντεοκλήσεις μέσω Skype,
επιτρέπει την πρόσβαση στο internet μέσω LTE/4G και WLAN
σύνδεσης, ενώ βασίζεται στην Bluetooth 4.0 τεχνολογία και
υποστηρίζει κάθε διαθέσιμη GPS τεχνολογία σήμερα (A-GPS,
GLONASS, Beidou) για λειτουργία σαν συσκευή πλοήγησης
σε κάθε σημείο του κόσμου.
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Λεπτό και κομψό, το
Xiaomi Mi 4i συνδυάζει την
ποιότητα κατασκευής των
«Xiaomi» προϊόντων με τα
τεχνικά χαρακτηριστικά και
την τιμή ενός best seller!
Εντυπωσιακός συνδυασμός
δε νομίζετε;

Ο ειδικός είπε...
Πρόκειται για ένα value for
money smartphone στην
κατηγορία των mid-range
συσκευών. Μη χάσετε την
ευκαιρία να το δείτε από κοντά.

REVIEW

Xiaomi Hongmi Note 4G
Τεχνικά

Ε

1

€239, www.wind.gr/

OS Android OS, v4.2 (Kitkat)
Επεξεργαστής Quad-core 1,7GHz
Μνήμη 8GB, 2GB RAM, microSD
Οθόνη 5.5’’ IPS, 720x1280 pixels
Κάμερα 13MPixel,
αυτόματη εστίαση
Αυτονομία 2280 λεπτά ομιλία,
775 ώρες αναμονή

2

Διαστάσεις

Ύψος 154 χιλ.
Πλάτος 78,7 χιλ.
Πάχος 9,5 χιλ.
Βάρος Δε διατίθεται

3
1
Η πλοήγηση στο UI της Xiaomi (MIUI
6.0) είναι εντυπωσιακά ομαλή, με έξυπνα
animations και ευρηματικά widgets.

Ο «βασιλιάς» των phablets στην Κίνα
(τουλάχιστον) κάνει δυναμική είσοδο και
στην ελληνική αγορά, με τιμή χώμα και
αξιόλογα τεχνικά χαρακτηριστικά.

2
Απολαύστε streaming video ταινίες και
μουσικά clips μέσω DLNA τεχνολογίας,
μέσα από την οθόνη των 5.5 ιντσών!

3
Παρά τις 5.5 ίντσες της οθόνης, η συσκευή
ξεχωρίζει για την ευχρηστία που χαρίζει, με
περιορισμένο βάρος και άμεση απόκριση.

Samsung HM1700 Black
Είναι κομψό και αποδοτικό όπως
ακριβώς και το Xiaomi. Το HM1700
υποστηρίζει την Multipoint τεχνολογία
και έχει αυτονομία που αγγίζει τις 5
ώρες ομιλίας.
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δώ υπάρχει ένας έρωτας
μεγάλος... ή αν προτιμάτε,
love is in the air… Κάπως έτσι
αισθανόμαστε από τη στιγμή που
αναγκαστήκαμε να επιστρέψουμε
το Hongmi Note 4G που μας
παραχώρησε η Wind για τις ανάγκες
αυτής της παρουσίασης. Το ξέραμε
άλλωστε ότι κάποια στιγμή αυτή η
«σχέση» θα τελείωνε, σίγουρα όμως
δεν πιστεύαμε ότι θα γινόταν με αυτό
τον δραματικό τρόπο. Είναι δύσκολο
να αποχωρίζεσαι μία από τις πιο value
for money συσκευές της αγοράς, από
έναν κατασκευαστή (Xiaomi) που
σύντομα θα γίνει κολοσσός.
Το προσιτό Hongmi Note 4G
από την Wind είναι αναμφίβολα
εντυπωσιακό στην εμφάνιση,
αρκετά λεπτό (μόλις 9,5 χιλιοστά),
ενώ οι έμπειροι πλέον Κινέζοι
σχεδιαστές του, αποκάλυψαν
ότι είναι κατασκευασμένο από
ειδικά σχεδιασμένο πλαστικό
πολύ υψηλής ποιότητας, το οποίο
ειδικά στην πίσω πλευρά δίνει την
αίσθηση πολυτέλειας με την glossy
επικάλυψή του. Είναι επομένως
σαφώς βελτιωμένο σε σχέση με τον
ανταγωνισμό, ειδικά στην αίσθηση
που αφήνει ακόμα και κάτω από
καθημερινή χρήση.
Το Hongmi Note 4G της Xiaomi
αποτελεί ένα δυνατό, value for
money phablet με προσωπικότητα.
Βασίζεται στην έκδοση 4.4 του
Android (σύντομα θα αναβαθμιστεί
σε Android 5.0), ενώ στα ενδότερα
«κρύβει» τον τετραπύρηνο
Snapdragon 400 επεξεργαστή
της Qualcomm, χρονισμένο στα
1,6GHz. Η συγκεκριμένη ταχύτητα

Ο ειδικός είπε...
Ξεχάστε τα υπερτιμημένα
phablets των «μεγάλων» της
αγοράς. Το Xiaomi Hongmi Note
4G προσφέρει εντυπωσιακές
επιδόσεις, εμφάνιση και ένα UI…
«μούρλια».

...και έβαλε 9

είναι εμφανής σε κάθε «γωνιά» των μενού
του Android OS, τόσο κατά την πλοήγηση
στο MIUI 6.0 interface, εκεί που τα
εντυπωσιακά themes της Xiaomi κάνουν τη
διαφορά. Το ίδιο εντυπωσιακή όμως είναι
η συνολική απόκριση της συσκευής αλλά
και η γενικότερη «υπάκουη» φύση της,
χαρακτηριστικά που οφείλονται τόσο στον
τετραπύρηνο επεξεργαστή, όσο και στα 2GΒ
μνήμης RAM που διαθέτει.
Το κορυφαίο phablet της κινεζικής
εταιρίας διαθέτει LTE/HSPA+ υποστήριξη,
WLAN πομποδέκτη (IEEE802.11 a/b/g/n/
ac) για πλοήγηση στο mobile internet
με ταχύτητες που αγγίζουν θεωρητικά
τα 55Mbps, επιτρέπει τη σύνδεση με
άλλες συσκευές μέσω Bluetooth v4.0
τεχνολογίας (EDR, A2DP), ενώ στη χώρα
μας λανσάρεται αποκλειστικά από την Wind
σε δύο χρώματα: λευκό και μαύρο. Από
τη συσκευή δε λείπει φυσικά η δυνατότητα
πρόσβασης στα πιο δημοφιλή social
networks, η σύνδεση στις γνωστές υπηρεσίες
της «μαμάς» Google (Google Maps, Search,
Calendar, Picasa), αλλά και σε άλλες όπως
YouTube και Flickr.

Versus
»Samsung Galaxy Grand Prime

Αγγίζοντας τα τεχνολογικά «όρια» του Android
OS αυτή τη στιγμή, το Hongmi Note 4G διαθέτει μία
CMOS κάμερα στα 13.0 MPixel, εφοδιασμένη με
λειτουργία, geo-tagging, touch focus, αναγνώριση
χαμόγελου-προσώπου, σταθεροποιητή εικόνας,
HDR συμβατότητα, εγγραφή full HD video στα 30 fps
με LED flash κ.α. Μπροστά, πάνω από την οθόνη,
μία ακόμα με ανάλυση 5.0 MPixel θα αναλάβει τα
selfies σας.

Με χαμηλότερης ανάλυσης οθόνη,
και πιο «αδύναμο» επεξεργαστή,
το Grand Prime δύσκολα μπορεί να
αντιμετωπίσει το vfm phablet της
Xiaomi.

»HTC Desire 620

Με HD ανάλυση (720x1280 pixels)
και μέγεθος 5.5 ίντσες η IPS οθόνη
του «προσιτού» phablet από την
Xiaomi προσφέρει καλή ευκρίνεια
και εξαιρετική φωτεινότητα.
Για μία ακόμη φορά η Xiaomi μας
εκπλήσσει ευχάριστα με μία συσκευή, η
οποία είναι βέβαιο ότι θα ικανοποιήσει
ακόμη και τους πιο απαιτητικούς highend users. Το σημαντικότερο βέβαια
χαρακτηριστικό έχει να κάνει με την
εξαιρετικά προσιτή τιμή του, καθώς
κατορθώνει να επαναπροσδιορίσει πλήρως
τον όρο Value for Money, κάνοντας καλό
στη τσέπη των καταναλωτών και παράλληλα
χαρίζοντας μοναδικές επιδόσεις που σε καμία
περίπτωση δεν περνούν απαρατήρητες! Οι
Κινέζοι της Xiaomi τα κατάφεραν και πάλι!

Χαρακτηριστικό γνώρισμα των Xiaomi κινητών
αποτελεί -αναμφίβολα- η μεγάλη παραμετροποίηση
που μπορούν να δεχθούν με themes, wallpapers,
lockscreens κ.α. Μία βόλτα στο ομώνυμο μενού θα
σας επιστρέψει εκατοντάδες δωρεάν (και μη) themes
για να αλλάξετε -προς το καλύτερο- κάθε «γωνιά»
του Hongmi Note 4G!

Ανώτερο σε επιδόσεις, εμφάνιση
και κάμερα το Desire 620 είναι
αναμφίβολα ο νικητής στην
σύγκριση με το Hongmi, με
εξαίρεση την τιμή φυσικά.

24 ώρες με το Xiaomi Hongmi Note 4G
Απλά συμπαθητική η
ευκρίνεια της οθόνης...

Αρκετό πλαστικό, παντού

Εκατοντάδες διαθέσιμα
themes...

Λίγη παραπάνω RAM, θα
τη θέλαμε

Αστραπιαία απόκριση των
μενού...
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Πάρτε μαζί τον φορτιστή, θα
χρειαστεί.

Αξιόλογες φωτογραφίες!

Εύκολη και άνετη στη χρήση
η οθόνη αναμονής

REVIEW

ZTE Blade V220
Τεχνικά

H

1

€169, www.ztedevice.com

OS Android OS, 4.4.4
Επεξεργαστής MSM8916
Quad-core 1,2 GHz
Μνήμη 8GB, 1GB RAM, microSD
Οθόνη 5.0’’, 720x1280 pixels
Κάμερα 13.0 MPixel,
αυτόματη εστίαση
Αυτονομία Δε διατίθεται

2

Διαστάσεις

Ύψος 139 χιλ.
Πλάτος 71,5 χιλ.
Πάχος 9,5 χιλ.
Βάρος 140 γρ.

3
1
Η κάμερα εντυπωσιάζει με το design αλλά
και την ευκρίνεια των full HD videos που
απαθανατίζει.

2
Ικανοποιητική η ανάλυση της οθόνης, όχι
όμως και η φωτεινότητά της κάτω από το
φως του ήλιου. Να μέναμε στον ίσκιο ίσως
κάποιες φορές;

3
Απλό, λιτό και ίσως «άχρωμο» το UI
της ZTE σε αυτό το μοντέλο. Του χαρίζει
πάντως αρκετή ευχρηστία και απλότητα σε
καθημερινή χρήση.

Αφού δίδαξε τον κόσμο πως μπορείς
να σχεδιάσεις ένα προσιτό smartphone
με τα «απλά» Blade, η ΖΤΕ επιστρέφει,
επιδεικνύοντας το V220, ένα κορυφαίο
smartphone αυτή τη φορά!

Plantronics Bluetooth M90 Black
Το Μ90 ταιριάζει με το V220
τόσο στην εμφάνιση όσο και στις
δυνατότητες. Διαθέτει δύο μικρόφωνα
για «κρυστάλλινο» ήχο και τεχνολογία
μείωσης θορύβου.
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ZTE επιστρέφει πιο δυναμικά
από ποτέ και με το V220
φαίνεται πως καταφέρνει να
τινάξει την μπάνκα των «μεσαίων»
smartphones, στον αέρα. Ο λόγος
για το Blade V220, το φετινό διάδοχο
της best selling σειράς smartphones
από την κινεζική εταιρία, που
καταφέρνει για μία ακόμα φορά
κάνει το αυτονόητο: Να γεμίσει
την παγκόσμια αγορά με προσιτά,
αξιόλογα και κομψά Androids!
Κοιτάζοντας το V220, δεν μπορούμε
παρά να «χαζέψουμε» για άλλη μια
φορά τις 5.0 ίντσες της οθόνης αφής
του μοντέλου, που καταφέρνει να
βγάλει από το μυαλό μας την οθόνη
άλλων ανταγωνιστικών προτάσεων,
προσφέροντάς μας σαν αντάλλαγμα
720x1280 pixels υψηλής ευκρίνειας
και πιστότητας.
Την ίδια στιγμή, στα ενδότερα
του Android OS, ένας τετραπύρηνος
Snapdragon 410 επεξεργαστής,
κάνει ότι μπορεί για να προσφέρει
εντυπωσιακή αυτονομία στη συσκευή
και «γκαζώνει» μόνο όταν αυτό
είναι απαραίτητο, δημιουργώντας
ένα αίσθημα άμεσης απόκρισης και
άνεσης στον χρήστη.
Το λειτουργικό σύστημα της
συσκευής φυσικά βασίζεται στην
έκδοση Android 4.4.4 (KitKat) και
διακρίνεται για την άμεση απόκριση
του και την ομαλή ροή των menus.
Το λειτουργικό είναι «vanilla»,
με ελάχιστες παρεμβάσεις από
τους Κινέζους και πλήρη απουσία
bloatware, κάτι που του επιτρέπει
να είναι σαφώς πιο «αέρινο» από
τα UI’s των «μεγάλων» της αγοράς
(Samsung, LG, HTC), χωρίς να

Ο ειδικός είπε...
Με «τίμια» τεχνικά
χαρακτηριστικά και εμφάνιση για
το χαλί των Όσκαρ, το ZTE Blade
V220 μπορεί εύκολα να είναι το
επόμενο κινητό σας.

...και έβαλε 8

παρεμβαίνει φυσικά στο interface της
Google. Θα θέλαμε βέβαια να ήταν έτοιμο
για αναβάθμιση στη νεότερη έκδοση Android
5.0 Lollipop, αλλά δεν μπορούμε να τα
έχουμε όλα, ειδικά με την τιμή διάθεσης του
συγκεκριμένου μοντέλου.
Σε όλα τα παραπάνω, ας προσθέσουμε τα
8GB εσωτερικής μνήμης που θα βρείτε να σας
περιμένουν στα ενδότερα, αλλά και το 1GB
RAM που χρειάζεται το λειτουργικό για να...
κάνει τα δικά του.
Το αξιόλογο Android phone εξ’
ανατολών, δεν υστερεί φυσικά στα τεχνικά
του χαρακτηριστικά, έτσι διαθέτει έναν dual
mode πομποδέκτη με 4G/LTE υποστήριξη,
δυνατότητα σύνδεσης σε WLAN δίκτυα,
Bluetooth 4.0 συμβατότητα και δυνατότητα
χρήσης του προφίλ A2DP, καθώς και
μία micro USB υποδοχή για τους... πιο
παραδοσιακούς.
Τα «καλούδια» της Google (Google
Search, Maps, GMail, Calendar) κάνουν και
σε αυτό το μοντέλο αισθητή την παρουσία
τους, την ίδια στιγμή που επιβεβαιώνεταιευτυχώς- η ύπαρξη του Chrome browser για
την πλοήγηση στο mobile internet, αλλά
και ο πλήρης music player με δυνατότητα

Versus
»Huawei Honor 4C

Η κύρια κάμερα των 13.0 MPixel καταφέρνει να
«κλέψει» τις εντυπώσεις, τόσο με το πολύ υψηλό
framerate στη λειτουργία viewfinder, όσο και με
τις φωτογραφίες και video clips που κατέγραψε.
Τα μενού της είναι απλά, επεξηγηματικά και η
διαδικασία αποστολής εικόνας ή video… παιχνιδάκι!
Δυστυχώς δεν υπάρχει εξωτερικό πλήκτρο στο
πλάι του V220 για την άμεση λήψη φωτογραφιών,
θα βρείτε όμως ένα δυνατό LED φλας, που θα
εκτιμήσετε ιδιαίτερα τη νύχτα.

Σχεδόν ίδια σε τιμολόγηση, τα
δύο smartphones έχουν αρκετές
διαφορές κυρίως υπέρ του Honor
4C, σε κάμερα, ισχύ και ευχρηστία.

»Sony Xperia E4

Με πάχος 9,5 χιλιοστά, το ZTE
Blade V220 αδικείται από τις
φωτογραφίες. Καλύτερα να το
δείτε από κοντά και να κάνετε τις
συγκρίσεις σας.

αναπαραγωγής αρχείων MP3/AAC+/WAV/
WMA9/MP4/MPEG, με εντυπωσιακό frame
rate. Ελληνική υποστήριξη παρέχεται φυσικά
πλήρης στα μενού, τη σύνταξη μηνυμάτων
αλλά και στην έξυπνη πρόβλεψη κειμένου,
ενώ υπερπλήρεις αποδείχθηκαν οι social
networking δυνατότητες της συσκευής.

Η μουσική και -γενικότερα- η multimedia
ψυχαγωγία του χρήστη φαίνεται πως ήταν στο
επίκεντρο του σχεδιασμού για τους τεχνικούς
της ΖΤΕ. Έτσι το Blade V220 ικανοποιεί απόλυτα,
υποστηρίζοντας τεχνολογίες όπως SNS και Dolby
Mobile για κορυφαία πιστότητα ήχου, ενώ δε λείπει
η υποδοχή για ακουστικά διαμέτρου 3.5 χιλιοστών
καθώς και η συμβατότητα με το Bluetooth προφίλ
A2DP για στερεοφωνικό ήχο ασύρματα, στα
συμβατά σας ακουστικά.

Σαφώς κατώτερο στα της οθόνης
και της κάμερας, το Xperia E4
προσφέρει, στον αντίποδα,
κορυφαία ευχρηστία και αντοχή σε
καθημερινή χρήση.

24 ώρες με το ZTE Blade V220
Λίγο πιο ευρηματικό
UI ίσως;

Δυνατό ηχείο, υψηλής
πιστότητας

Μόλις 1GB RAM;

Και… μόλις 1 ημέρα
αυτονομία;

Δυνατό το φλας, για
τεχνολογίας LED πάντα...
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Μέτρια ποιότητα κατασκευής

8GB μνήμης με microSD
υποδοχή...

Κρυστάλλινη η οθόνη αφής,
άνετα μενού

LONG TERM TEST

Samsung Galaxy S6
Με μέγιστη ανάλυση που αγγίζει
τα 16.0 MPixel η CMOS κάμερα
της συσκευής στην πίσω πλευρά τα
πάει περίφημα, για τις ανάγκες των
απαιτητικών χρηστών. Τα videos που
καταγράφει πάντως είναι καλύτερα
από τις φωτογραφίες, αφού σπάνια
βλέπεις δυνατότητα εγγραφής
video 4K (2160p) στα 30 καρέ ανά
δευτερόλεπτο και ταυτόχρονη λήψη
φωτογραφιών, σε συνδυασμό με
βιντεοκλήσεις από μια δεύτερη
κάμερα ανάλυσης 5.0 MPixel.

Σούπερ στην ανάλυση, σούπερ
στη φωτεινότητα, σούπερ και στις
διαστάσεις. Ο λόγος φυσικά για την
Super AMOLED οθόνη αφής που
«ντύνει» το Galaxy S6 και μετατρέπει
την πλοήγηση στο mobile internet
γενικότερα σε... καθημερινό πόθο
για το χρήστη. Πολύ έντονα τα
χρώματά της, αρκετά «θερμά»
δηλαδή, αλλά η φωτεινότητά της σε
εξωτερικούς χώρους, θα θέλαμε να
ήταν καλύτερη.

Όχι, δεν κάνετε λάθος. Αυτό το...
τεράστιο «S6» που δεσπόζει
στη συσκευασία του νέου
«Γαλαξία» περιγράφει πλήρως
τις δυνατότητές του. Ο έκτος κατά
σειρά «Γαλαξίας» φοράει Exynos
SoC, με 4 πυρήνες χρονισμένους
στο 2,1GHz και άλλους τέσσερεις
στο 1,5GHz, που αναλαμβάνουν
την ταχύτητα πλοήγησης στα
μενού, την επεξεργασία εικόνας και
την ταχύτητα στην αναπαραγωγή
video 4K ανάλυσης. Αν είχατε το
προηγούμενο Galaxy S5 στα χέρια
σας, τότε -πιστέψτε μας- δεν έχετε
δει τίποτα αν δεν γνωρίστε το S6
(αλλά και το S6 Edge) από κοντά...

Οι Κορεάτες αφήνουν στο
χρονοντούλαπο της ιστορίας τον…
«χανζαπλαστ» σχεδιασμό, και
προτιμούν τον συνδυασμό γυαλιού
και μετάλλου που χαρίζει τόσο
εντυπωσιακή εμφάνιση στη συσκευή.
Μετά από πολυήμερη χρήση, εμείς
θα συμφωνήσουμε με την επιλογή
τους. Ξεχάστε τριξίματα και... χαλαρή
συνδεσμολογία ή περίεργους ήχους
στον σκελετό μετά από εντατική
χρήση. Η συσκευή είναι η καλύτερη
που έχει περάσει από τα χέρια μας
εδώ και χρόνια και αυτό λέει πολλά!

Ο ειδικός είπε...

Με πάχος μόλις 6,8 χιλιοστά και βάρος 138 γρ. το
Galaxy S6 μπήκε στο... «στεγνό» καθάρισμα και
κατάφερε να μας εντυπωσιάσει.

Εντυπωσιακά τα S Features της συσκευής,
δουλεύουν για… εμάς, πριν από εμάς.
Καταναλώνουν αρκετή μπαταρία βέβαια,
αλλά αξίζει για το αποτέλεσμα.

Πώς βελτιώνεις το... τέλειο;
Το ονομάζεις απλά Galaxy S6!
Αδιαφορήστε για ό,τι λέει ο
ανταγωνισμός, ο «βασιλιάς»
του Android δηλώνει και πάλι
παρών!

...και έβαλε 9
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Στο μικροσκόπιο

Versus
» Sony Xperia Z3

Τεχνικά
Οι τεχνικοί της Samsung ήταν γενναιόδωροι
κατά τον σχεδιασμό του 6ου «Γαλαξία». Έτσι
«έντυσαν» τη συσκευή με την έκδοση του
Android OS, v5.0.2, ενώ το... «ευλόγησαν» με
το ανάλογο hardware, έτσι ώστε να είναι έτοιμο
και για κάθε μελλοντική αναβάθμιση του Android
λειτουργικού. Παράλληλα, επανασχεδίασαν το
TouchWiz UI, εμπλουτίζοντάς το με νέα widgets
και αφαίρεσαν ότι επιβάρυνε την ομαλή πλοήγηση
σε αυτό.

Δεν τίθεται θέμα
σύγκρισης σε
ανθεκτικότητα και
αυτονομία. Το Galaxy
S6 παρόλα αυτά κάνει
τη διαφορά εκεί που…
αξίζει: στην ποιότητα
κατασκευής και την
κάμερα.

» HTC One (M9)

Συνδεσιμότητα

Με ελάχιστες διαφορές
στην ταχύτητα το HTC
One (Μ9) αποτελεί
το... αντίπαλο «δέος»
της HTC απέναντι στη
Samsung. Είναι ισάξιο
σε ποιότητα κατασκευής,
όχι όμως και στα της
κάμερας.

Δεν έχουμε παράπονο: ο 4G/LTE πομποδέκτης
της συσκευής αποδείχθηκε ταχύτατος, αρκεί
φυσικά να έχετε σήμα «καμπάνα» στην περιοχή
που βρίσκεστε. Βέβαια εχθρός του καλού είναι
το καλύτερο, έτσι με το WLAN στο «ON», το
Galaxy S6 προσπερνά HTML ιστοσελίδες σαν
σταματημένες με ταχύτητες πάνω από τα 55Mbps,
πάντα θεωρητικά.

Διαστάσεις

Αυτονομία

143,4 χιλ.

Παρά το γεγονός ότι «φοράει» μία Li-Ion μπαταρία
των 2550mAh, το Galaxy S6 αποδεικνύεται
άψογο στην διαχείριση ενέργειας και ακολουθεί
με άνεση το… απαιτητικό πρόγραμμα
οποιουδήποτε δραστήριου χρήστη. Επιπλέον,
αν χρησιμοποιήσετε με μέτρο τις πιο σημαντικές
του λειτουργίες, θα «συνεργαστείτε» μια χαρά για
περίπου 2 μέρες!

70,5 χιλ.

Επιδόσεις
«Σφαίρα», «βολίδα», «ταχύτητα του φωτός»...
όλα τα παραπάνω μαζί, περιγράφουν την
άνεση πλοήγησης στα μενού του Android
5.0.2. Το οκταπύρηνο Exynos 7420 SoC
δουλεύει υπερωρίες φυσικά, έτσι η μεγαλύτερη
καθυστέρηση που θα δείτε στη συσκευή, είναι
αυτή που θα κάνει το μάτι σας κάθε φορά που...
ανοιγοκλείνει για να ακολουθήσει τα animations
του UI!

OS Android OS, v5.0.2 (Lollipop)
Επεξεργαστής Exynos 7420 octa-core Soc
Μνήμη 32/64/128 GB, 3GB RAM
Οθόνη 5.1’’, Super AMOLED αφής,
1440x2560 pixels
Κάμερα 16.0 MPixel, autofocus, LED flash
Αυτονομία 1260 λεπτά ομιλία, 390 ώρες
αναμονή
Βάρος 138 γρ.

Ένας μήνας με το Samsung Galaxy S6
Δε διαθέτει microSD. Κρίμα.

Καλή η οθόνη, μέτρια η
φωτεινότητα…

Άπλετη μνήμη με 3GB
RAM...

Μη αποσπώμενη η
μπαταρία του, προσοχή

Πολύ καλά 4K
videos…
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Εντυπωσιακή αυτονομία

Δε διαθέτει FM Radio,
ούτε stereo ηχεία

Επιτέλους «αέρινο» το
TouchWiz

FEATURE

Windows 10

To «μέλλον» έφτασε!
Σηματοδοτώντας την επιστροφή της Microsoft σε μία τεχνολογική κατηγορία στην οποία κάποτε κατείχε τα πρωτεία,
τα Windows 10 μπορούν να αποτελέσουν το next big thing της χρονιάς που διανύουμε!

Τα Windows 10 σηματοδοτούν μια εποχή στην
οποία η χρήση των υπολογιστών γίνεται πιο
προσωπική από ποτέ, και πλέον στο επίκεντρο
βρίσκονται οι άνθρωποι και όχι η τεχνολογία.
Σε αυτήν την εποχή, σημασία έχει το mobility
των εμπειριών, και όχι των συσκευών. Οι

άνθρωποι θα μπορούν να αλληλοεπιδρούν
με την τεχνολογία με φυσικό τρόπο, όπως
συναναστρέφονται με τους συνανθρώπους
τους, χρησιμοποιώντας τη φωνή, χειρονομίες
και βλέμματα. Η προστασία των προσωπικών
δεδομένων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο
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στην παροχή αξιόπιστων εμπειριών τις οποίες
ελέγχουν οι ίδιοι οι χρήστες και όχι τρίτοι. Αν
ανυπομονείτε και εσείς λοιπόν για τις νέες
εμπειρίες στην τεχνολογία που υπόσχονται να
μας χαρίσουν τα Windows 10, τότε ρίξτε μια
ματιά στο… πως θα είναι το μέλλον μας με αυτά!

Windows
10: κύρια
χαρακτηριστικά
Microsoft Edge: Ξεχάστε τον
Internet Explorer!
Ο νέος browser Microsoft Edge (γνωστός
και ως «Project Spartan») βάζει το διαδίκτυο
να δουλεύει για εσάς. Τα Windows 10 θα
περιλαμβάνουν τον νέο browser της Microsoft,
ο οποίος σχεδιάστηκε προκείμενου να
προσφέρει καλύτερη διαλειτουργικότητα.
Με νέα χαρακτηριστικά τα οποία φτιάχτηκαν
αποκλειστικά για το νέο browser, θα
προσφέρει μεγαλύτερη αξιοπιστία, και
καλύτερη περιήγηση. Μερικά από τα πιο
εξελιγμένα χαρακτηριστικά του browser θα
είναι η ικανότητα των χρηστών να σημειώνουν
είτε με το πληκτρολόγιο είτε με το ειδικό
στυλό, κατευθείαν πάνω στην ιστοσελίδα, και
να «μοιράζονται» ευκολότερα πράγματα με
τους φίλους τους. Ο χρήστης θα έχει επίσης τη
δυνατότητα να διαβάζει τις πληροφορίες που
τον ενδιαφέρουν, με ένα νέο απλοποιημένο
τρόπο, απερίσπαστα, προσφέροντας καλύτερη
εμπειρία ανάγνωσης είτε online, είτε offline.
Πιο συγκεκριμένα, με τον Edge, οι χρήστες
θα έχουν τη δυνατότητα με τη χρήση ενός
sytlus να σημειώνουν και να σχολιάζουν μία
σελίδα στο web και να στέλνουν τα σχόλια
τους, μαζί με τη σελίδα, σε κάποιο φίλο ή
συνάδελφο. Αυτή η web note υπηρεσία θα
βασίζεται στο OneDrive της Microsoft, κάτι που
σημαίνει ότι η σελίδα θα αποθηκεύεται μαζί
με τις σημειώσεις και θα υπάρχει η δυνατότητα
πρόσβασης από οποιαδήποτε πλατφόρμα
ή browser. Μάλιστα, από τη στιγμή που θα
μοιράζεστε τις σημειώσεις σας, οι υπόλοιποι
χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα επεξεργασίας
ή προσθήκης νέων σημειώσεων και να
μοιράζονται σε ομάδες τις απόψεις τους.
Ένα δεύτερο σημαντικό χαρακτηριστικό
του Edge, είναι η αλληλεπίδραση με την
ψηφιακή βοηθό της Microsoft, Cortana. H
Microsoft σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την
Cortana για να παρέχει πληροφορίες για
πτήσεις, κρατήσεις ξενοδοχείων, tracking
δεμάτων καθώς και άλλα δεδομένα. Εάν, για
παράδειγμα, θέλετε να εντοπίσετε μία πτήση
και αρχίσετε να πληκτρολογείτε στην address
bar τις λέξεις «American Airlines», αυτόματα
θα σας εμφανίσει όλες τις ενεργές πτήσεις
και θα επιτρέπει στο χρήστη να μαθαίνει την
κατάσταση της πτήσης σε real-time. Είναι μια
μικρή προσθήκη, αλλά ο χρήστης θα έχει τη
δυνατότητα επικοινωνίας με την Cortana,

απλά ανοίγοντας μία νέα καρτέλα. Ακόμα,
η Cortana αναμένεται να αντικαταστήσει
στον Edge όλες τις λειτουργίες του Bing
Search στον Internet Explorer. Άλλο
χαρακτηριστικό θα είναι η δυνατότητα του
χρήστη να ομαδοποιήσει καρτέλες ώστε να
«συμμαζέψει» τον χαμό που δημιουργείται
συχνά στην οθόνη μας από τις πολλές
καρτέλες. Ο χρήστης θα έχει δυνατότητα να
ομαδοποιήσει όποιες καρτέλες θέλει και να
ξεχωρίσει, για παράδειγμα, τις προσωπικού
ενδιαφέροντος από τις επαγγελματικές.
Επιπλέον, θα υποστηρίζεται από τη Microsoft
η δυνατότητα δημιουργίας custom themes
για να φέρει ο κάθε χρήστης τον Edge στα
μέτρα του. Ο Edge σχεδιάζεται ώστε να
είναι ένας απλός και γρήγορος browser
που θα είναι διαθέσιμος σε υπολογιστές,
tablets και smartphones, ενώ θα εμφανιστεί
με τη μορφή εφαρμογής στο Windows
Store, καθιστώντας δυνατή τη γρήγορη
παροχή ενημερώσεων και προσθήκη νέων
χαρακτηριστικών. Ο Edge δεν αναμένεται σαν
universal εφαρμογή από την αρχή, καθώς,
πιθανότατα, η Microsoft θα λανσάρει μία
εφαρμογή για τους υπολογιστές και άλλη μία
modern app για tablets και smartphones.
Και οι δύο όμως θα αναβαθμίζονται σε
ίδια χρονικά διαστήματα με παρόμοια
χαρακτηριστικά. Όσον αφορά το εμφανισιακό
κομμάτι του Edge, η Microsoft σχεδιάζει
πάνω σε παρόμοιο UI για την έκδοση για
υπολογιστές με αυτήν των tablets και
smartphones. Η desktop έκδοση θυμίζει μια
απλοποιημένη εικόνα του Google Chrome
με τις καρτέλες να βρίσκονται πάνω από την
address bar και τις επιλογές για «forward»,
«back» και «refresh» των σελίδων. Έχει
σχεδιαστεί για να δείχνει «ελαφρύς» χωρίς
περιττές προσθήκες που θα τον βαραίνουν,
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όπως συχνά συνέβαινε με τον Internet
Explorer.

Η Cortana διαθέσιμη σε
υπολογιστές και tablet
H προσωπική ψηφιακή βοηθός με το όνομα
Cortana, η οποία έκανε την πρώτη της
εμφάνιση πέρυσι, στα Windows Phone, θα
είναι πλέον διαθέσιμη σε υπολογιστές και
tablet με Windows 10, στοχεύοντας στο να
βοηθάει τους χρήστες να ολοκληρώνουν τις
εργασίες τους άμεσα και αποτελεσματικά. H
Cortana είναι μια προσωπική βοηθός, η οποία
μαθαίνει τις προτιμήσεις του χρήστη, με σκοπό
να του παρέχει τις σχετικότερες προτάσεις,
γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες και σε
σημαντικές υπενθυμίσεις. Η αλληλεπίδραση
είναι φυσική και εύκολη μέσω της φωνής ή της
πληκτρολόγησης, με προηγμένες λειτουργίες
ελέγχου που αυξάνουν την εμπιστοσύνη και τη
διαφάνεια.

Gaming χωρίς περιορισμούς
To Xbox Live και η νέα Xbox εφαρμογή
φέρνουν νέες gaming εμπειρίες στα Windows
10. To Xbox στα Windows 10 επιτρέπει στους
gamers και στους προγραμματιστές να έχουν
πρόσβαση στο διευρυμένο δίκτυο Xbox
Live, τόσο στους Windows 10 υπολογιστές
όσο και στο Xbox One. Οι παίκτες μπορούν
να καταγράψουν, να επεξεργαστούν και να
μοιραστούν τις καλύτερες gaming στιγμές
τους, μέσω του Game DVR, ενώ παράλληλα
θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν καινούργια
παιχνίδια με τους φίλους τους σε διάφορες
συσκευές ταυτόχρονα. Τα παιχνίδια που έχουν
κατασκευαστεί για το νέο DirectX 12 των
Windows 10, θα παρουσιάσουν βελτιώσεις σε
επίπεδο ταχύτητας, αποτελεσματικότητας και
γραφικών.

FEATURE

Οι καινοτομίες
των Windows
10 που
περιμένουμε…
Continuum mode
Σε συσκευές 2 σε 1, τα Windows 10 θα
μπορούν εύκολα να αντιλαμβάνονται πότε ο
χρήστης χρησιμοποιεί μια συσκευή ως laptop
και πότε ως tablet, μεταβαίνοντας με ευκολία
στο νέο mode.

Νέες ενιαίες εφαρμογές
Τα Windows 10 θα προσφέρουν μια νέα
εμπειρία εφαρμογών σε όλες τις συσκευές,
για Φωτογραφίες, Videos, Μουσική, Maps,
Επαφές & Messaging καθώς και για το Mail
& το Calendar. Αυτές οι ενσωματωμένες
εφαρμογές έχουν σχεδιαστεί, έτσι ώστε
η αίσθηση και η εικόνα να είναι ίδια από
εφαρμογή σε εφαρμογή και από συσκευή σε
συσκευή. Το περιεχόμενο αποθηκεύεται και
συγχρονίζεται μέσω του OneDrive, δίνοντας τη
δυνατότητα στους χρήστες να ξεκινήσουν κάτι
σε μια συσκευή και να το ολοκληρώσουν σε
μια άλλη.

Βελτιωμένη εμπειρία χρήσης
εφαρμογών
Η εμπλοκή της Nokia πριν 2 χρόνια στην
ανάπτυξη φινλανδικών smartphones που θα
βασιστούν στο νέο λειτουργικό, βελτίωσε κατά

πολύ τις δυνατότητες των εφαρμογών για τα
Windows Phone κινητά αλλά και την ευχρηστία
τους. Για παράδειγμα, τα νέα Windows 10 θα
διαθέτουν προεγκατεστημένη την έκδοση της
εφαρμογής Here Maps, της πιο αξιόπιστης αυτή
τη στιγμή στον κόσμο σε θέματα ακρίβειας
χαρτών και υπηρεσιών. Σε όλα τα παραπάνω
προσθέστε την διάθεση νέων πρωτοκόλλων
χρήσης και σχεδιασμού εφαρμογών από την
Microsoft για τους Developers (API’s), τα οποία
εξασφαλίζουν την κοινή χρήση υπηρεσιών
μεταξύ κινητού και Η/Υ ταυτόχρονα. Ώρα για
multiplayer παιχνίδια μεταξύ κινητού και PC
δηλαδή!

Βελτίωση της ασφάλειας και της
κωδικοποίησης δεδομένων
Οι συσκευές που θα τρέχουν τη νέα έκδοση
Windows 10 θα υποστηρίζουν υψηλά επίπεδα
ασφάλειας με κωδικοποίηση BitLocker
στα 128bit, η οποία -σύμφωνα με τους
τεχνικούς της εταιρίας- είναι ίδια με αυτή που
χρησιμοποιούν οι mainframe servers της.

Μεταφορά Android, iOS
εφαρμογών στα νέα Windows 10
Μετά από πολλές προσπάθειες που έκανε
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η Microsoft για να καλύψει το κενό των
εφαρμογών στο Windows Store σε σχέση με
Android και iOS, στο Redmond φαίνεται πως
βρήκαν τη λύση. Βλέποντας λοιπόν η Microsoft
το mobile λειτουργικό της να εξελίσσεται αλλά
το store να παραμένει φτωχότερο από αυτά των
ανταγωνιστών, έπρεπε να δώσει μία λύση ώστε
να προσελκύσει τους developers στο Windows
Store. Έτσι λοιπόν στο Redmond ανέπτυξαν
μια νέα τεχνολογία που θα επιτρέπει στους
προγραμματιστές να επεξεργαστούν εύκολα
και γρήγορα τις Android ή iOS εφαρμογές
τους ώστε να τρέχουν στα Windows 10
smartphones. Με το SDK που προσφέρει η
Microsoft, οι προγραμματιστές θα μπορούν
να χρησιμοποιούν τον κώδικα που έχουν
δημιουργήσει σε Java/C# και Objective-C και
με μικρές αλλαγές να μεταφέρουν τελικά την
Android ή iOS εφαρμογή τους στην πλατφόρμα
των Windows.
H Microsoft συνεργάζεται ήδη με
προγραμματιστές για να πραγματοποιηθεί η
μεταφορά των εφαρμογών στο οικοσύστημά
της, και μάλιστα πρόσφατα ανακοινώθηκε
η μεταφορά του δημοφιλούς παιχνιδιού
Candy Crush Saga, ενώ κατά τη διάρκεια του
συνεδρίου Build, η εφαρμογή Choice Hotels,

μεταφέρθηκε από το Anroid στα Windows, με
ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα.

Office για Windows 10
Οι εφαρμογές Office στα Windows 10 θα
προσφέρουν μια touch-first εμπειρία σε όλες
τις συσκευές. Οι νέες εκδόσεις των Word,
Excel, PowerPoint, OneNote και Outlook,
έχουν σχεδιαστεί από την αρχή για να τρέχουν
στα Windows, ειδικά για συσκευές με οθόνες
αφής και προσφέρουν τη μοναδική, γνώριμη
εμπειρία Office στους καταναλωτές. Με τις
ήδη γνωστές λειτουργίες, οι χρήστες μπορούν
να φτιάξουν και να επεξεργαστούν αρχεία
Word με μεγάλη ευκολία. Οι νέες λειτουργίες
του PowerPoint επιτρέπουν στους χρήστες να
σημειώνουν πάνω στα slides σε πραγματικό
χρόνο, ενώ οι νέες εντολές αφής στο Excel
παρέχουν τη δυνατότητα να δημιουργεί κανείς
και να ενημερώνει τα υπολογιστικά φύλλα
χωρίς τη χρήση πληκτρολόγιου και ποντικιού.

Windows Updates μέσω P2P
τεχνολογίας
Με την τεχνολογία του πρωτοκόλλου peer-topeer (P2P) σχεδιάζει η Microsoft να γίνονται
τα updates των Windows 10. Οι λήψεις

των αρχείων ενημερώσεων μέσω P2P θα
είναι μια προαιρετική επιλογή και εφόσον
ενεργοποιηθεί, οι χρήστες των Windows 10
θα έχουν την ευχέρεια να ενεργοποιήσουν τα
updates από περισσότερα μέρη με δυνατότητα
να κατεβάζουν εφαρμογές και OS updates από
πολλαπλές πηγές, με το όφελος να είναι η
αυξημένη ταχύτητα download. Θα υπάρχουν
δύο επιλογές: Η πρώτη θα αφορά τη λήψη
ενημερώσεων για τους υπολογιστές που
βρίσκονται στο ίδιο τοπικό δίκτυο, ενώ με τη
δεύτερη θα είναι δυνατή η λήψη τόσο από
υπολογιστές του τοπικού δικτύου, όσο και
από άλλους υπολογιστές συνδεδεμένους στο
Internet. Εν κατακλείδι, οι εφαρμογές και τα
OS updates θα μπορούν να γίνονται download
από τη Microsoft αλλά και από άλλους
υπολογιστές που τις έχουν ήδη κατεβάσει,
οπότε δεν θα επιβαρύνονται τόσο οι servers
της εταιρίας από το Redmond, καθώς θα
πραγματοποιείται λήψη από περισσότερα από
ένα σημεία. Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται
έμμεσα και από τις κινήσεις της Microsoft,
καθώς η εταιρεία εξαγόρασε πρόσφατα την
Pando Networks, η οποία είναι δημιουργός
μίας peer-to-peer file sharing τεχνολογίας
παρόμοιας με το BitTorrent πρωτόκολλο.
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Τα top smartphones για την
παραλία!
Πέντε καλοκαιρινές συσκευές που θα συμπαθήσει το πορτοφόλι
σας, χωρίς να αγχώνεστε εάν θα γεμίσουν… άμμο!
Με τον υδράργυρο να χτυπάει κόκκινο και το καλοκαίρι να βρίσκεται προ των πυλών (αλήθεια που θα πάτε διακοπές φέτος;), δεν
υπήρχε περίπτωση να σας αφήσουμε έτσι! Διαλέξτε λοιπόν ένα από τα πέντε προσιτά, αλλά βολικά μοντέλα που σας προσφέρουμε
για να μείνετε σε επαφή τόσο με τους φίλους σας όσο και... με την τεχνολογία, σε όποια παραλία και αν βρίσκεστε!

Samsung Galaxy S5 Mini
Όχι, δεν είναι το κορυφαίο εκ των Galaxy,
είναι όμως αξιόπιστο, προσιτό οικονομικά
και λιλιπούτειο. Λέγε με Galaxy S5 Mini
λοιπόν…

HTC Desire 610
Ο «Βενιαμίν» της HTC δε χαρίζεται σε
κανέναν. «Σφύζει» από τεχνολογία και
προκαλεί «ντυμένο» με τη νεότερη
έκδοση του Android OS!

Microsoft Lumia 640
Tο Lumia 640 αποτελεί το δυνατό «χαρτί»
της Microsoft στην πορεία της για την
κορυφή της mid-range αγοράς. Εύκολη η
επιλογή;

Sony Xperia E4 4G
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.

ZTE Blade A450
Οι Κινέζοι πουλάνε όσο-όσο τα Android
phones. Το Blade A450 αποτελεί λαμπρό
παράδειγμα, με τις ευλογίες της Cosmote
φυσικά.
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ε την κρίση να χτυπάει «κόκκινο»
-ειδικά αυτή την περίοδο- ίσως δεν
είναι ότι καλύτερο να αναζητούμε την
τεχνολογική υπεροχή σε smartphones
άνω των 500€. Γνωρίστε λοιπόν όχι
μία, αλλά πέντε συσκευές που μπορούν
να τα αντικαταστήσουν επάξια, στο 1/3 της τιμής τους, χωρίς να

αγχώνεστε εάν τα πάρετε μαζί σας το καλοκαίρι στην παραλία.
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 φυσικά και εσείς οι
ίδιοι. Τα Samsung Galaxy S5 Mini, HTC Desire 610, Microsoft Lumia
640, Sony Xperia E4 4G και ZTE Blade A450 βρίσκονται με τους
διακόπτες τους στο ON, περιμένοντας να επιλέξετε το καλύτερο!
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Samsung Galaxy S5 Mini
Αφού βλέπετε το «Galaxy» να δεσπόζει στην κωδική ονομασία της
συσκευής, μην αγχώνεστε. Απολαύστε την ευχρηστία που χαρίζει το
Android OS 4.4.2 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 S5 Mini, 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 S5 Mini πιάνει τα 0-100 με ταχύτητες
LTE/4G, χωρίς να αδιαφορεί όμως και για την τεχνολογία Wi-Fi. 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
απολαύσετε όπως πρέπει!

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 S5
Mini 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 Bluetooth 4.0 υποστήριξη για
σύνδεση με αξεσουάρ. Όχι και άσχημα για mid-range
smartphone!

Διαστάσεις

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 αναγνώριση προσώπου, δεν λείπουν
από το μενού «Ρυθμίσεις» της κάμερας. «Γράφει» και video
(full HD) στα 30 fps, χωρίς να κερδίζει και Όσκαρ σκηνοθεσίας
όμως.
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131,1 χιλ.

Φωτογραφίες vs. Τιμή:
σημειώσατε 1

64,8 χιλ.
Πάχος: 9,1 χιλ., Βάρος: 176 γρ.
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HTC Desire 610
Η HTC -δεν το συζητώ- ξέρει τι θέλει η αγορά και κυρίως, πότε το θέλει. Για
αυτό το Desire 610 είναι ίσως το πιο καλοδουλεμένο και ποιοτικό 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 ποιοτικό, είναι όμως και αρκετά «έξυπνο». Βασισμένο στην
έκδοση 4.4.2 του Android, το Desire 610 εκμεταλλεύεται το Sense UI και
ανυπομονεί για αναβάθμιση σε Android 5.0 KitKat. Η «λίγη» όμως μνήμη
RAM (1GB) με την οποία το εφοδίασαν οι τεχνικοί της HTC παίζει το ρόλο
της, στο τελικό -απλά ικανοποιητικό- αποτέλεσμα.

Στο «βωμό» της εξοικονόμησης χρημάτων όμως φαίνεται πως θυσιάστηκε
η οθόνη της συσκευής, τόσο σε ανάλυση όσο και σε φωτεινότητα. Έτσι οι
κάτοχοι του Desire 610 θα πρέπει να αρκεστούν στις μόλις 4.7 ίντσες της,
αλλά και στην μικρή ανάλυσή της που δεν ξεπερνά τα 540x960 pixels.

Το Sense UI όπως και να το κάνουμε, αποτελεί μία από τις ψηφιακές μας
«αδυναμίες». Πανέμορφο 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 όμως το προφανές.
Όπου και να πλοηγηθείτε στα μενού του HTC Sense 5.5 UI,
θα βρείτε εφαρμογές και συντομεύσεις της οθόνης αναμονής
για hot υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που σας καλούν
θελκτικά κοντά τους. Facebook, Twitter και Foursquare 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

143,1 χιλ.

Shoot me, I’m famous...
Όχι ότι τα 8.0 MPixel της κάμεράς του είναι αρκετά για να
αλλάξουν τη γνώμη σας για τα mid-range 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
FHD (1080p) videos με ποιότητα 30 fps.

70,5 χιλ.
Πάχος: 9,6 χιλ., Βάρος: 217 γρ.
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Microsoft Lumia 640 LTE
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός προσιτού, socially connected κινητού,
αποδεικνύεται «παιχνιδάκι» για τους τεχνικούς στο Redmond. «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 χαμηλά επίπεδα μνήμης RAM (μόλις 1GB) το Lumia 640 δεν δείχνει
να κουράζεται σε καθημερινή χρήση, κυρίως όταν αυτή αφορά αρχάριους
χρήστες. Ναι είναι αλήθεια ότι κάποιες εφαρμογές των Windows Phone
ίσως αντιδράσουν λίγο «νωχελικά» στις εντολές σας (ειδικά σε καθημερινή
χρήση), αυτό όμως δεν περιορίζει σημαντικά την ευχρηστία της συσκευής.

Το μέγεθος της οθόνης δεν προβληματίζει με τις 5.0 ίντσες της, ενώ η
ανάλυσή της αγγίζει τα 720x1280 pixels. Τιμές εξαιρετικές για mid-ranger
εν έτει 2015, ειδικά όταν πρόκειται για ένα τόσο trendy κινητό. Άλλωστε
ο «νεανικός» χαρακτήρας της συσκευής είναι που 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 640 «φοράει» μια 8άρα κάμερα καλής
ανάλυσης και πολύ υψηλού frame rate. Πράγμα που σημαίνει, ότι βγάζει
άκρως ικανοποιητικές φωτογραφίες!

Από social ευαισθησίες όμως;
Εφοδιασμένο τόσο με Facebook client όσο και με εφαρμογή
για πρόσβαση στον Twitter λογαριασμό μας, το Lumia
640 «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
κλπ. Social «galore» ένα πράγμα!

Διαστάσεις

141,3 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 (Denim update) άλλωστε είναι πλέον πασίγνωστο
για την απλότητα και ευχρηστία των μενού του, ενώ ειδικά
στην εισαγωγή κειμένου τα πάει περίφημα. Θέλετε SMS
και Email; Εύκολα! Προτιμάτε πρόσβαση στο LinkedIn ή
το Foursquare; Χαλαρά... Τι άλλο λείπει; Τίποτα... λίγο
μεγαλύτερη ισχύς ίσως!

72,2 χιλ.
Πάχος: 8,8 χιλ., Βάρος: 152 γρ.
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iPad is trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. iPad not included. Features, specifications and appearance are subject to change without notice.
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Sony Xperia E4 4G
Προσιτό, το αποκαλείς σίγουρα. Λειτουργικό... μπορεί να αποδειχθεί κάτω
από προϋποθέσεις (KitKat). Το σίγουρο πάντως είναι ότι το Xperia E4 4G
είναι ένα πολύ προσιτό smartphone και ίσως το πιο mainstream μοντέλο
για αυτή την δύσκολη οικονομικά περίοδο, ικανό να σας κρατήσει σε
επικοινωνία με τα social δίκτυα που συμμετέχετε.

Ποιος κοιτάζει την (μέτρια) ποιότητα κατασκευής όταν ενεργοποιηθεί το
Android OS; Μπορεί στην αρχή να διατίθεται με την έκδοση 4.4.4 (KitKat),
η Sony μας ενημέρωσε όμως ότι ίσως αναβαθμιστεί σε Android 5.0, με ότι
συνεπάγεται αυτό για τις νέες δυνατότητες που θα αποκτήσει. Συνδυάστε σε
αυτά τον τετραπύρηνο (1,5GHz) MediaTek 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!

Με 1GB μνήμης RAM, όλα φαίνονται λίγο πιο laggy, 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, απλώς θα σας
κουράσει λίγο παραπάνω η όλη διαδικασία.

Διασκέδαση πάνω από όλα…
Τι καλύτερο από ένα εξελιγμένο smartphone, αρκετά
ανθεκτικό -για να μην αγχώνεσαι μη σου πέσει- με «τίμια»
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 (5,7GB διαθέσιμα), ίσως την
χρειαστείτε πιο νωρίς από ότι υπολογίζατε.

Διαστάσεις

133 χιλ.

Κάμερα... made by Sony
Με την τεχνογνωσία της Sony να κάνει το καλύτερο
δυνατό στα της κάμερας, το Xperia E4 4G κάνει ότι
μπορεί με την κάμερά του που προσφέρει 5.0 MPixel.
Συμπαθητικό framerate στα full HD videos, καλή ευκρίνεια
στις φωτογραφίες των 2592x1944 pixels και δυνατότητα
χρήσης αυτόματης εστίασης, LED φλας και πανοραμικές
φωτογραφίες συμπληρώνουν τα ικανοποιητικά imaging
χαρακτηριστικά που διαθέτει.

71 χιλ.
Πάχος: 10,8 χιλ., Βάρος: 184 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

MEGATEST

ZTE Blade A450
Αν δεν γνωρίζετε το πιο προσιτό 4G smartphone για το 2015, τότε ζείτε σε
άλλο πλανήτη! Το ZTE Blade A450 πρόκειται για το best value for money
smartphone της αγοράς, εφοδιασμένο με έναν ισχυρό τετραπύρηνο
επεξεργαστή χρονισμένο στο 1,5GHz, 1GB μνήμης RAM και μία απλά
αξιόλογη οθόνη αφής.

Η ΖΤΕ -γνωστή για τις καθυστερημένες αναβαθμίσεις λογισμικού στα
smartphones της- εφοδίασε το Α450 με την έκδοση Android 4.4.4, χωρίς
να είναι ακόμα γνωστό το πότε θα αναβαθμιστεί σε Android 5.0 Lollipop.
Παρόλα αυτά το UI δείχνει «φρέσκο», αέρινο και κυρίως, πολύ φιλικό σε
καθημερινή χρήση.

Παράλληλα, δε γίνεται να μην εντυπωσιαστείτε από τη φωτεινότητα της
οθόνης του Blade A450, παρά το μέτριο μέγεθός της. Με διαστάσεις λοιπόν
που αγγίζουν τις 4,7 ίντσες, τεχνολογία IPS και ανάλυση 540x960 pixels,
δείχνει έτοιμη για εντατική χρήση κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.
Η φωτεινότητά της είναι εκπληκτική και αυτό θα φανεί από την πρώτη
καλοκαιρινή βόλτα στον ήλιο για φέτος.

Γιατί όμως είναι τόσο εύχρηστο; Ρίξτε μια ματιά στα ενδότερα και θα
καταλάβετε. Ένα «ελαφρύ» UI από την ΖΤΕ 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 κάνετε υπερβολές πάντως, δεν είπαμε ότι είναι και πύραυλος!

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 Blade
A450. Φωτογραφίες μέτριας ανάλυσης (5.0 MPixel), μέτριας
ευκρίνειας και -απλά- ικανοποιητικής φωτεινότητας. ΟΚ, δεν
μπορούμε να τα έχουμε όλα στη ζωή…

Διαστάσεις

133 χιλ.

Η μουσική σώζει την
κατάσταση...
Και εκεί που μας έχει επαναφέρει στη θέση μας η χαμηλή
πτήση της... ψηφιακής του κάμερας, το Blade A450 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 ZTE μια θέση κοντά στην κορυφή των
best value for money phones.

71 χιλ.
Πάχος: 10,8 χιλ., Βάρος: 172 γρ.
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Samsung
Galaxy S5 Mini

HTC
Desire 610

Microsoft
Lumia 640

Sony
Xperia E4 4G

ZTE
Blade A450

ΤΙΜΗ

€269

€199

€199

€137

€129

SITE

gr.samsungmobile.com

www.htc.com/gr

www.microsoft.com/el-gr/
mobile

www.sonymobile.com/gr

www.ztedevice.com

ΟΘΟΝΗ

4,5’’, Super AMOLED,
720x1280 pixels

4,7’’, TFT LCD, 540x960 pixels

5.0’’, IPS LCD αφής,
720x1280 pixels

4,7’’, TFT αφής, 540x960
pixels

5.0’’, LCD αφής, 480x854
pixels

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

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

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

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

LTE/HSDPA/USUPA, WLAN,
Bluetooth 4.1 A2DP,
microUSB 2.0

LTE/HSDPA/USUPA, WLAN,
Bluetooth 4,0, 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, v4.4.2

Android OS, v4.4.2 (KitKat)

Microsoft Windows Phone
8.1 με Lumia Denim

Android OS, v4.4.4 (KitKat)

Android OS, v4.4 (Kitkat)

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ

Quad-core 1.4GHz Cortex-A7

Quad-core 1,2 GHz Cortex-A7

Quad-core 1,2 GHz Cortex-A7

Quad-core 1,5 GHz
Cortex-A53

Quad Core 1,3GHz

ΚΑΜΕΡΑ

8.0 MPixel, video, autofocus

8.0 MPixel, αυτόματη εστίαση

8.0 MPixel, LED φλας

5.0 MPixel, geotagging,
βίντεο

5.0 MPixel, autofocus, βίντεο

AYTONOMIA

280 ώρες αναμονή,
600 λεπτά ομιλία

650 ώρες αναμονή,
960 λεπτά ομιλία

864 ώρες αναμονή,
1590 λεπτά ομιλία

696 ώρες αναμονή,
730 λεπτά ομιλία

500 ώρες αναμονή,
600 λεπτά ομιλία

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΒΑΡΟΣ

131,1x64,8x9,1 χιλιοστά /
120 γρ.

143,1x70,5x9,6 χιλιοστά /
143,5 γρ.

141,3x72,2x8,8 χιλιοστά /
145 γρ.

133x71x10,8 χιλιοστά /
135 γρ.

143x72,8x10,2 χιλιοστά /
166 γρ.

ΥΠΕΡ

UI, social networking,
αυτονομία

Οθόνη, ευχρηστία, UI

Social networking, αυτονομία,
κάμερα

Μενού, ευχρηστία, ψυχαγωγία

Λειτουργικό, τιμή, 4G

ΚΑΤA

Κάμερα, ποιότητα κατασκευής,
οθόνη

Μνήμη, αξιοπιστία, αυτονομία

Λειτουργικό,
παραμετροποίηση

Αυτονομία, ποιότητα
κατασκευής

Αξιοπιστία, μνήμη, οθόνη

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΙΠΕ…

Νεανικό και οικονομικό
συνάμα, το Galaxy S5 Mini
επιτρέπει την πρόσβαση
σε social networks και
απευθύνεται σε teenagers,
προσφέροντας παράλληλα
και άλλου είδους υπηρεσίες,
όπως WLAN, DLNA, video
streaming κ.α.

Το best seller της HTC είναι
αξιόλογο στα περισσότερα
specs, αλλά υστερεί λίγο στα
της μνήμης και της αυτονομίας.
Λίγο υψηλότερη ανάλυση
οθόνης να είχε επίσης, καλό
θα ήταν… Στα της κάμερας τα
πάει περίφημα πάντως.

Παιχνίδι στα χέρια κάθε
teenager, το Lumia 640
εντυπωσιάζει με την οθόνη,
τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την
ευχρηστία του λειτουργικού
του συστήματος -μα κυρίωςτην πολύ προσιτή τιμή, που το
καθιστά νικητή του megatest.

Σχεδιασμένο για ψυχαγωγία
κυρίως, το Xperia E4 4G
έχει όλα όσα θα ήθελε
κάθε νεαρός χρήστης για να
διασκεδάσει αλλά και να
επικοινωνήσει. Είναι αρκετά
αξιόπιστο σε καθημερινή
χρήση, αλλά υστερεί σε
δυνατότητες.

Το φθηνότερο 4G smartphone
της αγοράς κάνει ότι…
διαφημίζει η Cosmote.
Προσφέρει εντυπωσιακό
value for money, χωρίς όμως
εντυπωσιακές επιδόσεις
ή αξιόλογη ποιότητα
κατασκευής. Μέχρι εκεί
λοιπόν…

…ΚΑΙ ΕΒΑΛΕ

8

8

9

8,5

7

100%

Ο νικητής

90%
80%

Microsoft Lumia 640
Πρέπει να είναι το πρώτο
-ever- Windows Phone που
κερδίζει σε μονομαχία με
Android κινητά στις σελίδες
μας! Το αξίζει, τόσο για την
εντυπωσιακή, κρυστάλλινη
οθόνη του, όσο και για την
εξαιρετική απόδοση των
Windows Phone 8.1 στα
ενδότερα!

70%
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Οθόνη

Αυτονομία

Samsung Galaxy S5 Mini
Sony Xperia E4 4G
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Συνδεσιμότητα

Πλοήγηση

HTC Desire 610
ZTE Blade A450

OS

Microsoft Lumia 640

VERSUS

Class versus style…
Γεμάτο στιλ και ποιότητα είναι το σημερινό μας versus, με τις LG και Apple να μας δανείζουν
τα καλύτερα smartwatches τους, για μια μονομαχία μέχρι τελικής πτώσεως.

LG Watch Urbane
€ Αναμένεται, www.lg.com/gr

Πιο ισχυρό από όσο θα περίμενε κανείς, το Urbane
προσφέρει την βέλτιστη εμπειρία του Android Wear,
με μία κυκλική οθόνη 1.3 ιντσών, ανάλυσης 320x320
pixels.

[VS]
[τεχνικά]

Γνωστός περισσότερο για την αξιοπιστία και όχι τόσο
για την ταχύτητά του, ο Snapdragon 400 επεξεργαστής
συνοδεύεται από 1GB RAM και 4GB εσωτερικής
μνήμης για εφαρμογές.

[επιδόσεις]

Με τον επεξεργαστή της Qualcomm στο εσωτερικό να
κάνει ότι μπορεί σε θέματα κατανάλωσης ενέργειας, το
Urbane της LG αντέχει για περίπου 28 ώρες λειτουργίας.

[αυτονομία]

...και έβαλε 9

OS Android Wear
Επεξεργαστής Qualcomm
Snapdragon 400
Μνήμη 4GB/1GB RAM
Οθόνη 1.3’’, P-OLED αφής,
320x320 pixels
Αυτονομία 28 ώρες λειτουργίας
Διαστάσεις Διαθέσιμο σε μεγέθη
κορώνας 38 και 42 χιλιοστών
Βάρος 45 γρ.

Ο ειδικός είπε...
H αυτονομία παίζει ρόλο.
Προτιμήστε επομένως το
LG Watch Urbane για τις
δυνατότητες, την ισχύ και
την «αντοχή» του!

Apple Watch
€ Αναμένεται, www.apple.com/

Το Apple Watch διαθέτει μία μεγάλη IPS οθόνη 1.32
ιντσών, με ανάλυση 390x312 pixels και εξαιρετική
φωτεινότητα. Βασίζεται στο iOS λειτουργικό και είναι
συμβατό μόνο με iPhone.
Αμφιλεγόμενο στις επιδόσεις, το Apple Watch βασίζεται
σε ένα ειδικά σχεδιασμένο SoC (Apple S1) για πιο σβέλτη
πλοήγηση στα μενού του iOS, ενώ προσφέρει 512MB RAM
και 8GB αποθηκευτικού χώρου.
Με όλη αυτή την τεχνολογία ενσωματωμένη στα
ενδότερα, το δημιούργημα από το Cupertino αγγίζει τις
18 ώρες αυτονομίας, πράγμα… όχι τόσο θετικό.

OS iOS
Επεξεργαστής Apple S1 SoC
Μνήμη 8GB/512MB RAM
Οθόνη 1.32’’, IPS αφής, 390x312
pixels
Αυτονομία 18 ώρες λειτουργίας
Διαστάσεις Διαθέσιμο σε μεγέθη
κορώνας 38 και 42 χιλιοστών
Βάρος 40 γρ.

...και έβαλε 8,5
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www.infocom.gr

HOW TO

1. iMatte v5 HD

2. NOKI Theme HD

Αποτελεί την τέλεια επιλογή για εκείνους που ψάχνουν κάτι σε ματ
κλασσικό σχεδιασμό με πρωτοποριακή τοποθέτηση εικονιδίων και
αρκετά Widgets. Είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο, καλύπτει με
εικονίδια όλο το UI της συσκευής, (ακόμα και το Siri), ενώ διαθέτει και
theme για το Notification Centre!

Φωτεινό, αρκετά κομψό και «μετρημένο» σαν theme, το NOKI εχει
σχεδιαστεί από τον βετεράνο πλέον designer FIF7Y και ταιριάζει
περισσότερο με την λευκή έκδοση του iPhone. Ακόμα όμως και
το γκρι/χρυσό να έχετε, μπορείτε να το δοκιμάσετε για να δείτε τις
ιδιαιτερότητές του!

8 top themes της Cydia!

3. Boss.iOS

4. Neurotech [HD]

Σχεδιασμένο από τον ίδιο designer με το NOKI, το Boss.iOS δείχνει
(και είναι) κομψό, άριστα σχεδιασμένο και… μονόχρωμο μέχρι τελικής
πτώσεως! Διαθέτει εικονίδια με καμπύλες, υποστηρίζει εκδόσεις
ημέρας και νύχτας (τις αλλάζετε μέσω Winterboard κατά βούληση),
ενώ ξεχωρίζει για το μεγάλο του μέγεθος!

Φουτουριστικό όσο δεν πάει, το συγκεκριμένο theme είναι αρκετά
μικρό σε μέγεθος, αλλά προσφέρει εντυπωσιακής ευκρίνειας εικονίδια
για σχεδόν κάθε εφαρμογή. Ο σχεδιαστής του το ονομάζει dark
techno, καθώς ταιριάζει με όσους λατρεύουν την αντίστοιχη μουσική.
Σχεδιάστηκε με γραφικά Η/Υ με 3D rendering κάτι που φαίνεται από
την πρώτη ενεργοποίηση μέσω Winterboard.
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5. Jaku

6. SE7EN HD

Είναι το αγαπημένο μας αυτή την περίοδο και αναμένεται να χαρίσει
άλλον αέρα στη συσκευή σας. Πρόκειται για premium theme με
υποστήριξη για retina γραφικά, χωρίς όμως να αλλάζει δραματικά το
UI της συσκευής. Έτσι είναι σαφώς πιο «ελαφρύ» για το κινητό σας σε
σχέση με τα υπόλοιπα.

Σχεδιασμένο με μοναδική προσοχή στη λεπτομέρεια, το συγκεκριμένο
theme είναι αρκετά σκοτεινό, με αρκετές δόσεις από γαλάζιο σε
κάποια σημεία. Θα βρείτε αρκετά widgets για το springboard ή την
οθόνη κλειδώματος του iPhone σας καθώς και αρκετές χρωματικές
παραλλαγές του (7) για όσους προτιμούν πιο φωτεινά themes.

Σπάστε τα «δεσμά» του iPhone και γνωρίστε τις δυνατότητες που μόνο η Cydia, του προσφέρει. Μία από
αυτές είναι η χρήση themes για την παραμετροποίηση των εικονιδίων και του UI της συσκευής, με τη
βοήθεια της εφαρμογής Winterboard, αφήνοντας την Apple να «ζηλεύει»!

7. MiOS

8. Elite PRO HD

Θέλετε μια «δόση» από Mac OS X στο iPhone σας; Τότε το
συγκεκριμένο theme είναι η λύση. Λιτό, απέριττο χωρίς εντυπωσιακές
επεμβάσεις στο UI, προτιμά να μοιράζει τα διαθέσιμα εικονίδια της
συσκευής σε πολλές σελίδες, διατηρώντας κάποια widgets έκπληξη
για τους φανατικούς!

Πρόκειται για το πληρέστερο και μεγαλύτερο σε μέγεθος theme
της συλλογής μας σήμερα. Αλλάζει κάθε γωνιά της συσκευής ενώ
διαθέτει ένα εντυπωσιακό widget καιρού για το κάτω μέρος του
Springboard. Υπάρχει εδώ και καιρό στη Cydia και παραμένει στην
κορυφή των προτιμήσεων μας.
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1. Ενεργοποίηση συσκευής, επιλογή γλώσσας
μενού

2. Συγχρονισμός δεδομένων μέσω δικτύου ή
Wi-Fi

Καλορίζικο το νέο σας HTC One M8 (ή M9)! Για να το απολαύσετε,
μετά την πρώτη ενεργοποίησή του, θα σας καλωσορίσει η αρχική
οθόνη εισόδου στο Sense UI, που θα σας ζητήσει να επιλέξετε τη
γλώσσα των μενού, αλλά και αυτή με την οποία θα εισάγετε κείμενο.

Ο συγχρονισμός των δεδομένων σε ένα smartphone είναι πολύ
σημαντικός και το Sense UI φροντίζει να γίνεται με τον πιο απλό τρόπο.
Έτσι μπορείτε να καθορίσετε κάθε πότε θέλετε να συγχρονίζονται
e-mail, ραντεβού, επαφές, σημειώσεις μεταξύ κινητού και Google,
ανάλογα πάντοτε με τις προτιμήσεις σας.

Γνωρίστε το Sense 6 UI της HTC!

3. Δημιουργία λογαριασμού Dropbox

4. Εισαγωγή στοιχείων σε λογαριασμούς

Η HTC κάνει δώρο σε κάθε νέο κάτοχο ενός από τα Android
smartphones της, 25GB στην υπηρεσία Dropbox, για να έχει
κάθε στιγμή πρόσβαση στα αρχεία του στο «σύννεφο». Για να
εξαργυρώσετε το δώρο σας, αρκεί να δημιουργήσετε ένα νέο
λογαριασμό στο Dropbox και να αποκτήσετε άμεσα τα 25GB του
αποθηκευτικού σας χώρου!

Πρόκειται για το σημαντικότερο βήμα σχετικά με τη ρύθμιση του Sense
6.0 UI. Στο συγκεκριμένο σημείο θα πρέπει να εισάγετε τα στοιχεία
των e-mail λογαριασμών που θέλετε να ελέγχετε μέσα από το UI του
Sense, αλλά και τα στοιχεία των κοινωνικών δικτύων ή υπηρεσιών
που διατηρείτε (Facebook, Twitter, Google Drive).
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5. Παραμετροποίηση του Sense UI

6. Επιλογή «Σκηνικού» (Scene)

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αρχικής ρύθμισης της συσκευής
και εισέλθετε στο Sense UI, μπορείτε να το παραμετροποιήσετε από
το αντίστοιχο μενού «Παραμετροποίηση». Εκεί μπορείτε να επιλέξετε
wallpaper (στατικό ή animated), να καθορίσετε το πώς θα εμφανίζεται
η οθόνη αναμονής, η οθόνη κλειδώματος αλλά και να ορίσετε το
είδος των γραφικών που θα εμφανίζονται σε αυτή.

Τα διαθέσιμα σκηνικά (Scenes) που θα βρείτε στη έκδοση Sense 6
είναι περίπου 5 αρχικά, αλλά μπορείτε να «κατεβάσετε» και άλλα
δωρεάν, μέσω του HTC Hub, δηλαδή του online χώρου υπηρεσιών
της HTC για τους κατόχους συσκευών της. Τα Scenes αποτελούν
ολοκληρωμένα «θέματα» από widgets/wallpapers και αλλάζουν
μονομιάς την διαρρύθμιση της οθόνης αναμονής.

Απλά, λιτά, κατανοητά και χωρίς πολλούς τεχνικούς όρους, γνωρίστε το πιο ξεχωριστό από τα
δημιουργήματα της HTC. Ο λόγος για το πασίγνωστο Sense UI, στην νεότερη έκδοσή του που «ντύνει»
εδώ και λίγο καιρό τα HTC One M8 και M9.

7. Ρύθμιση λειτουργίας Blinkfeed

8. Επιλογή Widgets

Από το μενού ρυθμίσεων μπορείτε να εισάγετε λογαριασμούς από
κοινωνικά δίκτυα που χρησιμοποιείτε (LinkedIn, Facebook, Twitter),
αλλά και να επιλέξετε μέσα από πληθώρα ειδησεογραφικών
ψυχαγωγικών feeds από το Internet, για να εμφανίζονται στην οθόνη
αναμονής μέσω της λειτουργίας Blinkfeed.

Αν όλα τα παραπάνω σας φαίνονται πολύπλοκα, μπορείτε πάντα
να… γυρίσετε στα κλασσικά. Κρατήστε παρατεταμένα το χέρι σας
πάνω στην οθόνη αναμονής και διαλέξτε κάποια από τα περίπου 40
διαθέσιμα widgets που θα βρείτε στα ενδότερα του HTC Sense 6.0.
Επιλέξτε το widget που θέλετε και σύρετέ το σε οποιαδήποτε από τις
μικρές οθόνες αναμονής που θα βρείτε στην κορυφή.
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Οι πιο hot εφαρμογές για τις διακοπές!

Προγραμματίστε τις
θερινές σας εξορμήσεις!
Android

Η φτώχεια θέλει καλοπέραση, έτσι και φέτος 2-3 μέρες θα τις βρούμε για
να πάμε διακοπές σε μια παραλία. Πατήστε λοιπόν το «on» στον διακόπτη
των δεδομένων στο κινητό και γνωρίστε τις καλύτερες εφαρμογές που θα
χρειαστείτε πριν ή κατά τη διάρκεια των διακοπών σας!

iOS
Blackberry
Windows Phone
Symbian

BlackBerry Travel
€Δωρεάν

Bucharest
2,99

Επαγγελματίας δεν σημαίνει μόνο εργασία και...
συνέδρια, αλλά και διακοπές, ενίοτε. Πακετάρετε λοιπόν τα αγαπημένα σας ρούχα, κλείστε
εισιτήρια για τον πιο αξιόλογο προορισμό και
αφήστε τα υπόλοιπα στο BlackBerry Travel. Οργανώστε τα ταξίδια σας, καθορίστε τις διαδρομές
και τις στάσεις μέχρι να φτάσετε στον προορισμό
σας, αναζητήστε τις πιο οικονομικές πτήσεις μέσα
από τη συσκευή σας και ενημερωθείτε άμεσα για
τις συνθήκες που επικρατούν στον ονειρεμένο
προορισμό σας!

Βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα από την Αθήνα και
τη Θεσσαλονίκη και σίγουρα πρόκειται για μια
ιδιαίτερα γραφική πόλη, με ιστορία και ενδιαφέρουσα κουλτούρα. Γιατί να μην τη γνωρίσετε από κοντά; Ο επίσημος οδηγός για το
Βουκουρέστι σας μεταφέρει στην καρδιά της
Ρουμανίας, γραμμένος από ντόπιους ιστορικούς
και ειδήμονες, που προσφέρουν τις γνώσεις τους
για να έχετε την πιο ολοκληρωμένη εμπειρία
της πόλης. Επισκεφτείτε μουσεία, υπαίθριες αγορές, τα καλύτερα εστιατόρια και τουριστικά
αξιοθέατα, έχοντας τον καλύτερο «οδηγό» στο
χέρι σας!

Cruise Trip Planner

Hotels Near Me

0,79
Το καλοκαίρι βρίσκεται προ των πυλών, έτσι
μήπως θα πρέπει να ετοιμάζεστε; Δεν υπάρχει
τίποτα καλύτερο λοιπόν από μια κρουαζιέρα
στη μεσόγειο, ειδικά αν αυτή είναι άρτια οργανωμένη! Για να το καταφέρετε, προτιμήστε την
εφαρμογή Cruise Trip Planner για να καθορίσετε τον προορισμό αλλά και όλες τις σχετικές
υποχρεώσεις που πρέπει να φέρετε εις πέρας,
μέχρι την αναχώρησή σας. Δημιουργήστε λίστες
to-do, οργανώστε τα δρομολόγια των πλοίων
που σας ενδιαφέρουν και μεταφέρετε άμεσα τις
σημαντικότερες ημερομηνίες στο Ημερολόγιο
του Android κινητού σας!

€Δωρεάν
Αν τα ταξίδια στις Σπέτσες ή την Σκόπελο (λέμε
τώρα) αυτό το καλοκαίρι αποτελούν μονόδρομο, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Hotels Near
Me και ενημερωθείτε για όλα τα διαθέσιμα
ξενοδοχεία που είναι ελεύθερα γύρω στην
περιοχή που βρίσκεστε! Έγινε η κράτηση στο
ξενοδοχείο της επιλογής σας; Τι παροχές έχει
κάθε δωμάτιο; Υπάρχει καλύτερο στην περιοχή;
Για όλα τα παραπάνω απαντά η εφαρμογή και
μάλιστα επιτυχημένα!
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London Transport

My Vacation

0,99

€3,99

Λονδίνο; Γιατί όχι; Δροσιά, βροχή, αλλά και
χιλιάδες pubs σας περιμένουν για να περάσετε
κλασσικές Βρετανικές διακοπές, μέχρι τελικής
πτώσεως! Ανοίξτε λοιπόν την εφαρμογή και
γνωρίστε τις διαδρομές του μετρό (Tube) του
Λονδίνου, ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια των λεωφορείων που σταθμεύουν κοντά
κ.ά. Η εφαρμογή είναι ενημερωμένη με όλες
τις αλλαγές στις διαδρομές, ειδοποιεί το χρήστη
για τα σημεία που θα βρείτε ταξί και λεωφορεία,
σε συνδυασμό πάντα με τη θέση στην οποία
βρίσκεστε κάθε στιγμή.

Ο καλύτερος τρόπος για να κρατήσετε ζωντανές
τις αναμνήσεις από τις φετινές σας διακοπές,
ακούει στο όνομα... «My Vacation». Κρατήστε
ιστορικό από τα ταξίδια σας, φωτογραφίες, σημειώσεις (γραπτές και φωνητικές), δημιουργήστε τα δικά σας album στο κινητό και... όταν
επιστρέψετε, απολαύστε όλες τις περιπέτειές σας
από την οθόνη του iPhone. Μπορείτε επίσης
να μεταφέρετε τα δεδομένα στον Η/Υ για να
τα απολαύσετε και στην τηλεόρασή σας, ή να
στείλετε καρτ-ποστάλ απευθείας από το κινητό
σας σε αγαπημένα σας πρόσωπα.

National Park Maps HD

Olympic Air App
€Δωρεάν

€3,99

Για τους λάτρεις των αεροπορικών ταξιδιών και
της «δικής» μας Olympic Air, η συγκεκριμένη εφαρμογή της αεροπορικής εταιρίας επιτρέπει online κρατήσεις εισιτηρίων, mobile check-in για
να λαμβάνετε κάρτες επιβίβασης από το κινητό
μέσω email ή SMS, ενώ παράλληλα ενημερώνει
για την κατάσταση των πτήσεων της Olympic
Air και δίνει πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα
δρομολόγια της εταιρίας προς συγκεκριμένους
προορισμούς. Τέλος ενημερώνει για τον καιρό
ενώ επιτρέπει την αναζήτηση διαθέσιμων ξενοδοχείων. Είπατε τίποτα;

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

Ship Tracking
1,99
Περιμένετε υπομονετικά στο λιμάνι και το ιπτάμενο «δελφίνι» έχει καθυστέρηση; Οι λιμενικοί δεν σας ενημερώνουν για την ώρα άφιξης του πλοίου
σας; Δώστε τους την απάντηση, ελέγχοντας τη θέση, την ταχύτητα και
την κατεύθυνση κάθε πλοίου στη χώρα μας, αναζητώντας το απλά
με το όνομά του. Το Ship Tracking είναι ελληνική εφαρμογή, χρειάζεται
κάποια σύνδεση δεδομένων για να λειτουργήσει, ενώ εντυπωσιάζει με
την ακρίβεια της.

Travel Guide Greece

TripAdvisor

2,99
Το καλοκαίρι του 2015 μόνο ένας προορισμός
υπάρχει και λέγεται Ελλάδα. Η εφαρμογή απευθύνεται τόσο σε ξένους επισκέπτες όσο και
σε Έλληνες και αναλαμβάνει να τους ξεναγήσει σε κάθε hot προορισμό της χώρας μας. Η
εφαρμογή διατίθεται για κάθε περιοχή της
Ελλάδος ξεχωριστά, έτσι ο χρήστης μπορεί να
επιλέξει την ειδικά σχεδιασμένη εφαρμογή για
τον καλοκαιρινό προορισμό του. Με τη βοήθειά της θα βρει δεκάδες ενδιαφέροντα σημεία,
περιοχές με τουριστικό ενδιαφέρον, εστιατόρια,
αξιοθέατα κ.ά.

€Δωρεάν
Αναζητήστε τα πιο οικονομικά ξενοδοχεία στον
κόσμο, γνωρίστε τα πιο γκουρμέ εστιατόρια στις
διακοπές σας και κλείστε αεροπορικά εισιτήρια
σε τιμές ευκαιρίας, μέσα από το παγκόσμιο δίκτυο της εταιρείας TripAdvisor. Εντοπίστε τους
πιο hot προορισμούς στον κόσμο, μάθετε τις
εντυπώσεις όσων τους έχουν ήδη επισκεφτεί,
γνωρίστε τις εμπειρίες τους και... γράψτε και εσείς
τα δικά σας reviews για εστιατόρια, υπηρεσίες
κλπ. στο εξωτερικό! Η εφαρμογή αποθηκεύει τις
πιο σημαντικές αναζητήσεις σας (π.χ. εστιατόρια,
ξενοδοχεία) για μελλοντική χρήση.
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Top Summer Games!

Tα mobile παιχνίδια που
θα λατρέψετε!
Android

Πώς να αντέξει ο άμοιρος ο Έλληνας χρήστης την καθημερινή «πίεση» των
media σχετικά με το μέλλον της χώρας μας; Μα φυσικά παίζοντας παιχνίδια,
γιατί -ως γνωστόν- πάντα τελευταίοι θα μάθουμε τα… μαντάτα! Πατήστε λοιπόν
το «On» στο αγαπημένο σας smartphone, κάντε μια βόλτα στο app market του
και διαλέξτε για κατέβασμα τα παιχνίδια που σας προτείνουμε.

iOS
Blackberry
Windows Phone
Symbian

Air Attack HD

Angry Birds

€0,99

€Δωρεάν

Το Air Attack HD μας μεταφέρει στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και στις προσπάθειες των συμμαχικών δυνάμεων να αποτρέψουν τις επιθέσεις
των Γερμανών. Ο χρήστης έχει στη διάθεσή του
πληθώρα από όπλα για να τις αποκρούσει, ενώ
μπορεί να αναβαθμίζει το υλικό του για ακόμα
καλύτερες επιθετικές επιδόσεις. Με την πρώτη εκκίνηση του παιχνιδιού διατίθενται 3 είδη
αεροσκαφών με αρκετά διαθέσιμα levels αναβάθμισης, ενώ στο τέλος κάθε πίστας, ο χρήστης
κερδίζει bonuses που θα τα χρησιμοποιήσει για
μελλοντικά upgrades.

Μπορεί να μην έχουμε καταλάβει ακόμα τι βρίσκουν εκατομμύρια χρηστών ανά τον κόσμο στο
συγκεκριμένο παιχνίδι, είναι σίγουρο όμως ότι
τόσοι άνθρωποι δεν γίνεται να κάνουν λάθος!
Βοηθήστε λοιπόν τα νευριασμένα πουλιά να
εκδικηθούν τα γουρουνάκια που έχουν κάνει κατάληψη στο χώρο τους, στέλνοντάς τα
κατά πάνω τους με τη βοήθεια μιας σφεντόνας.
Εθισμός; Απόλαυση; Εκρηκτικές σκηνές... καταστροφής γουρουνιών; Όπως και να το πείτε, η
ψυχαγωγία είναι εγγυημένη.

Asphalt 5 HD FREE

Cut the Rope Free

€Δωρεάν
Τα γραφικά του Asphalt 5 αλλά και ο τρόπος διαχείρισης του οχήματος είναι εντυπωσιακά, ενώ
οι διάφορες πίστες που προσφέρει, εγγυώνται
ότι ακόμα και οι επαγγελματίες της αγωνιστικής
οδήγησης θα… αγχωθούν. Σκοπός του παιχνιδιού είναι φυσικά η κατάκτηση της πρώτης θέσης
μέσα από συνεχείς αγώνες με δύσκολους αντιπάλους, ενώ σε κάθε σημείο της πίστας μπορείτε
να προμηθευτείτε Nitro και άλλα βοηθήματα.
Φυσικά μπορείτε να παίξετε μέσω multiplayer
παιχνιδιού με κάθε άλλο φίλο σας, αρκεί να έχει
την εφαρμογή και αυτός στο smartphone του.

€Δωρεάν
Εθιστικό όσο δεν πάει, το Cut the rope υπόσχεται να ακονίσει το μυαλό αλλά και να αυξήσει
την ταχύτητα στις αντιδράσεις σας, μέσα από
ένα πολύ συμπαθητικό UI, που σίγουρα θα ξυπνήσει το παιδί που πάντα κρύβατε μέσα σας.
Σκοπός σας είναι να φέρετε εις πέρας κάθε μια
από τις εκατοντάδες διαθέσιμες πίστες, οδηγώντας ένα ή περισσότερα μπαλόνια, στο στόμα
του μικρού Om Nom, κόβοντας την κατάλληλη
στιγμή με ένα άγγιγμά σας, τα σχοινιά που τα
συγκρατούν! Μπορείτε να τα καταφέρετε, ειδικά
αν σας πιέζει ο χρόνος;
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Eternity Warriors

Fieldrunners

€Δωρεάν

€Δωρεάν

Μετά από 20 χρόνια ειρήνης στη χώρα της Udar,
ένας νέος δαίμονας κάνει την εμφάνισή του και
είναι υποχρέωσή σας να προστατέψετε το βασίλειο. Για να το καταφέρετε έχετε πληθώρα
όπλων (σπαθιά, τσεκούρια, τόξα, ακόντια) και
ειδικών κινήσεων στη διάθεσή σας, ενώ μπορείτε να συνεργαστείτε με φίλους πολεμιστές. Το
παιχνίδι βασίζεται αρκετά στα εντυπωσιακά
του 3D γραφικά, ενώ ξεχωρίζει για το απλό
gameplay και την πολύ καλή πλοκή, που σίγουρα θα κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον σας
για αρκετές ώρες. Σημαντικό χαρακτηριστικό του
αποτελεί η δυνατότητα δημιουργίας «φυλών»
συμμαχίας, μέσω Facebook.

Δε γίνεται να μη γνωρίζετε το καλύτερο παιχνίδι
-παγκοσμίως- για το 2014, ένα χρόνο μετά. Το
Fieldrunners θα σας θυμίσει αρκετά παλιά coinοp games, με τη διαφορά όμως ότι τα γραφικά
και το gameplay είναι σύγχρονα. Σκοπός σας
είναι να προστατέψετε τη βάση σας από ορδές
εχθρών με άρματα και πυραύλους, χρησιμοποιώντας αμυντικά όπλα, τα οποία μπορείτε
να αναβαθμίσετε! Προσοχή, το παιχνίδι είναι
άκρως εθιστικό και ιδιαίτερα δύσκολο, ειδικά
στα τελευταία επίπεδά του.

Pacific Wings

Radiant

€Δωρεάν

€Δωρεάν

Λατρεύουμε τα παλιά coin-οp games, το παραδεχόμαστε. Για αυτό το λόγο, το Pacific Wings
βρίσκεται στο Android κινητό μας εδώ και μήνες,
προσφέροντας ατέλειωτες ώρες εθισμού με τον
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σκοπός σας φυσικά να καταστρέψετε τα εχθρικά στρατεύματα
με το αεροπλάνο σας, χρησιμοποιώντας σφαίρες και φυσικά βόμβες τις οποίες θα βρείτε κατά
μήκος της διαδρομής σας. «Κανονάκια» (ζωές
δηλαδή) υπάρχουν βέβαια (όχι πολλά πάντως),
έτσι θα πρέπει να είστε προσεκτικοί πως παίζετε,
για να μη βρεθείτε… προ εκπλήξεων!

Σχόλια δεν χρειάζονται για έναν από τους πιο
επιτυχημένους κλώνους του πασίγνωστου Space
Invaders. Το εθιστικό παιχνίδι μεταφέρει το χρήστη σε μακρινούς γαλαξίες, όπου, με τη βοήθεια
του διαστημοπλοίου του θα πρέπει να αποφύγει
αστεροειδείς αλλά και να καταστρέψει τα σμήνη
των εξωγήινων που επιχειρούν να καταλάβουν
τη Γη. Κάθε πίστα έχει και τον κλασσικό πλέον
«αρχηγό» στο τέλος της (boss), ενώ η πλοήγηση
του διαστημοπλοίου γίνεται τόσο με το άγγιγμα
των δαχτύλων μας στην οθόνη, όσο και με τη
χρήση του αισθητήρα επιτάχυνσης που διαθέτει
το Android phone σας.

Skyforce

Third Blade

€Δωρεάν
Αν λατρεύετε τα 2D arcade games, τότε το
Skyforce θα σας συναρπάσει. Ο ρόλος σας
είναι και αυτή τη φορά, κρίσιμος και ιδιαίτερα
επικίνδυνος, αφού μετατρέπεστε σε πιλότο ενός
μαχητικού, το οποίο έχει ως αποστολή την πλήρη καταστροφή των εχθρικών στρατευμάτων.
Για να το καταφέρετε αυτό έχετε στη διάθεσή
σας τα «κλασσικά»: πολυβόλα που βρίσκονται
διαρκώς σε λειτουργία (auto shoot), βόμβες μαζικής καταστροφής, power ups που σας δίνουν
ενέργεια για να μην καταστραφεί το αεροσκάφος
σας κ.ά. Το επίπεδο δυσκολίας του Skyforce είναι
αυξανόμενο από πίστα σε πίστα, αλλά ξέρουμε
ότι θα αντέξετε!

€Δωρεάν
Καιρός ήταν να δούμε ένα τόσο καλό και εθιστικό Action/Arcade παιχνίδι με εντυπωσιακές
φιγούρες μάχης από anime ήρωες. Τα γραφικά του Third Blade είναι αντάξια κορυφαίων
Manga δημιουργιών, ενώ στη διάθεσή σας
έχετε τρία είδη λεπίδων: διπλή, για χρήση στο
ένα χέρι και σπαθιά για τα δυο σας χέρια. Ο
χρήστης πρέπει να περάσει αρκετά δύσκολες
πίστες μέχρι να πετύχει το σκοπό του, που είναι φυσικά να τερματίσει ζωντανός. Οι εχθροί
πολλοί και επικίνδυνοι, ειδικά στα τελευταία
επίπεδα! Εάν ανήκετε στους αρχάριους, μάλλον
θα χρειαστείτε εξάσκηση!
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EXIT

Το comeback της Nokia;

Πρόσφατα είδαν το φως της δημοσιότητας φήμες που ήθελαν την ιστορική Nokia να επιχειρεί να
επανέλθει στο προσκήνιο με την κατασκευή νέων smartphones. Αν και οι φήμες (που επικαλέστηκαν
έναν ειδικό όρο στο συμβόλαιο με τη Microsoft) διαψεύστηκαν επισήμως, δεν είναι λίγοι εκείνοι που
θεωρούν ότι το όνομα Nokia είναι «βαρύ σαν ιστορία» και ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να επιστρέψει
στην αγορά. Πιστεύετε ότι το Nokia brand εξακολουθεί και παραμένει ισχυρό και άρα μπορεί να
επιστρέφει στην αγορά των smartphones ή μήπως πλέον η Nokia έχασε για πάντα το τρένο της εξέλιξης
και θα μαθαίνουμε πλέον για αυτή μόνο μέσα από τα βιβλία της ιστορίας;

H Nokia (το κομμάτι της εταιρείας που
έχει… απομείνει μετά την εξαγορά του
τμήματος συσκευών και υπηρεσιών από
τη Microsoft) έχει δείξει ενδιαφέρον για
την αγορά του hardware, καθώς, ας μην
ξεχνάμε, πως έχει ανακοινώσει το tablet
Nokia N1 σε συνεργασία με την FoxConn
στην Κίνα. Γιατί λοιπόν να μην ετοιμάσει και
ένα smartphone, αφού λήξει η περίοδος
που το συμβόλαιο με τη Microsoft της το
απαγορεύει; Οι Φινλανδοί πάντα είχαν μία
ομάδα από ταλαντούχους designers και
δεν είναι απίθανο στο μέλλον θα δούμε
δημιουργίες τους. Ο κόσμος δύσκολα
ξεχνάει ένα τέτοιο brand και η Nokia ίσως
θελήσει αυτό να το εκμεταλλευτεί.
Χριστίνα Κιτσάτη
H άποψή μου είναι ότι η Nokia έχει κλείσει
πλέον τον κύκλο της σαν brand name, ενώ
οι συνεχείς προσπάθειες ανάνηψης που έχει
υποστεί, έχουν εξαντλήσει την όποια καλή
διάθεση των πάλαι ποτέ fans του brand.
Επίσης, η προσπάθεια της Microsoft να

μπει στην κινητή μέσα από το μανδύα της
Nokia, αποδυνάμωσε και τα δύο brands
φέρνοντας αντίθετα αποτελέσματα από τα
προσδοκώμενα, αφού οι πειραματισμοί της
αμερικάνικης εταιρίας επέδρασαν αρνητικά
σε ένα brand από το οποίο ο κόσμος
περίμενε πολύ περισσότερα, από ένα απλό
κέλυφος που θα φιλοξενούσε τα Windows.
Βαγγέλης Ξανθάκης
«Once a legend, always a legend»… για
να παραφράσω το γνωστό motto. Ότι και
να λέμε, ότι και να κάνουμε, ότι κινητό
και να διαλέξουμε, πάντα θα υπάρχει το
όνομα Nokia στη μνήμη μας για τα επόμενα
50 -και βάλε- χρόνια. Δεν ήμουν ποτέ
λάτρης των συσκευών της, αντιπαθούσα
την «παιδικότητα» του Symbian και ποτέ
δεν ενδιαφέρθηκα για τα περίεργα projects
της φινλανδικής εταιρίας. Επίσης, δεν έχω
ιδέα αν θα ασχοληθεί τελικά ξανά με τα
κινητά. Μπορώ να πω όμως με βεβαιότητα,
ότι EΑΝ επιλέξει να το κάνει, θα πουλήσει
σαν… ζεστό ψωμάκι εκατομμύρια Androids
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απλά και μόνο με το logo N O K I A
στην πίσω πλευρά τους. Τι περιμένετε
«ξενέρωτοι» Φινλανδοί; Go for it!
Νίκος Παπανικολόπουλος
Η Nokia έχει συνδέσει το όνομα της με την
ευρύτερη διάδοση και εξέλιξη της κινητής
τηλεφωνίας. Πίσω στα τέλη της δεκαετίας
του ’90, η Nokia μαζί με την Ericsson έδιναν
επικές μάχες, για το ποια θα καταφέρει
να αποσπάσει το μεγαλύτερο μερίδιο της
αγοράς, για αυτό και δεν κρύβουμε ότι
το να την βλέπουμε «εκτός παιχνιδιού»
είναι κάτι πρωτόγνωρο για όλους μας.
Φυσικά, οι ρομαντικές εκείνες εποχές έχουν
περάσει ανεπιστρεπτί, όμως το Nokia brand
εξακολουθεί και παραμένει ισχυρό (παρά
την ελεύθερη πτώση των τελευταίων ετών).
Αν και το πείραμα της συνεργασίας με
την Microsoft δεν στέφθηκε με επιτυχία,
αυτό που θεωρώ είναι ότι η Nokia έχει τη
δυναμική (σε ταλέντο και δημιουργία) για
να κάνει ένα μεγαλοπρεπές comeback!
Πέτρος Κυπραίος
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