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EDITORIAL

Mobile data makes the world go round!

c.nostis@smartpress.gr

Η Google δυναμικά στο παιχνίδι
του Internet of Things!
Στο Google Developers Conference
μάς δόθηκε η ευκαιρία να πάρουμε μία
πρώτη γεύση από τις τεχνολογίες που μας
επιφυλάσσει για το μέλλον η Google. Στο
φετινό συνέδριο πέραν των αποκαλύψεων
για το λειτουργικό Android M και των
νέων εξελίξεων στο VR, ο αντιπρόεδρος
της Google, Sundar Pichai, έδωσε μεγάλο
βάρος στο Project Brillo, μία νέα εξελιγμένη
πλατφόρμα από την Google, η οποία
σηματοδοτεί την απόφαση του κολοσσού
των νέων τεχνολογιών να πρωταγωνιστήσει
στον αναπτυσσόμενο τομέα του Internet
of Things. Το Project Brillo δεν είναι τίποτε

άλλο παρά ένα ελαφρύ λειτουργικό
σύστημα (με πυρήνα Android), το οποίο
έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για να καλύπτει
απλές λειτουργικές ανάγκες και να συνενώνει
μία σειρά από smart συσκευές, οι οποίες
βρίσκονται σε κάθε σύγχρονο σπίτι (ξεκινούν
από υπολογιστές και smart τηλεοράσεις και
καταλήγουν μέχρι σε πλυντήρια και έξυπνα...
κουδούνια). Αυτή βέβαια δεν είναι η πρώτη
φορά που η Google επιχειρεί να κάνει αισθητή
την παρουσία της στον τομέα του Internet
of Things, καθώς πριν από πολλά χρόνια
και συγκεκριμένα το 2011 (που ακόμη δεν
υπήρχε καν ο παραπάνω όρος), η Google είχε

επιχειρήσει κάτι αντίστοιχο με το Android@
Home, το οποίο όμως τελικά ήταν ένα
project που δεν είχε την ανάλογη εξέλιξη
και στην πορεία εγκαταλείφθηκε. Το γεγονός
ότι η Google δίνει μεγάλη βαρύτητα στην
ανάπτυξη της πλατφόρμας του Project Brillo,
μας δηλώνει τη δυναμική που έχει αποκτήσει
το Internet of Things, το οποίο δεν πρόκειται
απλώς για μία trendy τάση, αλλά για το…
«μέλλον», καθώς η εποχή όπου κάθε σπίτι
θα αποτελεί ένα ενοποιημένο «οικοσύστημα»
από ηλεκτρονικές συσκευές έχει ήδη φτάσει!
Κώστας Νόστης

editor10@smartpress.gr

Δεκαπύρηνα chipsets;
Sky is the limit!
Η τεχνολογία δεν μένει ποτέ στάσιμη, καθώς
μοιάζει με ένα ορμητικό ποτάμι που δεν
γυρνάει ποτέ πίσω. Αυτό είναι κάτι που
αποτυπώνεται στην τεράστια εξέλιξη που
έχουν τα SοCs των smartphones, όπου πλέον
οι τέσσερις πυρήνες θεωρούνται mainstream
(από εκεί που κάποτε αποτελούσαν την
τελευταία λέξη της τεχνολογίας), ενώ οι
8 πυρήνες βρίσκονται σχεδόν σε κάθε highend ναυαρχίδα που κάνει την εμφάνιση
της στην αγορά. Ωστόσο, η MediaTek και η
Qualcomm που αποτελούν τις δύο εταιρείες
που πρωταγωνιστούν στην κατασκευή
chipsets για φορητές συσκευές έχουν ήδη
στα σκαριά τις δεκαπύρηνες εκδόσεις των
μεγάλων SoCs τους. H Qualcomm ετοιμάζει
τo Snapdragon 818 και η MediaTek το Helio
X20, τα οποία αναμένεται να εκτινάξουν στην
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στρατόσφαιρα τις επιδόσεις των σημερινών
συσκευών. Οι δέκα πυρήνες όχι μόνο θα
βοηθήσουν στο αποδοτικότερο και ταχύτερο
multitasking, αλλά παράλληλα αναμένεται
να καταστήσουν ακόμη πιο «smart» τον
τρόπο που μία φορητή συσκευή τρέχει και
διαχειρίζεται μία ή περισσότερες εφαρμογές.
Παράλληλα, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε
το γεγονός ότι πολλά smartphones στο
μέλλον θα χρησιμοποιηθούν για να
σηκώσουν το βάρος των VR εφαρμογών
που αναμένεται να κυριαρχήσουν μέσα στο
2016. Το μέλλον διαγράφεται αν τι άλλο
συναρπαστικό, καθώς για τις εταιρείες υψηλής
τεχνολογίας το μοναδικό όριο, είναι ο ίδιος ο
ουρανός!
Πέτρος Κυπραίος

ΑΚΡΩΣ

Επενδύσεις; Όχι ευχαριστώ!

H

κινητικότητα είναι χαρακτηριστικό των ημερών.
Μέχρι και η Τριάδα (σιγά μη τη λέγαμε τρόικα)
των CEOs πήγε στην Αναστάσεως. Δεν έγιναν
και πολλά πράγματα και έτσι δεν θα εκπλαγούμε
αν μέσα στο καλοκαίρι δεχθούμε επισκέψεις
από το top management των Γερμανικών και
Βρετανικών Ομίλων. Οι CEOs πήγαν στον υπουργό με μία απορία
και έφυγαν με δύο. Οπότε, προφανώς θα μεταφέρουν το κλίμα
στις μητρικές εταιρείες προκειμένου η συζήτηση να αποκτήσει στο
μέλλον τη βαρύτητα που της αξίζει. Βλέπω να βγαίνουν οσονούπω
κεραυνοί από το Μαξίμου! Η πολιτική ηγεσία ήταν μάλλον
στον κόσμο της. Έναν κόσμο ενδεχομένως χωρίς επενδύσεις,

Οι αποκλίσεις στην Ψηφιακή Σύγκλιση
την έβγαλαν από το κάδρο. Εκτός άλλωστε
από την ύφεση, παίζουν ρόλο και οι
προτεραιότητες. Άμα π.χ. δεν είναι «μπετά»,
τότε …τσιμέντο να γίνουν.

ανταγωνισμό, υπηρεσίες νέας γενιάς, παγκοσμιοποίηση κ.α. Στη
γνωστή συνάντηση μάλλον δεν υπήρχε κοινή γλώσσα αφού οι
μεν μιλούσαν για streaming και ο άλλος είχε κολλήσει τη βελόνα
στο βινύλιο για να επαναλαμβάνεται το σύνθημα «ΕΕΤΤ – DIGEA
και WiFi, εσείς φταίτε που ο λαός πεινάει». Ο μεγαλύτερος φόβος
της σημερινής κυβέρνησης είναι να συνεχίσουν τα επενδυτικά έργα
της προηγούμενης. Ώρες είναι τώρα να τους κατηγορήσουν για
συνέχεια του κράτους…
Οι αποκλίσεις στην Ψηφιακή Σύγκλιση την έβγαλαν από το
κάδρο. Εκτός άλλωστε από την ύφεση, παίζουν ρόλο και οι
προτεραιότητες. Άμα π.χ. δεν είναι «μπετά», τότε …τσιμέντο να
γίνουν.

Με το δεξί μπήκε το 2015 για τον
όμιλο Quest, αφού ολοκλήρωσε το
πρώτο οικονομικό τρίμηνο του έτους με
αυξημένες πωλήσεις και σημαντική
κερδοφορία. Και που να δείτε και τον
απολογισμό εταιρικής - κοινωνικής ευθύνης!
Πολλά συγχαρητήρια στη Lamda Hellix,
αφού το Athens 2 έθεσε υποψηφιότητα για το
καλύτερο data center της Ευρώπης.
Αναλογιζόμενοι και την υποψηφιότητα
για ακόμη τρία πανευρωπαϊκά βραβεία,
μπορούμε να πούμε ότι η εταιρεία εδραιώνει
την Ελλάδα ως διεθνή προορισμό
για κρίσιμες τεχνολογικές υποδομές. Έξω πάμε
καλά!
Ίσως μάλιστα να πάμε ακόμα καλύτερα αν
καταφέρουμε να πλησιάσουμε αυτή
την έρμη την «έντιμη» συμφωνία. Η οποία
ενδεχομένως είναι και λίγο «άτιμη» έτσι που
ξεγλιστράει…. Τώρα πόσο καλά θα πάμε
στη συνέχεια «μέσα» είναι μία άλλη ιστορία.

Με τα δανεικά αποδείχτηκε περίτρανα
ότι δεν πάμε πουθενά. Όπως λέει και ο λαός
«το δάνειο και η αρρώστια μπαίνουν με το
τσουβάλι και βγαίνουν με τη βελόνα».
Νομίζω ότι το σημείο που βρισκόμαστε το
περιγράφει πολύ σωστά η Κική Δημουλά:
«Το επίδομα των ψευδαισθήσεων κόπηκε.
Εκτός αν μας δώσει κανένα δάνειο η ελπίδα.
Και αυτή έχει κατακλέψει την αλήθεια».
Υπάρχουν τέλος και τα προφητικά
λόγια του Απ. Παύλου στην προς Εφεσίους
επιστολή: «Βλέπετε ούν πως ακριβώς
περιπατείτε, μη ως άσοφοι αλλ’ ως σοφοί,
εξαγοραζόμενοι τον καιρόν, ότι αι ημέραι
πονηραί εισι». Αν σκεφτείτε ότι γράφτηκε
2000 χρόνια πριν…
Btw αν δεν το μάθατε: η Πορτογαλία,
πριν 10 μέρες, δανείστηκε 300 μύρια με
αρνητικό επιτόκιο…

Ήταν μία χαμένη ευκαιρία, αλλά δε
βαριέσαι. Από χαμένες ευκαιρίες
αυτή η χώρα άλλο τίποτα. Ο χορός
των χαμένων ευκαιριών…
Δεν πειράζει. Eίμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε
άλλα μεγάλα και χρήσιμα έργα για τη
χώρα. Την αποκατάσταση του γεφυριού
της Πλάκας και τη συντήρηση του αντίστοιχου
της Άρτας. Έτσι για να ‘χουμε να λέμε ότι δεν
μείναμε χωρίς γέφυρες!
Εσύ που ξέρεις τα πολλά κι ο νους σου
κατεβάζει, το 4% του ΟΤΕ (που
διαθέτουν τα ασφαλιστικά ταμεία), πόσες
συντάξεις βγάζει;

Διότι όσο και να στίψουνε τη
λεμονόκουπα με φοροεισπρακτικά
τερτίπια (για 3.5 δις μιλάνε μέσα στη
χρονιά) δεν πρόκειται να γίνει τίποτα
αν δεν υπάρξουν μεταρρυθμίσεις,
αν δεν μπει μπροστά η παραγωγική
μηχανή, αν δεν μπει μπροστά η
ανάπτυξη.
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Πρέπει να το παραδεχθούμε. Στης
επιχειρήσεις δεν κερδίζει πάντα
η πλειοψηφία. Κερδίζει ο αυτός που
έχει το μαχαίρι και το καρπούζι.
Έτσι, σε αναζήτηση νέας τηλεπικοινωνιακής
στέγης βρίσκονται και οι
εναπομείναντες 24.000 συνδρομητές
της On Telecoms.

Αυτό σημαίνει νέες προσφορές, αφού
όλοι θέλουν να προσελκύσουν
τους συγκεκριμένους συνδρομητές. Κάποιοι
μάλιστα δηλώνουν «ερωτευμένοι» με τους
συνδρομητές και υπόσχονται «για πάντα».
Καλό είναι βέβαια να μην πιστεύει κανείς το
«για πάντα» των ερωτευμένων και το
«ποτέ» των μεθυσμένων.
Κάποιοι βέβαια, όταν πάρουν χαμπάρι πόσα
«για πάντα» ενδέχεται να φορτωθούν, είναι
βέβαιο ότι θα φρικάρουν. Βλέπετε, στο
φινάλε θα πέσουμε στην περίπτωση όπου
άλλος «…για πάντα» κι άλλος πληρώνει! Και
αυτό σίγουρα επηρεάζει τα excel!

Ορθοπεταλιά στο γιαούρτι φαίνεται
να κάνουν εκεί στη ΔΕΔΔΗΕ προσπαθώντας
να κρατήσουν ζωντανό το project των
smart meters. Λέτε να βγουν τελικά
ασπροπρόσωποι;
Για το τελευταίο δεκαήμερο
του Σεπτέμβρη μετατέθηκε η κατάθεση
προσφορών για τους «έξυπνους
μετρητές», έργο για το οποίο αναμένεται να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον σύσσωμοι οι
τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι και οι μεγάλες
τεχνικές εταιρείες.
Λέτε να ισχύει η γνωστή παροιμία «καράβι
που αργεί… μετρητές είναι φορτωμένο»;
Εκτός, αν έχουν κάνει κατάληψη στο
καράβι οι εργολάβοι, γεγονός που δε θα
μας προκαλούσε έκπληξη.

Η δεύτερη αναβάθμισή του μέσα σε
μόλις 2 μήνες, η οποία ανακοινώθηκε μάλιστα
δια στόματος Hiroki Totoki, επιβεβαιώνει τόσο
την εμπιστοσύνη της εταιρείας στο πρόσωπό
του, όσο και την άκρως επιτυχημένη
πορεία του! Και εις ανώτερα!
Εμάς πάντως δεν μας εξέπληξε: «εξ
όνυχος τον λέοντα»! Θυμηθείτε τις τρελές
πωλήσεις που έκανε όταν ήταν
Managing Director στην Ελλάδα, δείτε τι
έκανε στις χώρες που είχε στο hub του και θα
συμφωνήσετε ότι ήταν αναμενόμενο!
Μπορεί να έχει περάσει ένας χρόνος
και μερικοί μήνες που το Samsung Galaxy S5
βρίσκεται στo προσκήνιο και αυτή τη στιγμή
να μην θεωρείται η κορυφαία ναυαρχίδα
(αφού τη θέση του έχει πάρει το S6), ωστόσο
η Samsung φιλοδοξεί να το κρατήσει για
αρκετό χρονικό διάστημα στην αγορά,
δημιουργώντας μία νέα πιο οικονομική
έκδοση του S5, η οποία θα ονομάζεται S5
Neo.

Πριν λίγε μέρες, είχαμε την χαρά να
δώσουμε το «παρών» σε μία Alcaτέλεια εκδήλωση και οφείλω να
ομολογήσω ότι εντυπωσιαστήκαμε αφού
όλα ήταν Τέλη-α σαν να τα είχε σχεδιάσει
κάποιο Τζίν-ι!
Αυτή την εβδομάδα τόσο η ZTE όσο και η
Huawei είχαν την τιμητική τους. Η πρώτη
ήταν μέγας χορηγός στο Connected
World επιβεβαιώνοντας την πρωτοπορία
της στο χώρο και η δεύτερη έφερε ολόκληρο
truck για b2b επιδείξεις.

Το Click to Call αναλαμβάνει την
αναγνώριση των τηλεφωνικών
αριθμών στον browser, κάνοντάς τους
highlight ώστε να μπορούν να
εντοπιστούν εύκολα από τους χρήστες για
να πραγματοποιήσουν κλήση μέσω της
εφαρμογής.

αυτόματη

μικρού μεγέθους (light version), για τις
αναπτυσσόμενες χώρες.
Αφού είδε και αποείδε ο κ. Mark ότι δεν
μπορεί να πείσει τα κινητά δίκτυα να

Από τα πιο ευχάριστα νέα της εβδομάδας,
ήταν η ανάληψη της θέσης του επικεφαλής της
Sony για το Ευρωπαϊκό region, από τον
Αντώνη Μπαρούνα.

φωτογραφίες, τις ειδοποιήσεις για οτιδήποτε
συμβαίνει, κ.α. Η εφαρμογή αρχικά θα είναι
διαθέσιμη για τις χώρες της Ασίας της
Λατινικής Αμερικής, της Αφρικής
αλλά και της Ευρώπης.

Η click to call λειτουργία του Skype τώρα
μπορεί να πραγματοποιηθεί και από κινητά,
όπου επιτρέπει την αποστολή τηλεφωνικών
αριθμών από τον browser του υπολογιστή
απευθείας στο Skype που είναι εγκατεστημένο
στο κινητό. Με αυτό τον τρόπο, γίνεται άμεσα
τηλεφωνική κλήση ή απλά μπορείτε να
αποθηκεύσετε τον αριθμό στην συσκευή σας.

Πριν από μερικούς μήνες, το Facebook είχε
ανακοινώσει την δημιουργία εφαρμογής

Έξω πάμε καλά. Οι Έλληνες
managers όλο και πιο πολύ
διακρίνονται σε όλο και πιο top
θέσεις.

Η εφαρμογή συμπεριλαμβάνει τα νέα του

News Feed, τα status updates, τις

επενδύσουν για να «περνάει» αυτός τις ΟΤΤ
υπηρεσίες του όπως ζήτησε στη Βαρκελώνη,
αποφάσισε να τις κάνει πιο … «light»!
Το κοινωνικό δίκτυο ανακοίνωσε εκ νέου την
δημιουργία του Facebook Lite για
Android συσκευές. Με μέγεθος κάτω από
1ΜΒ, τόσο η εγκατάσταση όσο και η χρήση
της εφαρμογής γίνονται ιδιαίτερα γρήγορα.
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Στο συρτάρι κατέληξαν τα σχέδια
για το πρόγραμμα της δωρεάν
ασύρματης ευρυζωνικής
πρόσβασης. Εξαγγελία ήταν και
πάει… Πως λέμε bye bye wi-fi;
Εντύπωση μας έκανε και το απαξιωτικό
ύφος της ανακοίνωσης. Σίγουρα η γνωστή
τηλεοπτική υπόσχεση Σαμαρά δεν είχε
καμία σχέση με την πραγματικότητα την
υλοποίηση, αλλά από την άλλη τέτοια
μανία να καταστρέψουμε ότι, έστω και στραβά,
έχουν φτιάξει οι «προηγούμενοι» αντί
να το διορθώσουμε…
Φαίνεται πως άναψε το «πράσινο φως»
από το «νησί της Αφροδίτης» για τη σχετική
επένδυση, κι έτσι ο πρώτος MVNO,
ετοιμάζεται για δυνατό «μπάσιμο» και
στην καρτοκινητή… Αναμένουμε με
ενδιαφέρον τις εξελίξεις…

1

3

2

Στο μικροσκόπιο

1

2

3

Software

Συνδεσιμότητα

Κάμερα

Με αέρινα animations το Android OS, v5.0
(Lollipop) προσφέρει την άνεση που ψάχνει κάθε
αρχάριος χρήστης, ανοίγοντας σε κάθε user ένα
φανταστικό κόσμο δυνατοτήτων.

Εφοδιασμένο με LTE υποστήριξη εκμεταλλεύεται
τις ταχύτητες της 4G τεχνολογίας για άνετη
πλοήγηση στο mobile internet, streaming videos
και Skype calls χωρίς το παραμικρό κόλλημα.

H κύρια κάμερα των 13 MPixel είναι ότι πρέπει
για να απαθανατίσετε μοναδικές στιγμές με τα
αγαπημένα σας πρόσωπα, ενώ η μπροστινή selfie
cam κάνει τη δουλειά της και με το παραπάνω!
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Sony
Xperia M4 Aqua

Καλοκαιρινά «mobile» ραντεβού!

Η die-hard συσκευή που έκλεψε την παράσταση στο ΜWC
στη Βαρκελώνη βρίσκεται επιτελούς στα χέρια μας!

Επιδόσεις
Το οκταπύρηνο Snapdragon 615 SoC
υποστηρίζει 64-bit αρχιτεκτονική για
ακόμα πιο υψηλές επιδόσεις, ειδικά σε
multimedia αναπαραγωγή περιεχομένου,
αποτελώντας την κύρια αιτία που το
Xperia M4 Aqua δε σταματάει πουθενά!

Οθόνη
Η IPS οθόνη της συσκευής έχει μέγεθος
5 ίντσες και βασίζεται στην LCD
τεχνολογία, με ανάλυση 720x1280 pixels,
παρουσιάζοντας αρκετά καλή ευκρίνεια σε
εξωτερικούς χώρους.

Κατασκευή
Δικαιολογώντας το όνομά του (Aqua),
το Xperia M4 έχει IP68 πιστοποίηση που
σημαίνει ότι αντέχει τη βύθιση σε νερό
μέχρι βάθος 1,5 μέτρο και την παραμονή
σε υγρό περιβάλλον για έως και 30
λεπτά!

Μ

ε μία value for
money πρόταση,
αντάξια του
ονόματος «Xperia»,
η Sony κάνει
δυναμική είσοδο
στην αγορά των all-in-one smartphones και
λανσάρει το Xperia M4 Aqua, ένα αδιάβροχο,
4G smartphone επιδόσεων, με ξεχωριστό
χαρακτήρα που θα συναρπάσει όλους τους
λάτρεις των ποιοτικών smartphones! Η
συγκεκριμένη συσκευή ξεχωρίζει για την
προσιτή τιμολόγηση και τις άριστες επιδόσεις,
ενώ απευθύνεται σε κάθε δραστήριο
χρήστη που ζητά ένα αδιάβροχο αλλά
συνάμα αποδοτικό smartphone για την
καθημερινότητά του.
Το Xperia M4 Aqua διαθέτει οθόνη 5
ιντσών, με HD ανάλυση (720x1280 pixels),
ενώ «φοράει» το οκταπύρηνο Snapdragon
615 SoC της Qualcomm, διαθέτοντας 4
πυρήνες χρονισμένους στο 1,5GHz και
άλλους 4 στο 1GHz. Η συσκευή διαθέτει
IP68 πιστοποίηση για αδιαβροχοποίηση σε
βάθος 1,5 μέτρου, ενώ προσφέρει 2GB
RAM, 8/16GB μνήμης και υποδοχή για κάρτες
microSD. Οι διαστάσεις του περιορίζονται στα
145,5x72,6x7,3 χιλιοστά, ενώ το βάρος του
δεν ξεπερνά τα 136 γραμμάρια, συντελώντας
έτσι τα μέγιστα στον τομέα της φορητότητάς.
Στην πίσω πλευρά διαθέτει μία κάμερα
ανάλυσης 13 MPixel με αυτόματη εστίαση
και LED φλας, ενώ μπροστά, θα βρείτε μία
βοηθητική κάμερα με ανάλυση 5.0 MPixel, η
οποία έινια ιδανική για selfies.
www.sonymobile.gr
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HOT SPOT

Αυτονομία

HTC One ME

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

Προσωπική υπόθεση…
Η HTC κάνει δυναμική είσοδο στην ελληνική αγορά με
το One MΕ, το… alter ego του One M9, εφοδιασμένο με
μεγαλύτερη οθόνη 5.2 ιντσών και ένα πανίσχυρο
octa-core SoC από την MediaTek!
Το HTC One ΜΕ έρχεται με Super LCD3 οθόνη 5.2
ιντσών, QHD ανάλυσης (στα 1440x2560 pixels) και
Gorilla Glass 4 επικάλυψη για την μέγιστη προστασία.
Στο εσωτερικό βασίζεται στο οκταπύρηνο Χ10 SoC της
MediaTek, με κάθε πυρήνα χρονισμένο στα 2,2GHz, ενώ
βασίζεται σε 3GB μνήμης RAM, 32GB αποθηκευτικού
χώρου και microSD υποδοχή για τους hard-core users.
Διαθέτει ελαφρύ, στιβαρό σχεδιασμό με σασί από
μέταλλο εξαιρετικής ποιότητας, ενώ εντυπωσιάζει και
με τις διαστάσεις του που δεν ξεπερνούν τα 151x72x9,8
χιλιοστά αλλά και το βάρος του που περιορίζεται στα
155 γραμμάρια. Η συσκευή υποστηρίζει φυσικά κάρτα
nano SIM για σύνδεση σε 4G δίκτυα στη χώρα μας, ενώ
διατηρεί τον αισθητήρα αποτυπωμάτων του One M9,
στην πίσω πλευρά. Τέλος, όσον αφορά το λειτουργικό,
ενσωματώνει το Android 5.0.2 Lollipop, το οποίο
«κρύβεται» κάτω από το ανανεωμένο HTC Sense 7.0 UI
της εταιρίας.
www.htc.com/gr/

Εμφάνιση

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

Huawei P8 Lite
Πιο προσιτό από ποτέ…
Γνωρίστε το νέο Huawei P8 Lite, την «value for money» πρόταση
της κινεζικής εταιρίας, για όσους ψάχνουν ένα πανίσχυρο
smartphone, με «δυνατά» τεχνικά χαρακτηριστικά και… χαμηλή
τιμολόγηση!
Η «lite» έκδοση των Κινέζων ακολουθεί τις γραμμές της premium
σειράς «P» της κινεζικής εταιρείας διαθέτοντας unibody μεταλλική
κατασκευή. Στο επίκεντρο βρίσκεται η οθόνη των 5.0 ιντσών με
68.3% screen-to-body ratio, ανάλυσης 720x1280 pixels και με
pixel density στα 294ppi. Ο επεξεργαστής του P8 Lite προέρχεται
από την ίδια τη Huawei και είναι ένας οκταπύρηνος Kirin 620, ενώ
η συσκευή διαθέτει ακόμη 2GB RAM, 16GB αποθηκευτικού χώρου
επεκτάσιμου μέσω microSD, καθώς και μη αφαιρούμενη μπαταρία
στα 2.200mAh.
Στα ενδότερα θα συναντήσουμε το Emotion 3.1 UI της Huawei που
είναι βασισμένο στην έκδοση Android 5.0.2 Lollipop. Το P8 Lite θα
είναι διαθέσιμο σε τέσσερα χρώματα (Mystic Champagne, Titanium
Gray, Prestige Gold και Carbon Black), ενώ θα υποστηρίζει dualSIM λειτουργίες, καθώς και 4G τεχνολογία.
http://consumer.huawei.com/gr
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HOT SPOT

Κάμερα

Εφοδιασμένο με δύο
κάμερες ανάλυσης 13
MPixel μπρος και πίσω,
το Zenfone Selfie παίζει
δυνατά στην κατηγορία
των νεανικών camera
phones.

Δυνατότητες

Ο 4G/LTE πομποδέκτης της συσκευής
χαρίζει στο Zenfone Selfie ταχύτητες
πρόσβασης στο mobile internet
κοντά στα 55Mbps!

LG G4c
Μία ακόμα προσπάθεια…
…στην κατηγορία των «value for money» συσκευών
φαίνεται πως κάνει η LG, με το LG G4c, το πρώτο μιας
νέας γενιάς από mid-range smartphones που εκτός από
εμφάνιση και specs, έχουν πλέον και προσιτή τιμή!
Το LG G4c αποτελεί πρακτικά ένα mid-ranger
smartphone, με οθόνη 5.0 ιντσών ανάλυσης 720x1280
pixels, τετραπύρηνο Snapdragon 410 επεξεργαστή
στο 1,2GHz, 1GB RAM, 8GB αποθηκευτικού χώρου
επεκτάσιμου μέσω καρτών microSD, μία κύρια κάμερα
με ανάλυση στα 8.0 MPixel και μία βοηθητική στα
5.0 MPixel, υποστήριξη για Wi-Fi b/g/n και Bluetooth
4.0 τεχνολογίες, καθώς και μπαταρία 2.540mAh με
δυνατότητα γρήγορης φόρτισης.
Το εντυπωσιακό LG G4c, έχει πάχος 10,2 χιλιοστά, ενώ
το βάρος του περιορίζεται (ευτυχώς) στα 136 γραμμάρια,
ακολουθώντας τον προκλητικό G Style σχεδιασμό που
όλοι λατρέψαμε.
www.lg.com/gr
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Asus Zenfone Selfie
Νεανικές εμπειρίες!
Ισχυροποιώντας τη θέση της στην αγορά των νεανικών
smartphones, η Asus παρουσίασε πρόσφατα το
Zenfone Selfie, το πρώτο smartphone με δύο κάμερες
ανάλυσης 13 MPixel!
Σύμφωνα με τους τεχνικούς της εταιρίας, το Zenfone
Selfie αποτελεί μία εξ’ ολοκλήρου επανασχεδιασμένη
συσκευή που δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην μόδα
των selfie φωτογραφιών και μάλιστα θα είναι σε
θέση να προσφέρει selfie shots στα 13 MPixel με
εντυπωσιακή ευκρίνεια κάτω από οποιεσδήποτε
συνθήκες. Είναι κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά
με νεανικό σχεδιασμό, ενώ εντυπωσιάζει με την IPS
οθόνη των 5.5 ιντσών που δεσπόζει στην εμπρόσθια
πλευρά του, με ανάλυση 1080x1920 pixels.
Το selfie phone της Asus, βασίζεται στην έκδοση
Android 5.0, διαθέτει έναν οκταπύρηνο Snapdragon
615 SoC, 16/32GB αποθηκευτικού χώρου και 2/3GB
RAM αντίστοιχα, ενώ στα ενδότερα το Asus ZenUI με
τα flat γραφικά του θα ταιριάξει «γάντι» με τα θέλω
κάθε teenager.
www.asus.com

Meizu M2 Note
China power!
Πρόκειται για τον πολλά υποσχόμενο διάδοχο του M1 Note που ανήκει στην αγαπημένη αλλά απαιτητική
κατηγορία των «value for money» συσκευών, εφοδιασμένο με IGZO οθόνη στις 5.5 ίντσες, Full HD ανάλυσης και
403ppi, η οποία έχει τεχνολογία προσαρμογής φωτεινότητας και βελτιώνει την αναγνωσιμότητα σε εξωτερικούς
χώρους. Στο εσωτερικό του βρίσκεται ένα 64 bit Mediatek MT6753 SoC, με οκτώ πυρήνες να «τρέχουν» στα
1,3GHz και τα γραφικά αναλαμβάνει η Mali-T720MP3 GPU. Από μνήμη η συσκευή διαθέτει 2GB RAM, ενώ ο
αποθηκευτικός της χώρος ανέρχεται στα 16 ή 32GB, ανάλογα με την επιλογή σας.
Το Meizu M2 Note προσφέρει δύο θύρες SIM με υποστήριξη 4G και στις δύο από αυτές. Υπάρχει επίσης dualband MU-MIMO Wi-Fi a/b/g/n/ac υποστήριξη, που διασφαλίζει τις γρηγορότερες τοπικές ταχύτητες, καθώς και
Bluetooth 4.0 για σύνδεση με πληθώρα περιφερειακών.
www.meizu.com/en/

Κάμερα

Η κύρια κάμερα του Meizu M2 Note έχει
ανάλυση στα 13 MPixel με F/2.0 και LED flash
δύο τόνων, για καλύτερη ισορροπία λευκού
στις σκοτεινές λήψεις, ενώ η εμπρόσθια είναι
στα 5 MPixel με F/1.8 για ποιοτικά selfies.

Sony Xperia Z3+
Φτιαγμένο για ψυχαγωγία
Βελτιωμένο στα… σημεία, ο διάδοχος του Sony Xperia Z3 δεν
θα μπορούσε παρά να έχει την κωδική ονομασία «Xperia Z3+»,
με το «+» να δικαιολογείται άμεσα, από την πρώτη επαφή μαζί
του!
Το νέο μοντέλο μοιάζει αρκετά με το Z3, με κάποιες αλλαγές
που πρέπει να έχει ως ένα μοντέλο του 2015. Η οθόνη
παραμένει στις 5.2 ίντσες με ανάλυση στα 1080p, ενώ και η
κάμερα διατηρείται στα 20.7 MPixel μαζί με μία δεύτερη στα 5
MPixel για τα selfies σας (ανανεωμένη από αυτή των 2 MPixel
του προγενέστερου μοντέλου).
Η νέα συσκευή τροφοδοτείται από έναν οκταπύρηνο και 64-bit
Snapdragon 810 με 3GB RAM, διαθέτει 32GB επεκτάσιμου
αποθηκευτικού χώρου, ενώ η μπαταρία της μειώνεται σε
χωρητικότητα (2.900mAh έναντι 3.100mAh), ωστόσο υπόσχεται
αυτονομία 2 ημερών. Έχει πάχος 6,9 χιλιοστά σε σχέση με τα
7,3 χιλιοστά του Z3, ενώ το βάρος του έχει μειωθεί από τα 152
στα 144 γραμμάρια, ενώ τo «παρών» δίνει φυσικά το Android
Lollipop όσον αφορά το λειτουργικό της συσκευής.
www.sonymobile.com/gr
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Διαστάσεις

Με βάρος που δεν ξεπερνά τα 149
γραμμάρια και διαστάσεις που
περιορίζονται στα 150,9x75,2 x8,7
χιλιοστά, το M2 Note εντυπωσιάζει
και με την φορητότητά του!

NEWS

Lenovo Magic View
Ένα smartwatch με δεύτερη “μαγική” οθόνη
βγαλμένο από το μέλλον!
Οι ανακοινώσεις της Lenovo στο Tech World που έλαβε χώρα στο Πεκίνο ήταν
αρκετές, εκείνη ωστόσο που συζητήθηκε πολύ αφορούσε ένα έξυπνο ρολόι
διαφορετικό απ΄ό,τι άλλο έχουμε δει. Αναφερόμαστε στο high-tech Lenovo Magic
View, το οποίο προς το παρόν βρίσκεται σε prototype μορφή.
Με την πρώτη ματιά μοιάζει με ένα συνηθισμένο smartwatch, με εμφάνιση σαν το
Moto 360 ή το LG Watch Urbane. Ποια είναι όμως η διαφορά του; Η ύπαρξη σ’ αυτό
μίας δεύτερης οθόνης, η οποία βρίσκεται στο λουράκι και την οποία μπορεί να δει
μόνο αυτός που φοράει το ρολόι (εξού και η ονομασία Magic View). Πρόκειται μία
για Virtual Interactive Display (VID), που για δείτε τι προβάλλει πρέπει να βάλετε το
ρολόι αρκετά κοντά στο μάτι σας. Η Lenovo ισχυρίζεται ότι η εικόνα που θα δείτε
είναι 20 φορές μεγαλύτερη από την κύρια οθόνη του ρολογιού, δίνοντας μ’ αυτό τον
τρόπο λύση σε ένα από τα “προβλήματα” των smartwatches που έχουν να κάνουν
με τον περιορισμένο χώρο της κυκλικής οθόνης τους. Η δεύτερη οθόνη του Lenovo
Magic Watch μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προβολή χαρτών ακόμη και video,
κάνοντας ακόμη πιο χρηστικό το wearable της εταιρείας.
Η Lenovo σημειώνει ότι το ρολόι αυτό δεν τρέχει το λειτουργικό Android Wear,
αλλά ένα custom software βασισμένο στο Android και επέδειξε μία έκδοση της
συσκευής στο συνέδριό της, μία γεύση από την οποία μπορείτε να πάρετε στο
ακόλουθο video από την παρουσίαση.

H MediaTek παρουσιάζει το οκταπύρηνο Helio
P10 SoC που συνδυάζει ευελιξία και επιδόσεις!
Στις αρχές Μαΐου, η MediaTek επισήμως αποκάλυψε το παντοδύναμο δεκαπύρηνο
chipset της, ονόματι Helio X20. Ακόμη φυσικά δεν έχουμε δει την πρώτη συσκευή που
θα φοράει το εν λόγω chipset, ωστόσο δεν αποκλείεται ο πιθανός διάδοχος του Xiaomi
Mi Note να είναι το πρώτο από τα πολλά κινητά που θα προτιμήσουν την πανίσχυρη
πρόταση της MediaTek. Παρόλα αυτά όσο δυνατό και να είναι το Helio X20 είναι
μάλλον πρακτικώς αδύνατο να το δούμε μέσα στο 2015, για αυτό και η MediaTek για
να καλύψει το κενό έχει ετοιμάσει το οκταπύρηνο Helio P10, το οποίο παρουσίασε στην
Computex 2015!
To Helio P10 που αναμένεται να φιλοξενηθεί σε δεκάδες συσκευές μέχρι τα τέλη
του 2015, δεν είναι τόσο ισχυρό όσο το P20, όμως γνωρίζουμε ότι δεν ήταν αυτός
ο στόχος του. Το οκταπύρηνο Helio P10 στηρίζεται περισσότερο στην ευελιξία και
στην all-around απόδοση, συνδυάζοντας άριστες επιδόσεις και χαμηλή ενεργειακή
κατανάλωση. Κατασκευασμένο με την τεχνολογία των 28mm διαθέτει 8 64-bit πυρήνες
Cortex-A53 που τρέχουν στα 2GHz, οι οποίοι έχουν προτιμηθεί από τους Cortex-A57
κυρίως λόγω της καλύτερης ενεργειακής διαχείρισης που προσφέρουν. Επιπλέον,
το all-around SoC της MediaTek διαθέτει μία dual-core Mali T860 GPU που είναι
αφιερωμένη στα γραφικά, υποστήριξη Cat.6, αλλά και της τεχνολογίας TrueBright ISP
που δίνει τη δυνατότητα για τη καλύτερη συνεργασία με οπτικούς σένσορες τεχνολογίας
RWWB. Τέλος, μία καινοτομία του Helio P10 είναι ότι φέρει ενσωματωμένο chip
Hi-Fi ήχου, ενώ παράλληλα είναι ικανό να υποστηρίξει Full HD displays στα 60 fps.
Αναμφίβολα, ανυπομονούμε να το δούμε να «φιλοξενείται» στις νέες συσκευές!
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Google I/O 2015
H Google ανακοίνωσε το βελτιωμένο Cardboard 2
και την πλατφόρμα Jump VR!

Η

Google εξέπληξε ευχάριστα τους εκπροσώπους του Τύπου αλλά και όλα τα tech-geeks με το πάμφθηνο DIY headset εικονικής
πραγματικότητας Google Cardboard που παρουσίασε στο περσινό I/O developers conference. Φέτος, η εταιρεία-κολοσσός επιστρέφει
δριμύτερη τον τομέα του virtual reality, παρουσιάζοντας μία αναβαθμισμένη και βελτιωμένη δεύτερη version του Google Cardboard!
Σύμφωνα με τον Clay Bavor, υπέθυνο για τον τομέα της εικονικής πραγματικότητας, το updated Cardboard VR headset σχεδιάστηκε με καλύτερο
τρόπο ώστε πλέον να δέχεται στο εσωτερικό του και μεγαλύτερα smartphones, τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των phablets και το display τους
μπορεί να αγγίζει ακόμη και τις 6 ίντσες! Παράλληλα, το σχεδιαστικό team της Google δούλεψε εντατικά πάνω στη δημιουργία ένα νέου κουμπιού,
το οποίο αντικαθιστά το μαγνητικό δαχτυλίδι που είχε η πρώτη κατασκευή, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους χρήστες
του Cardboard VR να συνδέσουν μία ακόμη μεγαλύτερη γκάμα τηλεφώνων. Επιπλέον, οι ιθύνοντες της
Google έκαναν ακόμη πιο εύκολη τη διαδικασία της συναρμολόγησης (με μόλις τρία βήματα), ενώ
παράλληλα όπως ανακοινώθηκε από τον Bavor το Cardboard SDK πλέον μπορεί να δουλέψει και με
λειτουργικό iOS. Οι τυχεροί επισκέπτες του Google I/O 2015 θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν το
αναβαθμισμένο low-budget headset της Google.
Επιπλέον, η Google ανακοίνωσε το Jump, μία νέα VR software πλατφόρμα, η οποία αναπτύσσεται με
στόχο τη δημιουργία και τον διαμοιρασμό VR περιεχομένου. Ουσιαστικά η Google μέσω του Jump
VR επιχειρεί να προσφέρει στην πλατιά μάζα των tech enthusiasts αλλά και των απλών users,
μία σειρά από εύχρηστα εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να δημιουργήσουν τα δικά
τους 3D video. Μάλιστα, για να επιτευχθεί αυτό η Google ένωσε τις δυνάμεις της
με την GoPro, δημιουργώντας μία εξελιγμένη συστοιχία από 16 κάμερες GoPro,
οι οποίες μπορούν να δώσουν μία διαφορετική διάσταση στον όρο 3D video.
Κρινόντας τις παραπάνω κινήσεις, καθίσταται σαφές ότι η Google έχει μπει για τα
καλά στο παιχνίδι της εικονικής πραγματικότητας που αδιαμφισβήτητα φιγουράρει
ως το «next big thing» του κόσμου των νέων τεχνολογιών.

Project Vault. Ένα σύστημα ασφαλείας για το
smartphone σε μορφή… microSD κάρτας!
Το Project Vault είναι ουσιαστικά ο τρόπος που η Google θέλει να κάνει πιο ασφαλές το smartphone σας στο μέλλον, χωρίς όμως να
αλλάξει τον τρόπο που οι κατασκευαστές δημιουργούν μία τέτοια συσκευή και οι υπεύθυνοι του κολοσσού των νέων τεχνολογιών
αναφέρθηκαν στη συγκεκριμένη τεχνολογία στο πλαίσιο του Google I/O Conference.
Η Regina Dugan, επικεφαλής του ATAP team, παρουσίασε το Vault σαν το ψηφιακό σας θησαυροφυλάκιο, ενώ έκανε ξεκάθαρο με
μία δυνατή φράση σαν το “Passwords suck” γιατί η Google στρέφεται σε μία τέτοια λύση. To Project Vault μπορεί να συσκευάσει ένα
ψηφιακό σύστημα ασφαλείας σε μία microSD, ένα μέσο δηλαδή που τα smartphones και οι υπολογιστές αναγνωρίζουν συνήθως ως
συσκευή αποθήκευσης. Είναι στην ουσία μία λύση hardware που τοποθετεί το περιβάλλον ενός υπολογιστή μέσα σε μία microSD κάρτα.
Διαθέτει NFC chip για την επικοινωνία με κοντινές συσκευές, ενώ ενσωματώνει 4GB αποθηκευτικού χώρου. Μπορεί να αναγνωριστεί από
οποιοδήποτε λειτουργικό, όπως Android, Windows, OS X, αλλά το software
τρέχει πρακτικά μέσα στο Project Vault και τον ARM processor του και είναι
ξεχωριστό (πρόκεται για ένα real-time operating system που δίνει έμφαση
στην ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων σας). Και κάπως έτσι,
μπορεί να προστατεύει προσωπικά στοιχεία του ιδιοκτήτη ενός τηλεφώνου,
να κρυπτογραφεί μηνύματα στην ίδια την κάρτα και φυσικά να διαχωρίζει τον
“εαυτό” του από τα υπόλοιπα file folders της συσκευής.H Google σημειώνει
ότι θα αναπτύξει την τεχνολογία πρώτα για επιχειρήσεις, ώστε οι αυξημένες
απαιτήσεις ενός τέτοιου περιβάλλοντος να καταστήσουν αργότερα το Project
Vault ιδανικό και για τους καταναλωτές. Φυσικά αναρωτιόμαστε πώς γίνεται
να αναπτύσσει η εταιρεία ένα σύστημα ασφαλείας σε μία microSD, τη στιγμή
που τα Nexus smartphones δε διαθέτουν υποδοχή για μία τέτοια κάρτα, αλλά
τελικά ίσως αυτό είναι κάτι που θα αλλάξει στο μέλλον, πού ξέρετε...
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Android M

Όλα όσα μάθαμε στο Google I/O 2015 για την επόμενη
έκδοση του Android!
Όπως ήταν αναμενόμενο, μία από τις πρώτες ανακοινώσεις (και ίσως
η σημαντικότερη) του Google I/O 2015 αφορούσε την επόμενη
έκδοση του Android - την οποία προς το παρόν γνωρίζουμε με το
“λιτό” κωδικό όνομα Android M αναμένοντας μέσα στους επόμενους
μήνες να δανειστεί το τελικό όνομά της από ένα ακόμη ζαχαρωτό. Η
Google έφερε στο φως της δημοσιότητας μόνο ένα Preview του νέου
λειτουργικού, με επίκεντρο έξι σημεία αλλαγών που ενδιαφέρουν τους
developers, αλλά και κάποια hints για νέα χαρακτηριστικά που μας
δίνουν μία γεύση και από τις λεπτομέρειες.
Ο Dave Burke, Vice President of Engineering της Google επικεντρώθηκε
στα σημεία στα οποία το Android M φιλοδοξεί να κάνει τη διαφορά, τα
οποία είναι τα ακόλουθα…
Το πρώτο απ’ αυτά αφορά τα app permissions -τα δικαιώματα δηλαδή
που απαιτεί κάθε εφαρμογή ώστε να λειτουργήσει σε περιβάλλον
Android- με την Google να παρουσιάζει ένα ανανεωμένο σύστημα σε
σχέση με αυτό που έχουμε συνηθίσει έως τώρα στο Android.
Έτσι, οι χρήστες πλέον θα μπορούν να δίνουν την έγκρισή τους ή να
απορρίπτουν ξεχωριστά τα permissions μίας εφαρμογής, όπως π.χ. την
κάμερα ή το μικρόφωνο, ανά περίπτωση και όχι να τα εγκρίνουν όλα
μαζί κατά την εγκατάσταση της εφαρμογής. Μία μεγάλη αλλαγή που
παραπέμπει και σε… iOS.
Ένα ακόμη στοιχείο στο οποίο επικεντρώθηκε ο Burke αφορά την
αλλαγή στην εμπειρία web browsing που θα φέρει το Android M, μέσω
του Chrome browser φυσικά, όπου το νέο χαρακτηριστικό “Chrome
Custom Tabs” θα δώσει στους developers τη δυνατότητα να εισάγουν
δυνατότητα webviews κατευθείαν στις εφαρμογές τους, με την πλήρη
ισχύ του browser και χωρίς ο χρήστης να χρειάζεται να μεταβεί σ’ αυτόν.
Όλα τα χαρακτηριστικά του Chrome μάλιστα, όπως το αυτόματο sign-in,
τα αποθηκευμένα passwords, οι δυνατότητες autofill και multi-process
security, θα είναι διαθέσιμα ώστε οι developers να τα αξιοποιήσουν στις
εφαρμογές τους.
Αναβάθμιση ανακοινώθηκε και στο ενσωματωμένο app linking
system του Android, που πλέον επιτρέπει στις εφαρμογές να ανοίγουν
απευθείας το περιεχόμενο παρά να ρωτάνε συνέχεια τους χρήστες. Έτσι,
θα μπορείτε για παράδειγμα να ανοίγετε ένα Twitter link από ένα email
κατευθείαν από την Twitter app σας, χωρίς η συσκευή να πρέπει να σας
ζητήσει να επιλέξετε τι πρέπει να κάνει.
Σημαντικές ανακοινώσεις είχαμε και στο κομμάτι του mobile payment,
όπου μάθαμε περισσότερα για την πλατφόρμα Android Pay, το σύστημα
πληρωμών της Google που είχαμε πρωτογνωρίσει στο MWC 2015.
Μέσω NFC και Host Card Emulation θα επιτρέπει υπηρεσίες tap-topay, παίρνοντας σταδιακά τη
θέση της Google Wallet app,
ενώ η Google συνεργάζεται
με εταιρείες όπως οι
Visa, MasterCard, AmEx,
δίκτυα κινητής στις ΗΠΑ,
καταστήματα και online
stores. Επιπλέον, σημαντικό
είναι το ότι οι developers θα
μπορούν να ενσωματώνουν
το Android Pay στις
εφαρμογές τους για αγορές
και πληρωμές μέσα από
αυτές. Θα είναι διαθέσιμο σε

συσκευές που τρέχουν από το Android KitKat και έπειτα, σε συνεργασία
και με την native υποστήριξη πλέον από την Google των fingerprint
readers που έχουν πολλές Android συσκευές της αγοράς.
Ένα ακόμη κομβικό σημείο του Android στο οποίο δίνει έμφαση
η νέα έκδοση, όπως μάθαμε από την παρουσίαση, είναι φυσικά η
αυτονομία, όπου έχουμε την πρεμιέρα του νέου χαρακτηριστικού Doze
που επιτρέπει στο σύστημα να διαχειρίζεται καλύτερα τις background
εφαρμογές μέσω των αισθητήρων της συσκευής. Έτσι, με βάση π.χ. την
ανίχνευση κίνησης μπορεί να υπολογίζει πότε κάποιος χρησιμοποιεί
το smartphone, αλλά και να κλείνει εφαρμογές όταν δεν υπάρχει σ’
αυτές δραστηριότητα για κάποιο διάστημα. Το πιο εντυπωσιακό απ’ όλα
είναι το πόσο αποδοτικό είναι το νέο σύστημα, με τον Dave Burke να
σημειώνει ότι διπλασιάζει το χρόνο αναμονής του Nexus 9 σε σχέση με
το Lollipop.
Το Android M θα προσφέρει ακόμη native υποστήριξη για το νέο USB
Type-C πρότυπο, που επιτρέπει πιο εύκολη και γρήγορη φόρτιση και
αναμένεται να ενσωματώνουν νέα μοντέλα της αγοράς, ενώ δίνει τη
δυνατότητα στους χρήστες ακόμη και να φορτίζουν άλλες συσκευές με
το Android τους.
Στο τέλος της παρουσίασης, ο Burke παρουσίασε και κάποιες
λεπτομέρειες από την εμπειρία χρήσης του Android M, έτσι είδαμε
αλλαγές και βελτιώσεις στους τομείς της διαχείρισης του ελέγχου των
ήχων της συσκευής ή των λειτουργιών copy/paste, αλλά και εισαγωγή
της δυνατότητας direct share που θα αναγνωρίζει τις επαφές που
επικοινωνείτε συχνότερα και θα τις εμφανίζει πρώτες όταν θέλετε να
μοιραστείτε κάτι από το Android σας.
H prerelease version του Android M έχει ήδη κάνει πρεμιέρα, με την
πλήρη έκδοση να είναι διαθέσιμη αργότερα μέσα στη χρονιά. Στο
developer preview υποστηρίζονται τα μοντέλα Nexus 5, 6 και 9 καθώς
και το Nexus Player, με την εταιρεία φυσικά να περιμένει προς το παρόν
από developers και early adopters να δοκιμάσουν τη νέα έκδοση, να
βρουν bugs αλλά και να ενημερώσουν την Google, ώστε να είναι έτοιμη
να προσφέρει την τελική version σε μερικούς μήνες στους καταναλωτές.
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USB 3.0 flash drives για
τα ρεκόρ Guiness!
Εντυπωσιακά μικρό σε σημείο να αναρωτιέστε πόσο καιρό θα αντέξετε
να μη το… χάσετε. Κι όμως ένα ξεχωριστό λιλιπούτειο gadget με
τεχνολογία αιχμής σε μέγεθος που δε θα πιστεύετε. Είναι το μικρότερο
USB 3.0 flash drive στον κόσμο με χωρητικότητα 128GB και το έχει
δημιουργήσει η SanDisk!
Μοιάζει να αποτελείται μόνο από μία θύρα USB με ένα πλαστικό κομμάτι
κι όμως μπορεί να χωρέσει πολλά -πραγματικά πολλά- από τα δεδομένα
σας. Πρόκειται για μία αναβάθμιση για τη σειρά Ultra Fit USB 3.0 της
SanDisk, που η εταιρεία σημειώνει ότι μπορεί να αποθηκεύσει έως και 16
ώρες full HD video και να προσφέρει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων
έως και 130MB/s. Η τιμή του είναι 119,99 δολάρια και σίγουρα, αν το
τοποθετήσετε στο laptop σας, θα ξεχάσετε ότι το έχετε εκεί.
Επιπλέον από το λιλιπούτειο 128GB μέλος της οικογένειας UltraFIt,
η SanDisk παρουσίασε και ένα ακόμη flash drive στη μεγαλύτερη
χωρητικότητα που έχει βγάλει ποτέ (256GB) στα 199,99 δολάρια, καθώς
και μία νέα σειρά από φορητούς SSDs με USB Type-C, τον Extreme 500
Portable SSD (χωρητικότητας έως 480GB) με τιμή 239.99 δολάρια και
τον μεγαλύτερο Extreme 900 SSD (έως 1.92ΤΒ) με τιμή 999,99 δολάρια.

Η GoPro ετοιμάζει το
δικό της camera drone!
Η GoPro είναι η εταιρεία που δικαιολογημένα θεωρείται
«κορυφή» στον τομέα των wearable cameras και
αποτελεί τη νούμερο ένα επιλογή όλων των φανατικών
φίλων των action sports. Μάλιστα, το μικρό και ελαφρύ
τους μέγεθος έχει ωθήσει αρκετούς φίλους των νέων
τεχνολογιών να τις προσαρμόζουν ακόμη και σε drones,
δίνοντας μία άλλη διάσταση στην κινηματογράφηση των
extreme sports. Η GoPro βλέποντας τους χρήστες να
πραγματοποιούν αυτού του είδους τις πατέντες, σχεδιάζει
το επόμενο βήμα, κατασκευάζοντας το δικό της camera
drone!
Ο CEO της γνωστής εταιρείας, Nick Woodman πρόσφατα
αποκάλυψε στο πλαίσιο του Code Conference ότι το
2016, η GoPro θα έχει ρίξει στην αγορά το δικό της
ελικοφόρο drone. Συγκεκριμένα, η γνωστή εταιρεία
αναμένεται να έχει έτοιμο το drone της μέσα στο
πρώτο μισό του επόμενο έτους, με το στέλεχος της
να το αποκαλεί ως το απόλυτο αξεσουάρ για τους
λάτρεις της GoPro φιλοσοφίας. Αυτή η κίνηση βέβαια
μπορεί να κριθεί ως απόλυτα φυσιολογική, καθώς
ήδη έχει δημιουργηθεί μία μεγάλη βάση third-party
κατασκευαστών (αλλά και καταναλωτών), οι οποίοι
προχωρούν στην προσαρμογή των γνωστών καμερών σε
ιπτάμενα drones. Χωρίς αμφιβολία, αυτή η επιχειρηματική
κίνηση σίγουρα θα ωφελήσει την GoPro (ειδικά από τη
στιγμή που ένα τέτοιο προϊόν θα διαθέτει σίγουρα και
μία σειρά από exclusive features), φτάνει μόνο να μην
κοστίζει... μία μικρή περιουσία!

Το «γερασμένο» Nokia Lumia 520 είναι το
πιο πετυχημένο Windows Phone!
Μπορεί να έχει συμπληρωθεί μία διετία και βάλε από τότε που κυκλοφόρησε (χρονικό διάστημα
που θεωρείται αιώνας στον κόσμο των νέων τεχνολογιών), όμως το Nokia Lumia 520 αυτή τη στιγμή
είναι το πιο πετυχημένο Windows Phone! Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέγραψε η AdDuplex
συγκεντρώνοντας τα δεδομένα από περισσότερες από 5.000 εφαρμογές που τρέχουν σε Windows
Phones, το Lumia 520 αν και «γερασμένο» χρησιμοποιείται από τους περισσότερους users σε
παγκόσμια κλίμακα. Το Lumia 520 θεωρείται ξεπερασμένο με τα σημερινά στάνταρ, καθώς διαθέτει μία
IPS οθόνη 4 ιντσών στα 480x800 pixels, ενώ στο εσωτερικό του βρίσκεται ένας dual-core επεξεργαστής
(χρονισμένος στο 1GHz) και συνοδεύεται από μόλις 512MB RAM, μαζί με μία κύρια κάμερα στα 5
MPixel. Παρόλα αυτά, μπορεί να θεωρηθεί ως το πιο πετυχημένο Lumia, καθώς χρησιμοποιείται από το 21.6% των Windows Phone users. Το Lumia
520 αφήνει πίσω του αρκετά το Lumia 630, το οποίο καταλαμβάνει 10.2% της πίτας, ενώ οι υπόλοιπες δημοφιλείς συσκευές που ακολουθούν είναι τα
Lumia 535 (6.7%), Lumia 625 (6.3%), και Lumia 635 (6.3%). Όσον αφορά το Windows Phone OS που χρησιμοποιείται περισσότερο, τα δεδομένα της
AdDuplex φέρνουν στην κορυφή το Windows Phone 8.1 το οποίο βρίσκεται στο 74.2% των συσκευών, ενώ το Windows Phone 8 «φοριέται» από το
16% και στο Windows Phone 7 βασίζεται το 7.5% των συσκευών. Τι και εάν γέρασε το Lumia 520, τελικά από ότι φαίνεται ο παλιός είναι αλλιώς!
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Better Re

To έξυπνο gadget
που δίνει το φιλί
της ζωής στις
χρησιμοποιημένες
μπαταρίες των
κινητών μας!

SVR Glass
Εικονική
πραγματικότητα
made in China!

Τ

ο Better Re είναι ένα ιδιοφυές gadget, το οποίο δίνει τη δυνατότητα
στον εκάστοτε χρήστη να επαναχρησιμοποιήσει την μπαταρία του
παλιού smartphone του, δίνοντας έτσι το φιλί της ζωής σε μπαταρίες
που ο τελικός προορισμός τους δεν ήταν άλλος από τον... κάλαθο των
αχρήστων. Η ιδέα πίσω από το συγκεκριμένο gadget είναι εξαιρετικά απλή,
καθώς το Better Re αυτό που ουσιαστικά κάνει είναι να μετατρέπει σε μία
εξωτερική πηγή ενέργειας οποιαδήποτε παλιά μπαταρία κινητού τηλεφώνου.
Αφού πρώτα ο user εγκαταστήσει οποιαδήποτε μπαταρία ανεξαρτήτως
χωρητικότητας, μεγέθους και σχήματος, το Better Re στη συνέχεια μπορεί
ουσιαστικά να λειτουργήσει ως ένα power bank που δίνει τη δυνατότητα
στον χρήστη του να φορτίσει οποιαδήποτε smartphone, tablet ακόμη και
laptop! Η λογική που βρίσκεται πίσω από το Better Re είναι ότι οι μπαταρίες
των κινητών τηλεφώνων που καταλήγουν στα σκουπίδια είναι λειτουργικές
σε ένα ποσοστό της τάξης του 80% και όπως χαρακτηριστικά ισχυρίζονται
οι δημιουργοί του εν λόγω project, με αυτόν τον τρόπο οι χρήστες μπορούν
πραγματικά να βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
Οι εμπνευστές του Better Re κατάφεραν να εξασφαλίσουν μέσω του
Kickstarter τα 50.000$ που είχαν βάλει ως στόχο και σίγουρα οι πρώτες
παρτίδες του Better Re θα μπορέσουν να ολοκληρωθούν τώρα με
μεγαλύτερη ευκολία. Αναμφίβολα, το συγκεκριμένο gadget αξίζει, καθώς
όχι μόνο είναι χρήσιμο, αλλά παράλληλα συμβάλλει στην προστασία του
περιβάλλοντος!
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GoPro είναι η εταιρεία που
δικαιολογημένα θεωρείται «κορυφή»
στον τομέα των wearable cameras και
αποτελεί τη νούμερο ένα επιλογή όλων των
φανατικών φίλων των action sports. Μάλιστα,
το μικρό και ελαφρύ τους μέγεθος έχει ωθήσει
αρκετούς φίλους των νέων τεχνολογιών να τις
προσαρμόζουν ακόμη και σε drones, δίνοντας
μία άλλη διάσταση στην κινηματογράφηση
των extreme sports. Η GoPro βλέποντας τους
χρήστες να πραγματοποιούν αυτού του είδους
τις πατέντες, σχεδιάζει το επόμενο βήμα,
κατασκευάζοντας το δικό της camera drone!
Ο CEO της γνωστής εταιρείας, Nick Woodman
πρόσφατα αποκάλυψε στο πλαίσιο του Code
Conference ότι το 2016, η GoPro θα έχει ρίξει
στην αγορά το δικό της ελικοφόρο drone.
Συγκεκριμένα, η γνωστή εταιρεία αναμένεται να
έχει έτοιμο το drone της μέσα στο πρώτο μισό του
επόμενο έτους, με το στέλεχος της να το αποκαλεί
ως το απόλυτο αξεσουάρ για τους λάτρεις της
GoPro φιλοσοφίας. Αυτή η κίνηση βέβαια μπορεί
να κριθεί ως απόλυτα φυσιολογική, καθώς
ήδη έχει δημιουργηθεί μία μεγάλη βάση thirdparty κατασκευαστών (αλλά και καταναλωτών),
οι οποίοι προχωρούν στην προσαρμογή των
γνωστών καμερών σε ιπτάμενα drones. Χωρίς
αμφιβολία, αυτή η επιχειρηματική κίνηση
σίγουρα θα ωφελήσει την GoPro (ειδικά από τη
στιγμή που ένα τέτοιο προϊόν θα διαθέτει σίγουρα
και μία σειρά από exclusive features), φτάνει μόνο
να μην κοστίζει... μία μικρή περιουσία!

iOS 9

Με καλύτερο Siri, πιο έξυπνο,
με multi-tasking στο iPad
και περισσότερη ασφάλεια!
(WWDC 2015)
Το συνέδριο WWDC 2015 έλαβε χώρα στο San Francisco στις 8
Ιουνίου και μία από τις σημαντικές πρώτες ανακοινώσεις της Apple
αφορούσε φυσικά στο iOS 9, όπως είναι το -αναμενόμενο- όνομα της
επόμενης έκδοσης της mobile πλατφόρμας της αμερικανικής εταιρείας.
Γνωρίστε τον τρόπο που το Proactive κάνει καλύτερο το Siri
Έχοντας ως στόχο να κάνει το λειτουργικό της ακόμη περισσότερο
έξυπνο, τι περισσότερο πιθανό από το να βλέπαμε λοιπόν βελτιώσεις
στο Siri, τον ψηφιακό φωνητικό βοηθό της Apple και… αυτό συνέβη.
Το Siri ενσωματώνει πλέον και το νέο χαρακτηριστικό Proactive,
ώστε να μπορεί να πραγματοποιεί προτάσεις εφαρμογών αλλά και να
αποκτήσει συνολικά περισσότερες δυνατότητες, με βάση περιεχόμενο
όπως η ώρα της ημέρας ή η τοποθεσία που βρίσκεστε. Μοιάζει αρκετά
με κάποιες από τις δυνατότητες του... Google Now, θα μπορούσαμε να
πούμε, αλλά σε κάθε περίπτωση κάνει το Siri καλύτερο από ποτέ. Χάρη
στο Proactive, ο έξυπνος βοηθός της Apple μπορεί να γνωρίζει ποιες
ακριβώς εφαρμογές έχετε στο τηλέφωνό σας, ώστε να σας προτείνει
κάποια από αυτές την οποία μπορεί να χρειαστείτε κάποια στιγμή.
Μπορεί έτσι να αναζητήσει φωτογραφίες από ένα συγκεκριμένο ταξίδι
ή να σας ανοίξει ένα audiobook όταν βρίσκεστε στο... αυτοκίνητο πάρα
πολύ εύκολα. Όπως σημειώνει η εταιρεία, το Siri θα μπορεί και να
σκανάρει τα εισερχόμενά σας, ώστε να εντοπίζει ID από τηλεφωνικούς
αριθμούς οι οποίοι δεν είναι αποθηκευμένοι στο address book σας. Και
όλα αυτά σε ένα νέο user interface για το Spotlight που εμφανίζεται
μόλις κάνετε swipe down στην κεντρική οθόνη του iOS.
Βελτιώσεις στα Spotlight searches
Το iOS 9 κάνει συνολικά ακόμη πιο έξυπνα τα Spotlight searches,
χάρη στο deep linking που σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε
περιεχόμενο μέσα σε εφαρμογές κάθε φορά που κάνετε μία αναζήτηση,
αντί απλά να ανοίγει την κεντρική σελίδα της εφαρμογής όπως
συνέβαινε έως τώρα. Επιπλέον, μπορεί να πραγματοποιήσει μετατροπές
μονάδων, χωρίς να χρειάζεται να ανοίγετε μία web σελίδα -κάτι που
έως τώρα έκανε το Siri μόνο μέσω φωνητικής αναζήτησης- αλλά
πλέον θα γίνεται και γραπτά. Όπως σημειώνει μάλιστα η Apple, η όλη
διαδικασία της αναζήτησης συμβαίνει στο τηλέφωνο με τα δεδομένα
να μη στέλνονται στο cloud, σε αντίθεση με άλλες παρόμοιες λύσεις
της αγοράς όπως της Google και της Microsoft, κάτι που αποτελεί ένα
στοιχείο που ενισχύει την ασφάλεια του λειτουργικού.
Αλλαγές στο Apple Pay που φτάνει και στο Ηνωμένο
Βασίλειο
Το iOS 9 φέρνει αλλαγές και στο σύστημα mobile πληρωμών της
εταιρείας, το Apple Pay, το οποίο λανσάρεται πλέον και στο Ηνωμένο
Βασίλειο, υποστηρίζει περισσότερες τράπεζες και οργανισμούς
πιστωτικών καρτών, ενώ έχει υποστήριξη και για αποθήκευση
πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. Αξίζει να σημειώνουμε ότι η Apple
“σκοτώνει» τη γνωστή εφαρμογή Passbook που είχατε συνηθίσει έως
τώρα στο iOS για μία νέα που ονομάζεται Wallet.

News. Η νέα εφαρμογή του iOS 9
Πρεμιέρα έχουμε σήμερα και για μία νέα εφαρμογή του IOS 9, το
News, που περιλαμβάνει ειδήσεις και νέα από ποικιλία πηγών. Η
Apple συνεργάζεται με γνωστούς οργανισμούς και sites, όπως τα
CNN, Time, Wired, ESPN, Buzzfeed, The Verge και πολλά ακόμη,
τα οποία εμφανίζονται στη νέα εφαρμογή, μαζί με άρθρα βέβαια
από οποιαδήποτε σελίδα επιθυμείτε. (Η όλη ιδέα θυμίζει κάτι από…
Flipboard, με την εφαρμογή να είναι διαθέσιμη αρχικά σε Ηνωμένες
Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστραλία).
Multitasking mode για το iPad!
Το iOS 9 εισάγει επιπλέον και νέα power-user features σχεδιασμένα
ειδικά για το iPad. Το πληκτρολόγιο της οθόνης περιλαμβάνει
συντομεύσεις όπως για τα cut, copy και paste, αλλά και ένα νέο
mode που μετατρέπει το πληκτρολόγιο σε trackpad. Η μεγαλύτερη
αλλαγή, ωστόσο, είναι το νέο multitasking mode για το iPad,
καθώς το iOS 9 επιτρέπει σε δύο εφαρμογές να τρέχουν πλάι-πλάι.
Ένα επανασχεδιασμένο task switcher σας επιτρέπει να σύρετε δύο
εφαρμογές στην ίδια οθόνη όπως στα Windows 8 έτσι ώστε και οι δύο
να είναι πλήρως ενεργές την ίδια χρονική στιγμή. Μπορείτε να χωρίσετε
την οθόνη είτε σε 50-50 είτε σε 70-30 για τις δύο εφαρμογές. Όσο για
τα videos, θα προβάλλοναι σε έναν picture-in-picture viewer που θα
μπορεί να μετακινηθεί στην οθόνη, με την Apple να αναφέρει ότι το split
screen mode θα είναι διαθέσιμο μόνο στο iPad Air 2, ενώ το picture in
picture και η δυνατότητα swipe σε εφαρμογές και στα παλαιότερα iPad.
Λοιπές βελτιώσεις
Βελτιώσεις έχουμε και στην εφαρμογή Notes που αποκτά νέες
δυνατότητες όπως εισαγωγή εικόνων, λιστών ελέγχου καθώς και
σκίτσων (έτσι ώστε να είναι πλέον, θα μπορούσαμε να πούμε, ένας
ανταγωνιστής του Evernote). Upgrade υπάρχει και στην εφαρμογή
Maps, που περιλαμβάνει υποστήριξη για transit directions (ανάμεσα
σε λεωφορεία, τρένα και ηλεκτρικό σιδηρόδρομο για πάνω από 20
πόλεις). Βελτιώσεις υπάρχουν τέλος και στα HomeKit και CarPlay
services της Apple. Να σημειώσουμε ότι το νέο software απαιτεί μόλις
1.8GB ελεύθερου χώρου στην εγκατάσταση (πολύ λιγότερο από τα
4.6GB του iOS 8), ενώ επιπλέον, διαθέτει ένα νέο “low power mode”
που μπορεί να προσφέρει άλλες τρεις ώρες διάρκειας ζωής στην
μπαταρία της συσκευής με μία μόνο φόρτιση.
iOS 9: Διαθεσιμότητα
To IOS 9 είναι ήδη διαθέσιμο στους developers ενώ η public beta
του θα κυκλοφορήσει μέσα στον Ιούλιο. Θα υποστηρίζεται τέλος από
τις ίδιες συσκευές που υποστήριζαν και το iOS 8 (δηλαδή τα iPad 2, iPad
3th generation, iPad 4th generation, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini,
iPad mini 2, iPad mini 3, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s,
iPhone 6, iPhone 6 Plus και iPod touch 5th gen).
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PREVIEW

Alcatel Idol 3 5.5”
Τεχνικά
€ Αναμένεται,
www.alcatel-mobilephones.com

2

OS Android OS, v5.0 (Lollipop)
Επεξεργαστής Qualcomm
MSM8939 Snapdragon 615
Μνήμη 16GB, 2GB RAM, microSD
Οθόνη 5.5’’ IPS LCD
1080x1920 pixels
Κάμερα 13.0 MPixel, video
recording, LED φλας
Αυτονομία Δε διατίθεται

3

1

Διαστάσεις

Είδωλο; Πρότυπο; Όπως και να το αποκαλέσετε το Idol 3
είναι σίγουρα το πρώτο μιας νέας γενιάς «έξυπνων»
τηλεφώνων από την Alcatel!
Ύψος 152,7 χιλ.
Πλάτος 75,1 χιλ.
Πάχος 7,4 χιλ.
Βάρος 141 γρ.

1
Κομψό, λεπτό και πανίσχυρο, το νέο Idol
3 της Alcatel τα πάει περίφημα σε θέματα
φορητότητας!

2
Η οθόνη του διαθέτει ικανοποιητική
αντιχαρακτική προστασία, μην ανησυχείτε

3
To λιτό UI της Alcatel δεν επεμβαίνει
στις επιλογές του χρήστη και συντελεί
τα μέγιστα στην υψηλή ευχρηστία της
συσκευής.

Ο

ι σχεδιαστές της Alcatel φαίνεται πως πήραν στα
σοβαρά το μάθημά τους τα τελευταία χρόνια και
επέλεξαν φέτος να «τολμήσουν» στην κατηγορία
των mid-range smartphones. Το Alcatel Idol 3 έχει όλα
τα φόντα να πρωταγωνιστήσει και είναι έτοιμο να κάνει
τη διαφορά. Στο εσωτερικό «φοράει» έναν οκταπύρηνο
Snapdragon 615 SoC και βασίζεται σε 2GB RAM για να
μεταφέρει τον χρήστη στα μενού του Android 5.0 Lollipop.
Η IPS LCD οθόνη του (5.5’’) και η εξαιρετική ανάλυσή της
(1080x1920 pixels) προσπαθούν για το καλύτερο, ενώ η
LTE υποστήριξη του 4G πομποδέκτη επιτρέπει την άνετη
πλοήγηση στο mobile internet. Η συσκευή είναι συμβατή
με τις τεχνολογίες WLAN και Bluetooth 4.0, διαθέτει 16GB
εσωτερικής μνήμης, αλλά μπορείτε να προσθέσετε και άλλα,
με τη βοήθεια microSD υποστήριξης. Ιδιαίτερη σημασία θα
πρέπει να δώσετε στην 13άρα κάμερα του μοντέλου, που
είναι σε θέση να απαθανατίσει φωτογραφίες στα 4128x3096
pixels με αυτόματη εστίαση (touch focus), αλλά και full HD
videos. Το «είδωλο» της Alcatel εντυπωσιάζει τέλος με το
αρκετά περιορισμένο πάχος του (7,4 χιλ.), το στερεοφωνικό
ήχο που φέρει την ποιοτική σφραγίδα της JBL και -φυσικά- την
αρκετά προσιτή τιμή με την οποία θα το δούμε στις προθήκες
των ελληνικών καταστημάτων.
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Θέλετε πλοήγηση
στο Internet;
Αγγίξτε την
οθόνη. Θέλετε
ταχύτατη εισαγωγή
κείμενου;
Χαϊδέψτε το virtual
πληκτρολόγιο
και το Idol 3 θα
«υπακούσει».

Ο ειδικός είπε...
Με κύριο προσόν τη χαμηλή
τιμή και τα «τίμια» specs, το
Alcatel Idol 3 μπορεί να βρεθεί
στις νούμερο 1 επιλογές σας!

PREVIEW

Huawei Honor Bee
Τεχνικά

2

€ Αναμένεται
http://consumer.huawei.com/gr

OS Android OS, v4.4.2 (KitKat)
Επεξεργαστής Quad-core 1,2 GHz
Cortex-A7
Μνήμη 8GB, 1GB RAM, microSD
Οθόνη 4.5’’ IPS-LCD, 480x854 pixels
Κάμερα 8.0 MPixel, αυτόματη εστίαση,
LED φλας
Αυτονομία 280 ώρες αναμονής, 360
λεπτά ομιλίας

3

Διαστάσεις

Πλάτος 134,3 χιλ.
Ύψος 66,7 χιλ.
Πάχος 10 χιλ.
Βάρος Δε διατίθεται

1
Παρά την χαμηλή ανάλυσή της (480x854
pixels) η TFT οθόνη της συσκευής
προσφέρει υψηλή φωτεινότητα και άμεση
απόκριση.

2
Με κάμερα ανάλυσης στα 8.0 MPixel και
φωτογραφίες που αγγίζουν τα 3264x2448
pixels, αυτόματη εστίαση και Full HD videos,
το Honor Bee «τιμάει» το όνομά του.

3
Με dual-SIM υποστήριξη, το Honor Bee
επιτρέπει την ταυτόχρονη λειτουργία δύο
καρτών, που σίγουρα θα ικανοποιήσει τους
επαγγελματίες.

1

Με… δόξα και τιμή, ένα ακόμα προσιτό Honor κάνει δυναμική
είσοδο στην αγορά και ευελπιστεί σύντομα να πιάσει την
κορυφή της low-end κατηγορίας.

Π

εριμέναμε καιρό για το νέο value for money
κινητό της Huawei στην κατηγορία των Android
smartphones και τελικά, με το Honor Bee το
εντοπίσαμε. Η νεανική πρόταση της κινεζικής εταιρίας
δανείζεται φθηνά (αλλά ποιοτικά) πλαστικά από άλλες
προτάσεις της αγοράς, καταφέρνει όμως να «συγκινήσει» το
χρήστη με την αξιοπιστία και τα τεχνικά της χαρακτηριστικά.
Βασίζεται στην έκδοση Android 4.4.2 (KitKat) και «φιλοξενεί»
ένα τετραπύρηνο SoC στα ενδότερα χρονισμένο στα 1,2GHz,
ενώ διαθέτει αποθηκευτικό χώρο που αγγίζει τα 8GB, 1GΒ
μνήμης RAM (δυστυχώς) και υποδοχή για κάρτες microSD.
Υποστηρίζει φυσικά την HSDPA υπηρεσία για αρκετά γρήγορα
«ταξίδια» στο mobile internet, όμως οι «ψαγμένοι» θα
προτιμήσουν 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, ενώ οι λάτρεις της ψυχαγωγίας
θα ικανοποιηθούν απόλυτα από το FM Radio στα ενδότερα.
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 αντάξια
μιας μέλισσας,
το Honor «Bee»
προσφέρει «τίμια»
χαρακτηριστικά, σε
προσιτή τιμή.

Ο ειδικός είπε...
Περιμέναμε καιρό για ένα τόσο
καλό και «τίμιο» smartphone
από την Huawei, που να μπορεί
να παίξει δυνατά στην αγορά.
Μας αρέσει…

powered by

PREVIEW

LG G4 Stylus
Τεχνικά
€Αναμένεται, www.lge.com

OS Android OS, v5.0 (Lollipop)
Επεξεργαστής Qualcomm
MSM8916 Snapdragon 410
Μνήμη 8GB, 1GB RAM, microSD
Οθόνη 5.7’’ IPS LCD οθόνη,
720x1280 pixels
Κάμερα 13.0 MPixel, εγγραφή video
1080p
Αυτονομία 432 ώρες αναμονή,
1080 λεπτά ομιλία

Διαστάσεις

Ύψος 154,3 χιλ.
Πλάτος 79,2 χιλ.
Πάχος 9,6 χιλ.
Βάρος 163 χιλ.

1
Στην εμφάνιση δεν διαφέρει σημαντικά από
το «πολύ» LG G4, αν εξαιρέσετε βέβαια
την εκτεταμένη χρήση πλαστικού στον
σκελετό του.

2
Η κύρια κάμερα έχει ανάλυση 13.0 MPixel,
διαθέτει LED φλας και υποστηρίζει laser
focus, αναγνώριση προσώπου/χαμόγελου,
HDR λειτουργία κ.α.

3
Οι 5.7 ίντσες της οθόνης επιτρέπουν την
άνετη πλοήγηση στο mobile internet, ενώ
η (μόλις) HD ανάλυσή της (720x1280
pixels) υπόσχεται πολύ καλή αυτονομία.

1

3

Ένα πιο… «light» G4
έλειπε από την γκάμα
συσκευών της LG,
μέχρι τη στιγμή που
εμφανίστηκε το G4
Stylus!

2

Π

όσο πιο αποδοτικά μπορούν να γίνουν τελικά
τα smartphones της LG; Αν κρίνουμε από το
G4 Stylus τότε σίγουρα πολύ πιο αποδοτικά! Η
«ισορροπημένη» mid-range πρόταση της LG για την χρονιά
που διανύουμε φιλοξενεί στα ενδότερα το πιο «οικονομικό»
SoC της αγοράς (Snapdragon 410), εφοδιασμένο με 4 Cortex
A53 πυρήνες στα 1,2GHz προσφέροντας αξιόλογη ταχύτητα
σε συνδυασμό με εντυπωσιακή αυτονομία, μέσα από μία IPS
οθόνη 5.7 ιντσών με ανάλυση 720x1280 pixels, πάνω στην
οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το stylus που διαθέτει.
Παράλληλα διαθέτει μια κύρια κάμερα ανάλυσης 13.0
MPixel με δυνατότητα εγγραφής videos full HD (1080p), αλλά
και μια βοηθητική κάμερα, σε περίπτωση που προτιμάτε
τα selfies. Η μνήμη του προσιτού μοντέλου αγγίζει τα 8GB
με microSD υποδοχή μέγιστης χωρητικότητας 64GB, ενώ η
διαθέσιμη RAM κρίνεται ως απλά ικανοποιητική στο 1 GB.
Η πλοήγηση στο mobile internet γίνεται με τη βοήθεια των
LTE/HSDPA/USUPA υπηρεσιών αλλά και WLAN τεχνολογίας
αν προτιμάτε, ενώ το Android 5.0 Lollipop στα ενδότερα,
σίγουρα κάνει τη διαφορά. Προφανώς παρέχει πλήρη
υποστήριξη για Bluetooth 4.0, NFC και GPS τεχνολογίες, σε
συνδυασμό με πληθώρα από προεγκατεστημένες εφαρμογές
-δώρα της LG- για τους λάτρεις της ψυχαγωγίας.

26 KT ΙΟΥΛ 2015

Με 4 πυρήνες στα ενδότερα,
ο επεξεργαστής του G4 Stylus
τρέχει στα 1,2GHz. Αργά αλλά
σταθερά δηλαδή, προσφέροντας
εντυπωσιακή αυτονομία και
καλές επιδόσεις.

Ο ειδικός είπε...
«Τίμιο», ποιοτικό, με τεράστια
οθόνη, stylus και φυσικά… τιμή
made by LG. Τι περιμένετε; Κάντε
το G4 Stylus δικό σας... χθες!

PREVIEW

Oppo R7
Τεχνικά
1

€ Αναμένεται, http://global.oppo.com/

OS Android OS, v4.4.2 (KitKat)
Επεξεργαστής Qualcomm
MSM8939 Snapdragon 615
Μνήμη 16GB, 3GB RAM, microSD
Οθόνη 5.0’’ AMOLED, 1080x1920
pixels
Κάμερα 13 MPixel, LED flash
Αυτονομία Δε διατίθεται

2
Οι Κινέζοι πήραν
στα σοβαρά την
επιτυχία των περσινών
τους μοντέλων και
εισβάλλουν στην
ευρωπαϊκή αγορά με
ένα ακόμα κορυφαίο
camera phone!
Γνωρίστε το Oppo R7!

Διαστάσεις

Ύψος 143 χιλ.
Πλάτος 71 χιλ.
Πάχος 6,3 χιλ.
Βάρος 147 γρ.

1
Με την ποιοτική κάμερα στα 13.0 MPixel,
οι φωτογραφίες του Oppo R7 αγγίζουν τα
4128x3096 pixels σε ανάλυση.

2
Από ψυχαγωγία, υποστηρίζει τα πάντα:
Dolby Mobile συμβατότητα, δυνατότητα
audio/video streaming, ενώ μάλιστα είναι
DLNA-ready!

3
Ο ενσωματωμένος επιταχυντής γραφικών
Adreno 405 υπόσχεται κορυφαίες
επιδόσεις με full HD videos στα 30 fps.

3

T

ο όνομά του πιθανώς να μην «λέει» πολλά στον
έμπειρο χρήστη, αφού η κινέζικη Oppo μόλις πέρυσι
έκανε την είσοδό της στην ευρωπαϊκή αγορά. Παρόλα
αυτά, κατάφερε σε λιγότερο από έναν χρόνο να σχεδιάσει
ένα πολύ λεπτό camera phone επιδόσεων με εξελιγμένες
δυνατότητες που θα ζήλευαν ακόμη οι πιο γνωστές ναυαρχίδες
της αγοράς! Το Oppo R7 δανείζεται κράματα μετάλλου από τα
εργοστάσια της Κίνας (με ότι συνεπάγεται αυτό για την ποιότητα
κατασκευής του) και καταφέρνει να «συγκινήσει» τον χρήστη
από την πρώτη κιόλας ενεργοποίηση. Ο λόγος; Εκτός από
το πάχος των 6.3 χιλιοστών, η έκδοση Android 4.4.2 KitKat
που θα βρείτε να σας περιμένει στα ενδότερα, μαζί με έναν
οκταπύρηνο επεξεργαστή Snapdragon 615, χρονισμένο στο
1,5 GHz. Η διαθέσιμη μνήμη της συσκευής αγγίζει τα 16GB,
η μνήμη RAM κρίνεται ως υπεραρκετή (3GB), ενώ η υποδοχή
για κάρτες microSD θα κάνει τους απαιτητικούς σίγουρα να
αισθανθούν καλύτερα! Υποστηρίζει φυσικά την LTE/HSPA+
υπηρεσία για γρήγορα «ταξίδια» στο mobile internet, οι
«ψαγμένοι» όμως θα προτιμήσουν τον WLAN πομποδέκτη και
τη λειτουργία Mobile Hotspot. Το «Μπλε Δόντι» και το προφίλ
A2DP δεν λείπουν από τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, ούτε
όμως και η fast charging λειτουργία VOOC για φόρτιση που
μπορεί να φτάσει το 75% μέσα σε μόλις 30 λεπτά.
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Απόλυτα
φουτουριστικό,
το Oppo R7
ταιριάζει «γάντι»
με την εποχή
και απευθύνεται
στους λάτρεις της
φορητότητας και
του προκλητικού
σχεδιασμού!

Ο ειδικός είπε...
Με εντυπωσιακές διαστάσεις και
τιμή… made in China, το Oppo
R7 κάνει δυναμική είσοδο στην
αγορά των high-end συσκευών.

PREVIEW

Samsung Galaxy
Xcover 3
Τεχνικά
€249, http://gr.samsungmobile.com

OS: Android OS, v4.4.4 (KitKat)
Επεξεργαστής: Quad-core 1,2GHz
Cortex-A53
Μνήμη: 8GB, 1,5 GB RAM, microSD
Οθόνη: 4.5’’ PLS TFT, 480x800
pixels
Κάμερα: 5.0 MPixel, LED φλας
Αυτονομία: Δε διατίθεται

1

3

2
Διαστάσεις

Η απάντηση της Samsung στα σκληροτράχηλα smartphones
του ανταγωνισμού, ακούει στο όνομα Xcover 3 και προσφέρει
εντυπωσιακή αντοχή σε σκόνη και υγρασία, σε συνδυασμό με
υψηλό IQ!
Ύψος 132,9 χιλ.
Πλάτος 70,1 χιλ.
Πάχος 10 χιλ.
Βάρος 154 γρ.

1
Μας χαλάει λίγο η κύρια κάμερα με τα
5.0 MPixel που προσφέρει, αλλά ΟΚ,
«die-hard» κινητό είναι, όχι DSLR ψηφιακή
κάμερα. Για αυτό και… συμβιβαζόμαστε.

2
Για όσους προτιμούν τα selfies, το Xcover 3
διαθέτει μία εμπρόσθια κάμερα ανάλυσης
2.0 MPixel.

3
Εφοδιασμένο με NFC τεχνολογία, το
Galaxy Xcover 3 μπορεί να συνδεθεί στο
λεπτό με κάθε σχετικό αξεσουάρ, όπως
fitness trackers, outdoor cameras κ.α.

Σ

χεδιασμένο αποκλειστικά για όσους θέλουν ένα
«έξυπνο» σκληροτράχηλο κινητό, το Samsung Galaxy
Xcover 3 αποτελεί τη φετινή πρόταση της κορεατικής
εταιρίας στην κατηγορία των «die-hard» smartphones.
Το κορεατικό μοντέλο κατασκευάστηκε βάσει της διεθνούς
πιστοποίησης IP67, που του χαρίζει αντοχή σε υγρασία, σκόνη
και πτώσεις, για να μπορεί να αντέξει βυθισμένο κάτω από το
νερό σε βάθος 1 μέτρου, για περίπου 30 λεπτά! Παράλληλα,
ένα ανθεκτικό περίβλημα από πλαστικό και καουτσούκ
διασφαλίζει το χρήστη σε περίπτωση ατυχών πτώσεων,
ενώ ανάλογη προστασία προσφέρει και η στρατιωτική
πιστοποίηση MIL-STD-810G! Στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά
του, το κορεατικό smartphone έχει οθόνη TFT μεγέθους 4.5
ιντσών με ανάλυση 480x800 pixels, είναι συμβατό με την
LTE τεχνολογία, διαθέτει WLAN πομποδέκτη για τη σύνδεση
με το access point στο σπίτι και Bluetooth 4.0 υποστήριξη
με A2DP. Τη διαχείριση όλων των λειτουργιών της συσκευής
αναλαμβάνει ένας τετραπύρηνος επεξεργαστής Cortex-A53
χρονισμένος στα 1,2GHz, ενώ η έκδοση KitKat (4.4) του
Android σημαίνει ότι στα ενδότερα θα βρείτε κάθε ευκολία για
την καθημερινότητά σας. Τέλος, ο διαθέσιμος αποθηκευτικός
χώρος του Xcover 3 αγγίζει τα 8GB, χωρίς να υπολογίζουμε
την microSD κάρτα που -μάλλον- θα πρέπει τοποθετήσετε.
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Όταν σε αποκαλούν
Xcover, σημασία
έχουν οι επιδόσεις
και όχι το τι γράφουν
τα «χαρτιά». Με
πιστοποίηση IP67
όμως, το Xcover 3 έχει
όλα όσα χρειάζεται
για να αντέξει κάθε
κακουχία.

Ο ειδικός είπε...
Αν και δεν ταιριάζει με τo
«νωχελικό» στυλ κάποιων
users, σίγουρα όμως μπορεί να
ικανοποιήσει όσους βλέπουν τη
ζωή πιο δυναμικά και έντονα!

PREVIEW

Vodafone Smart
prime 6
Τεχνικά
€ 139,90, www.vodafone.gr

OS Android OS, v5.0 (Lollipop)
Επεξεργαστής Qualcomm
MSM8916 Snapdragon 410
Μνήμη 8GB, 1GB RAM, microSD
Οθόνη 5.0’’ IPS LCD, 720x1280
pixels
Κάμερα 8.0 MPixel, αυτόματη
εστίαση, LED φλας
Αυτονομία 915 ώρες αναμονή,
1080 λεπτά ομιλίας

1

Προσιτό και «φιλικό»
προς τους teenagers,
το Vodafone Smart
prime 6 εντυπωσιάζει
τόσο με την ποιότητα
κατασκευής όσο και με
τις επιδόσεις!

3
Διαστάσεις

2

Ύψος 141,7 χιλ.
Πλάτος 71,9 χιλ.
Πάχος 9 χιλ.
Βάρος 155 γρ.

1
Με τέτοια οθόνη, ξεχνάμε τις όποιες
«αδυναμίες». Με ανάλυση 720x1280
pixels και μέγεθος 5.0 ίντσες, σας περιμένει
με τη φωτεινότητα στο max.

2
Με φωτογραφίες που αγγίζουν τα
3264x2448 pixels, αυτόματη εστίαση, geotagging λειτουργία, η κάμερα του Smart
prime 6 κάνει τη διαφορά.

3
Η προσιτή συσκευή από την Vodafone
υποστηρίζει την LTE/4G τεχνολογία που
προσφέρει το δίκτυο της γνωστής εταιρίας.

Π

εριμέναμε καιρό την απάντηση της Vodafone στην
κατηγορία των «μεσαίων» smartphones στην
ελληνική αγορά και -πιστέψτε μας- το αποτέλεσμα
δεν θα σας απογοητεύσει. Το Smart prime 6 δεν δείχνει να
αγχώνεται από τον τίτλο του «πρωτάρη», αλλά αντιθέτως
δείχνει τα δόντια (και τα πάχη του), αφού οι διαστάσεις του
εντυπωσιάζουν με τα 141,7x71,9x9 χιλιοστά και τα 155
γραμμάρια βάρους!
Το προσιτό mid-ranger διαθέτει μία οθόνη 5.0 ιντσών,
τεχνολογίας IPS-LCD, με ανάλυση στα 720x1280 pixels,
βασίζεται στην έκδοση Android OS, v5.0 (Lollipop), ενώ
διαθέτει 1GB μνήμης RAM. Στο εσωτερικό «κουμάντο» κάνει
ένα τετραπύρηνο Snapdragon 410 SoC χρονισμένο στο
1,2GHz, ενώ μία υποδοχή για κάρτες microSD στο πλάι, λύνει
τα προβλήματα επεκτασιμότητας.
Το Smart prime 6 υποστηρίζει φυσικά την LTE υπηρεσία
για ταχύτατα «ταξίδια» στο mobile internet, αν και οι πιο
έμπειροι χρήστες όμως καλό θα ήταν να προτιμήσουν τον
WLAN πομποδέκτη για πιο υψηλές ταχύτητες πρόσβασης. Στο
εσωτερικό θα βρείτε επίσης DLNA και Wi-Fi Direct λειτουργίες
μα και το λιτό vanilla Android 5.0 UI της Vodafone, χωρίς
bloatware ή άλλες εφαρμογές που θα μπορούσαν να
περιορίσουν την ευχρηστία της συσκευής.
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Η αγορά των midrange smartphones
το 2015 αναμένεται
να έχει εκρηκτικές
πωλήσεις. Η
Vodafone το
προέβλεψε και με
το Smart prime 6
δείχνει να έχει το
πάνω χέρι.

Ο ειδικός είπε...
Περιμέναμε καιρό για το επόμενο
value for money smartphone
της Vodafone και το Smart prime
6 δείχνει ικανό να κοιτάξει στα
μάτια τον ανταγωνισμό.

REVIEW

Huawei P8
1
Τεχνικά

Η

3

Huawei φαίνεται κάνει
δυναμική είσοδο στην
κατηγορία των πραγματικά
high-end συσκευών με το Huawei
P8. Ρίξτε μια ματιά λοιπόν στο
συγκεκριμένο smartphone και
εντοπίστε μαζί μας τα κυριότερα
χαρακτηριστικά του: κομψός,
αεροδυναμικός σχεδιασμός με πάχος
που δεν ξεπερνά τα 6,4 χιλιοστά,
εντυπωσιακή ποιότητα κατασκευής,
κάμερα με επιδόσεις… DSLR και
αξιοπιστία made by Huawei!
Ακόμα όμως και αν
προσπεράσουμε όλα τα παραπάνω,
δεν μπορούμε παρά να «χαζέψουμε»
για άλλη μια φορά τις 5.2 ίντσες
της οθόνης αφής του μοντέλου,
προσφέροντάς μας σαν αντάλλαγμα
1080x1920 pixels υψηλής ευκρίνειας
και πιστότητας. Την ίδια στιγμή, στα
ενδότερα του Android 5.0.2 Lollipop,
το οκταπύρηνο Kirin 930 SoC,
«σπάει» τα κοντέρ και προσφέρει
εντυπωσιακή αυτονομία στη συσκευή
αφού «γκαζώνει» μόνο όταν αυτό
είναι απαραίτητο, δημιουργώντας
ένα αίσθημα άμεσης απόκρισης και
άνεσης στον χρήστη. Το λειτουργικό
σύστημα της συσκευής ετοιμάζεται
σύντομα για αναβάθμιση σε Android
5.1.1 και συνδυάζεται αρμονικά με
το Emotion 3.1 UI της Huawei που
τόσο μεγάλη απήχηση είχε τους
τελευταίους μήνες, ειδικά μετά τη
διάθεση του best seller Ascend P7,
που ακόμα πουλάει σαν τρελό.
Το ανανεωμένο UI της Huawei
τα πάει περίφημα στην οργάνωση
της καθημερινότητας κάθε χρήστη,
προσφέρει άμεση απόκριση στις
εντολές μας, ενώ η εντυπωσιακή

€499, http://consumer.huawei.com/gr

OS: Android OS, v5.0.2 (Lollipop)
Επεξεργαστής: HiSilicon Kirin 930/935
SoC
Μνήμη: 16/64GB, 3GB RAM, microSD
Οθόνη: 5.2’’, IPS LCD, 1080x1920 pixels
Κάμερα: 13.0 MPixel, αυτόματη εστίαση,
LED φλας
Αυτονομία: Δε διατίθεται

2
Διαστάσεις

Ύψος 144,9 χιλ.
Πλάτος 72,1 χιλ.
Πάχος 6,4 χιλ.
Βάρος 144 γρ.

1
Η κάμερα εντυπωσιάζει με το design της,
όχι όμως και με την πρακτικότητά της,
αφού δεν προστατεύεται ικανοποιητικά.

2
Εντυπωσιακό το μέγεθος της οθόνης, όχι
όμως και η ευκρίνειά της κάτω από το φως
του ήλιου. Να μέναμε στον ίσκιο ίσως
κάποιες φορές;

3
Με dual SIM υποστήριξη (δέχεται δύο
nano SIM κάρτες) και dual stand by, οι
επαγγελματίες θα το λατρέψουν.

Αφού δίδαξε τον κόσμο πως μπορείς να
σχεδιάσεις ένα αξιόλογο smartphone με το
Ascend P7, η Huawei επιστρέφει δυναμικά,
επιδεικνύοντας το P8!

Plantronics M90 Bluetooth Headset
Το Μ90 ταιριάζει με το P8 τόσο στην
εμφάνιση όσο και στις δυνατότητες.
Διαθέτει δύο μικρόφωνα για
«κρυστάλλινο» ήχο και τεχνολογία
μείωσης θορύβου.
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Ο ειδικός είπε...
Μας άρεσε το Huawei P8 για
την «χρυσή» ισορροπία μεταξύ
ποιότητας και απόδοσης που
προσέφερε, χωρίς να υστερεί
φυσικά και στην τιμολόγηση!

...και έβαλε 9

αξιοπιστία και «ευελιξία» που φέρνει η
έκδοση Lollipop του Android, καλύπτει και
τους τελευταίους ενδοιασμούς μας, για το
μέλλον της συγκεκριμένης πλατφόρμας.
Σε όλα τα παραπάνω, ας προσθέσουμε
τα 16 ή 64GB εσωτερικής μνήμης που θα
βρείτε να σας περιμένουν στα ενδότερα
(ανάλογα με την έκδοση του Huawei P8
που θα επιλέξετε), αλλά και τα 3GΒ μνήμης
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 LTE/4G
υποστήριξη, δυνατότητα σύνδεσης σε WLAN
δίκτυα, Bluetooth 4.1 συμβατότητα και
δυνατότητα χρήσης του προφίλ A2DP, NFC,
GPS με A-GPS, καθώς και micro USB 2.0
υποδοχή για τους πιο «παραδοσιακούς».
Τα «καλούδια» της Google (Google Now,
Maps, Mail, Calendar) κάνουν και σε αυτό το
μοντέλο αισθητή την παρουσία τους, μαζί με

Με πάχος μόλις 6,4 χιλιοστά,
το Huawei P8 αδικείται από τις
φωτογραφίες. Καλύτερα να το
δείτε από κοντά πόσο λεπτό είναι
πραγματικά!
τον ευρηματικό music player με δυνατότητα
αναπαραγωγής αρχείων MP3/AAC+/WAV/
WMA9/MP4/MPEG. 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.
Επιδόσεις, στυλ, ξεχωριστή αισθητική
και προσιτή τιμή, συνδυάζονται σε ένα
smartphone - ναυαρχίδα που θα αφήσει
εποχή!

Versus
»LG G4

Η κορυφαία 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 λήψης εικόνας ή video παιχνιδάκι με
αποτέλεσμα αντάξιο DSLR μηχανών (σύμφωνα
πάντα με τους τεχνικούς της Huawei). Δυστυχώς, δεν
υπάρχει εξωτερικό πλήκτρο στο πλάι του Huawei P8
για την άμεση λήψη φωτογραφιών, θα βρείτε όμως
ένα dual LED φλας, που θα εκτιμήσετε ιδιαίτερα τη
νύχτα.

Αν λατρεύετε τις ψηφιακές
φωτογραφίες, τότε το G4 είναι
ανώτερο στο συγκεκριμένο τομέα.
Στον αντίποδα, η τιμή του είναι
«τσουχτερή» και πιο υψηλή από
την αντίστοιχη του P8.

»Samsung Galaxy S6

Η μουσική και -γενικότερα- η multimedia
ψυχαγωγία του χρήστη φαίνεται πως ήταν στο
επίκεντρο του σχεδιασμού για τους τεχνικούς
της Huawei. Έτσι το P8 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. Του λείπει βέβαια ένα
στερεοφωνικό FM Radio!

Με τιμή αλλά και επιδόσεις
ανώτερες της πρότασης από την
Κίνα, το Samsung Galaxy S6 είναι
ίσως το πληρέστερο smartphone
της αγοράς αυτή την περίοδο.

24 ώρες με το Huawei P8
Λίγο πιο ευρηματικό
UI ίσως;

Περιορισμένη αντίθεση
οθόνης, κάτω από φως

Κομψό και πολυτελές...
παραδόξως!

Απουσία πλήκτρου στο πλάι
για λήψη φωτογραφιών

Δυνατό το φλας, κάνει τη
νύχτα-μέρα...
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3GB RAM;
Ευτυχώς...

Την αυτονομία, την
αναφέραμε;

Εντυπωσιακές οι
φωτογραφικές του επιδόσεις

REVIEW

LG Magna
1
€199, www.lge.com/

OS Android OS, v5.0.1 (Lollipop)
Επεξεργαστής Quad-core 1,2 GHz
Μνήμη 8GB, 1GB RAM, microSD
Οθόνη 5.0“, IPS LCD, 720x1280 pixels
Κάμερα 8.0 MPixel, autofocus, geotagging
Αυτονομία 350 ώρες αναμονή, 600
λεπτά ομιλία

2

3

Διαστάσεις

Ύψος 139,8 χιλ.
Πλάτος 69,9 χιλ.
Πάχος 10,1 χιλ.
Βάρος 137 γρ.

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

Εφοδιασμένο με όσα τεχνικά χαρακτηριστικά
χρειάζονται για να γίνει «θρύλος» στην
high end κατηγορία, το Legend της HTC
αναζητά αντίπαλο.

2
Όλα τα καλούδια του LG G4 (Knock on,
gestures) βρίσκονται και στο «μικρό» αλλά
πανέμορφο Magna!

3
Έξυπνη η λειτουργία pinch (τσιμπήματος)
της οθόνης για σύμπτυξη των κατηγοριών
στις οποίες χωρίζονται τα εικονίδια στο UI!

Μ

ε ένα απόλυτα
περιγραφικό όνομα
στα Λατινικά (Magna =
μεγαλειώδες), το νέο mid-ranger
της LG ανυπομονεί να κατακτήσει
την κορυφή της κατηγορίας, τόσο με
τα τεχνικά χαρακτηριστικά όσο και
με την τιμή του. Το «μεγαλειώδες»
λοιπόν κινητό της LG δεν είναι το
πιο τεχνολογικά εξελιγμένο που
θα συναντήσετε στην αγορά, είναι
όμως σίγουρα ένα από τα πιο
αξιόπιστα και οικονομικά android
smartphones που έφτασαν στη χώρα
μας τις τελευταίες εβδομάδες και
σίγουρα αξίζει το ενδιαφέρον σας.
Εξωτερικά δεν εντυπωσιάζει βέβαια,
αφού ακολουθεί το παράδειγμα του
προκατόχου του, με πλαστικά καλής
ποιότητας, υψηλής αξιοπιστίας και
διαστάσεις που δεν ξεπερνούν τα
139,8x69,9x10,1 χιλιοστά.
Την είσοδο στην «γρήγορη» και
«αεράτη» έκδοση 5.0.1 του Android
OS αναλαμβάνει μια IPS οθόνη
5.0 ιντσών, με καλή φωτεινότητα
και ανάλυση που χρησιμοποιεί
720x1280 pixels για να απεικονίσει
το κλασσικό animated UI 3.0 της
LG, μαζί με αρκετά χρήσιμα Widgets
που συνωστίζονται, προσπαθώντας
να ενημερώσουν το χρήστη για τον
καιρό, κάποια από τα επερχόμενα
ραντεβού του κ.α.
Η εισαγωγή κειμένου στο UI της
συσκευής γίνεται εύκολα μέσω της
οθόνης αφής του LG Magna και τη
βοήθεια ενός εικονικού QWERTY
πληκτρολογίου, με υποστήριξη για
ελληνικά και δυνατότητα πρόβλεψης
κειμένου, αν το επιθυμείτε. Η
πλοήγηση στο mobile internet

Τεχνικά

Turbo-X Bluetooth Headset Clip
PBL100
Οικονομικό και αξιόπιστο, όπως
άλλωστε και το Magna, το PBL100
από την σειρά Turbo-X συνεργάζεται
άριστα με το προσιτό Android της LG.
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Ο ειδικός είπε...
«Ότι πληρώνεις… παίρνεις»,
ειδικά σε ότι αφορά τα κινητά.
Έτσι για τα χρήματα του,
παίρνετε ένα value for money
smartphone με υψηλό όμως
ταβάνι στις δυνατότητες!

...και έβαλε 8

αποδείχθηκε εξαιρετική με τις ταχύτητες που
προσφέρει η LTE υπηρεσία που υποστηρίζει
η συσκευή, ενώ είναι δυνατή η ταυτόχρονη
χρήση του Chrome browser, σε συνδυασμό
με άλλες ενεργοβόρες εφαρμογές όπως
Skype, Swarm, RSS Readers, λόγω της
αξιόλογης επεξεργαστικής ισχύος (Quadcore @ 1.2GHz) και μνήμης RAM (1GB).
Όπως καταλαβαίνετε η συνολική εμπειρία
είναι απόλυτα ικανοποιητική, ειδικά όταν
ενεργοποιείται η WLAN λειτουργία της
συσκευής, για σύνδεση σε ακόμα πιο
γρήγορα σημεία πρόσβασης και ταχύτητες
που αγγίζουν θεωρητικά τα 55Mbps. Για
τους λάτρεις της ψυχαγωγίας, το LG Magna
υποστηρίζει την Bluetooth 4.0 τεχνολογία
και το «μουσικό» προφίλ A2DP, διαθέτει
στερεοφωνικό FM radio με υποδοχή 3.5
χιλιοστών για σύνδεση με τα αγαπημένα
σας ακουστικά, είναι συμβατό με MP3/
WMA αρχεία μουσικής, ενώ επιτρέπει την
αναπαραγωγή streaming audio και video
μέσω Web.

Versus
»Sony Xperia Μ4 Aqua

Τα live updates που υποστηρίζει η συσκευή
επιτρέπουν στο χρήστη την άμεση ενημέρωση για
την κατάσταση των φίλων του σε Facebook, Twitter
κ.α. δίκτυα κοινωνικής διαδικτύωσης, απευθείας
από την οθόνη αναμονής, χωρίς τη χρήση επιπλέον
εφαρμογών, ξεχωριστά για κάθε μία. Η ανανέωση
επιβαρύνει φυσικά τη σύνδεση δεδομένων σας,
γιαυτό καλό είναι να βρίσκεστε κοντά σε κάποιο
WLAN σημείο πρόσβασης.

Εφοδιασμένο με Snapdragon
615 SoC και την έκδοση 5.0 του
Android OS, το Xperia M4 διαθέτει
σαφώς ισχυρότερο επεξεργαστή,
αλλά και την ανάλογη πιο υψηλή
τιμή!

Εντυπωσιακό στην εμφάνιση παρά
την προσιτή του τιμή, το LG Magna
διαθέτει semi-gloss επικάλυψη
στην πίσω πλευρά, ενώ διατηρεί
τα πλήκτρα του LG G4 κοντά στην
κάμερα.
Αν οι ψηφιακές φωτογραφίες παίζουν
πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή σας, τότε
με το LG Magna θα εκπλαγείτε ευχάριστα,
αφού η CMOS κάμερα που ενσωματώνει και
τα 8.0 MPixel της, μπορούν να υποσχεθούν
φωτογραφίες κρυστάλλινης ευκρίνειας,
ψηφιακές αναμνήσεις στα 3264x2448
pixels και video clips full HD ανάλυσης στα
30 καρέ ανά δευτερόλεπτο. Σε κάθε μία
από τις φωτογραφίες φυσικά μπορείτε να
προσθέσετε geo-tagging πληροφορίες από
τον GPS δέκτη που ενσωματώνει η συσκευή.

»Motorola Moto G (2nd gen)

Το flat UI της LG (που γνωρίσαμε πρώτη φορά
στο LG G3) μας υποδέχεται και στο LG Magna με
πολύ καλά επίπεδα πλοήγησης, ομαλή κύλιση
και ελάχιστα lags. Εξαιρετικό στην εμφάνιση και
ιδιαίτερα εύχρηστο, Καθιστά την ενασχόληση με
το Magna της LG… «παιχνιδάκι» ακόμα και για τον
αρχάριο χρήστη.

Μπορεί να είναι πιο ακριβό από το
Magna, προσφέρει όμως ανώτερα
τεχνικά χαρακτηριστικά και την
ευχρηστία του vanilla Android 5.0.

24 ώρες με το LG Magna
Πλαστικό παντού...

«Αργό» αν το
πιέσετε

Τιμή χώμα…
μπράβο!

Μόνο 1GB RAM,
γιατί;

Άψογο service από
την LG
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Μέτρια η ανάλυση
της οθόνης…

Γρήγορο, με 4G
υποστήριξη.

Απλό και γρήγορο το
Android 5.0 Lollipop

LONG TERM TEST

LG G Flex 2
Εκεί τοποθετήθηκαν -για μία ακόμα
φορά- τα πλήκτρα ρύθμισης του ήχου
και το On/Off πλήκτρο, σε σημείο
με εύκολη πρόσβαση για τον δείκτη
σας! Οι πρώτες στιγμές αμηχανίας
αντικαθιστώνται άμεσα από ένα
αίσθημα ευχρηστίας, αφού πλέον ένα
δάχτυλο είναι αρκετό πρακτικά για
κάθε λειτουργία του G Flex 2, όπως
απάντηση σε κλήσεις, κλείδωμα/
ξεκλείδωμα οθόνης, Google Now,
ενεργοποίηση σιωπηλής λειτουργίας!

Αποφασισμένη να βρει το σημείο G
της «curved» τεχνολογίας φαίνεται
πως ήταν η LG κατά τον σχεδιασμό
του G Flex 2, του διαδόχου του
πρώτου smartphone στον κόσμο
με κυρτή οθόνη. Πανίσχυρο στα
τεχνικά χαρακτηριστικά, εφοδιασμένο
με οκταπύρηνο Snapdragon 810
στα ενδότερα, 3GB RAM, κάμερα
13.0 MPixel και Android OS, v5.0.1
(Lollipop) για «κερασάκι» στην
τούρτα. Όσο για το «σημείο» G;
Θα το βρείτε στην πίσω πλευρά της
συσκευής κάτω από την κάμερα!

Με μέγιστη ανάλυση που αγγίζει
τα 13.0 MPixel η CMOS κάμερα
της συσκευής στην πίσω πλευρά τα
πάει περίφημα, για τις ανάγκες κάθε
έμπειρου χρήστη. Τα videos που
καταγράφει πάντως είναι καλύτερα
από τις φωτογραφίες, αφού σπάνια
βλέπεις δυνατότητα εγγραφής
video 4K (2160p) στα 30 καρέ ανά
δευτερόλεπτο με μηδενικά lags
και ανύπαρκτα «σπασίματα». Το
καλύτερο highlight; H αστραπιαία
εγγραφή video και η εν συνεχεία
αποθήκευσή του!

Η Curved P-OLED οθόνη του G
Flex 2 ανήκει στην αφρόκρεμα
των οθονών υψηλής ανάλυσης.
Η ευκρίνεια και η λεπτομέρειά
της φυσικά είναι «out-of-thisworld», ενώ η απόκρισή της
είναι αστραπιαία σε σημείο...
ψυχαναγκασμού. Παρόλα αυτά,
τα χρώματά της είναι πολύ
«κορεσμένα» και θα μπορούσαν
να χαρακτηριστούν ως υπερβολικά
έντονα!

Ο ειδικός είπε...

Με πάχος μόλις 7,1 χιλιοστά στις άκρες, το LG G Flex
2 είναι ένα smartphone που σε καμία περίπτωση δεν
περνάει απαρατήρητo. Μπορεί να είναι λίγο... «ογκώδες»
σαν συσκευή, σίγουρα όμως παχύ δεν το λες με τίποτα!

H Quick Charging τεχνολογία που
υποστηρίζει επιτρέπει στην μπαταρία
του G Flex 2 να φορτίζει έως το 60%
μέσα σε 30 λεπτά!

Αν η τιμή παίζει ρόλο στην
επιλογή σας, τότε το LG G
Flex 2 δεν έχει αντίπαλο στην
κατηγορία. Ακόμα και αν δεν
έπαιζε ρόλο όμως, πάλι αυτό θα
άξιζε το ενδιαφέρον σας.

...και έβαλε 9
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Στο μικροσκόπιο

Versus
»Samsung Galaxy S6

Τεχνικά
Οι τεχνικοί της LG ήταν γενναιόδωροι κατά τον
σχεδιασμό του G Flex 2, αφού δεν μπορούσαν
να κάνουν αλλιώς. Έτσι «έντυσαν» τη συσκευή
με την έκδοση του Android OS, v5.0.1 (Lollipop),
ενώ το «ευλόγησαν», έτσι ώστε να είναι έτοιμο και
για μελλοντική αναβάθμιση στην έκδοση 5.1.x.
Παράλληλα βελτίωσαν στα σημεία το flat LG UI
και το εφοδίασαν με πολλά widgets και animated
wallpapers που θα ικανοποιήσουν κάθε μέσο
χρήστη.

Με το κοντέρ να δείχνει
S6 σε ότι αφορά
την ευχρηστία και
αξιοπιστία, το LG G Flex
2 έχει να προτάξει την
προσιτή τιμή και μία
κυρτή οθόνη χάρμα
οφθαλμών. Είναι όμως
αυτά αρκετά για να
«χτυπήσει» τον βασιλιά
του Android;

»HTC One Μ9

Συνδεσιμότητα
Δεν έχουμε παράπονο: «σφαίρα» πάει ο LTE/
HSDPA/USUPA πομποδέκτης της συσκευής, αρκεί
φυσικά να έχετε σήμα (4G ή 3G) «καμπάνα»
στην περιοχή που βρίσκεστε. Βέβαια εχθρός του
καλού είναι το καλύτερο, έτσι με το WLAN στο
«ON», το G2 προσπερνά HTML ιστοσελίδες σαν
σταματημένες με ταχύτητες πάνω από τα 55Mbps,
πάντα θεωρητικά.

Η διαφορά στην
ποιότητα κατασκευής
είναι εμφανής, υπέρ του
HTC One Μ9 φυσικά.
Δυστυχώς όμως η
«μαγική» οθόνη του LG
G Flex 2 και η κορυφαία
κάμερά του είναι
αρκετά για να κάνουν τη
διαφορά.

Αυτονομία

Διαστάσεις
75,3 χιλ.

149,1 χιλ.

Είναι αλήθεια ότι περιμέναμε πιο πολλά εδώ.
Παρά το γεγονός ότι «φοράει» μία Li-Ion
μπαταρία των 3000 mAh(!), το LG G Flex 2
αποδεικνύεται αρκετά ενεργοβόρο και αδυνατεί να
ακολουθήσει πλήρως το «απαιτητικό» πρόγραμμα
κάποιου δραστήριου χρήστη. Αντιθέτως, εάν
χρησιμοποιήσετε με μέτρο τις πιο σημαντικές του
λειτουργίες, θα «συνεργαστείτε» μια χαρά για
περισσότερες από 37 ώρες.

Επιδόσεις
Η άνεση πλοήγησης στα μενού του Android
OS, v5.0.1, αναμφίβολα θα ικανοποιήσει και
θα υπερκαλύψει ακόμη και τον πιο απαιτητικό
user. Ο οκταπύρηνος Snapdragon 810 δουλεύει
ασταμάτητα (και υπερθερμαίνεται ενίοτε), ενώ
σε γενικές γραμμές η λέξη «καθυστέρηση» δεν
υπάρχει στο λεξιλόγιο του LG G Flex 2!

OS Android OS, v5.0.1 (Lollipop)
Επεξεργαστής Qualcomm MSM8994
Snapdragon 810
Μνήμη 16GB, 2GB RAM/ 32GB, 3GB RAM
Οθόνη 5.5’’, Curved P-OLED, 1080x1920 pixels
Κάμερα 13.0 MPixel, autofocus, LED flash
Αυτονομία 1080 λεπτά ομιλίας, 520 ώρες
αναμονής
Βάρος 135 γρ.

Ένας μήνας με το LG G Flex 2
Μέτρια η αυτονομία…
τυχαίο; δε νομίζω.

Καλή η οθόνη, αλλά
πολύ saturation…

Απίστευτη ταχύτητα, παντού
-πάντα - συνεχώς...

Υπερθερμαίνεται ο
Snapdragon συχνά.

«Σφαιράτο» και το
WLAN…
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Άπλετη RAM, με
3GB όλα χαλαρά...

«Αδιάφορο» το LG UI

Αξιόπιστο σε κλήσεις, με
πολύ καλό σήμα

FEATURE

iPhone…

Τι μας επιφυλάσσει
το μέλλον;
Με τα iPhone 6 και 6 Plus να είναι ακόμα σχετικά φρέσκα στην αγορά, η φημολογία που αφορά στο «φρεσκάρισμα» της
συσκευής «ορόσημο», είτε εκείνη που αφορά στην «ευρύτερη» ανανέωση της, με την μορφή του iPhone 7 (ή 6S) είναι
όπως πάντα έντονη, ειδικά σήμερα με τον ανταγωνισμό (Android) να έχει πάρει κεφάλι στην αγορά!

Επί αρκετά χρόνια, η Apple μας είχε
συνηθίσει στην παρουσίαση ενός και
μοναδικού iPhone, κάθε χρονιά, με τη
συγκεκριμένη στρατηγική να αλλάζει τα
τελευταία 2 χρόνια, οπότε και η εταιρεία
από το Cupertino παρουσίασε τα iPhone
5c/5s και iPhone 6/6 Plus αντίστοιχα, σε
ένα κοινό event και για τα δύο. Σύμφωνα

με τα όσα έχουν διαρρεύσει μέχρι σήμερα,
η συγκεκριμένη στρατηγική θα συνεχιστεί
και φέτος, με τις δύο επερχόμενες
συσκευές να υιοθετούν μικρές διαφορές
μεταξύ τους (εκτός φυσικά από το
μέγεθος). Πως θα είναι όμως αναλυτικά
και σε ποιους τομείς περιμένουμε τις
μεγαλύτερες αλλαγές;

Οι φήμες λένε…
…ότι το νέο κινητό τηλέφωνο θα έχει αρκετές
ομοιότητες με τα προηγούμενα μοντέλα,
ιδιαίτερα όσον αφορά την εξωτερική εμφάνισή
του. Αλλαγή αναμένουμε παρόλα αυτά στην
ονοματολογία, με την Apple να μην ακολουθεί
την παράδοση που η ίδια έχει θέσει για το νέο
τηλέφωνο, προσθέτοντας δηλαδή ένα “S”
στην γενιά της εκάστοτε συσκευής. Περνώντας
λοιπόν κατευθείαν στο επόμενο στάδιο, το
κινητό πιθανόν θα ονομάζεται iPhone 7, με την
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συνοδεία του μεγάλου iPhone 7 Plus.
Υπήρχαν επίσης φήμες ότι η Apple θα λανσάρει
και ένα τρίτο μέγεθος, 4 ιντσών – για να
κρατήσει τα εκατομμύρια των ήδη κατόχων
των προηγούμενων iPhone 5/5S, αλλά ακόμα
δεν είναι ξεκάθαρο το πώς η μικρή αυτή για τα
δεδομένα της Apple συσκευή θα ενσωματωθεί
στη σειρά των iPhone. Πιθανότατα λοιπόν
ΔΕΝ θα ενσωματωθεί καθόλου και δεν θα
υλοποιηθεί.

Από hardware… τι να περιμένουμε;
Μεγάλες αλλαγές αναμένονται στα τεχνικά
χαρακτηριστικά της συσκευής, με την Apple
να επιχειρεί αναβάθμιση στον αριθμό
πυρήνων, εφοδιάζοντας το νέο μοντέλο με
τετραπύρηνο SoC Apple A9 της εταιρείας,
για πρώτη φορά μετά την παρουσίαση του
Galaxy S III απο τον μεγάλο αντίπαλο, την
Samsung, στα τέλη της άνοιξης του 2012.
Το A9 chipset που η κατασκευή του έχει
ξεκινήσει στο εργοστάσιο παραγωγής
ημιαγωγών στο Austin του Texas βασίζεται
στην ειδική τεχνική FinFET με fabrication
process στα 14nm. Σύμφωνα με παράγοντες
της αγοράς, η Samsung προτιμήθηκε σε αυτή
τη φάση από την ταϊβανέζικη TSMC, η οποία
επίσης θα προμηθεύσει την Apple, αλλά
αναλαμβάνοντας έναν πιο δευτερεύοντα
ρόλο στην προμήθεια των νέων A9 SoC.

Το A9 θα είναι ναι μεν εξελιγμένο, αλλά
η αλήθεια είναι ότι δεν πρόκειται να φέρει
καμία επανάσταση σε σύγκριση με το A8, το
οποίο είναι με τη σειρά του κατασκευασμένο
με fabrication process στα 20nm. Ωστόσο,
όπως λέγεται το A9 σε σύγκριση με
τον προκάτοχο του θα προσφέρει 20%
μεγαλύτερη απόδοση και περίπου 35%
μείωση στην κατανάλωση ενέργειας. Φυσικά,
η Apple αναμένεται να χρησιμοποιήσει το
A9 και σε άλλες λειτουργίες που σχετίζονται
με το κομμάτι του co-processing και της
επεξεργασίας γραφικών.
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Η μνήμη RAM με την σειρά της επίσης
θα διπλασιαστεί, φτάνοντας στα 2GB
(LPDDR4) για τα δύο νέα μοντέλα (από
1GB LPDDR3 που διαθέτει το τρέχων
μοντέλο iPhone 6 / Plus), ενώ σύμφωνα
πάντα με τις ίδιες αναφορές, υπάρχει
περίπτωση να κυκλοφορήσουν και μοντέλα
με χωρητικότητα 256GB, εκτός από τα
«σίγουρα» των 16/64/128GB.

FEATURE

Αλλαγές στις οθόνες;
Nα υποθέσουμε όχι;
Βασικά… ναι και όχι. Από τη μια το μέγεθος
των οθονών των δύο μοντέλων δεν θα αλλάξει
και θα έχουμε το «μικρό» iPhone με την οθόνη
των 4.7 ιντσών και το «μεγάλο» μοντέλο, με
οθόνη 5.5 ιντσών, για τους πιο απαιτητικούς
του mobile internet. Αναφορές από την Ασία
όμως κάνουν λόγο για χρήση της τεχνολογίας
”Force Touch”, που παρουσιάστηκε κατά την
ανακοίνωση του Apple Watch, στις οθόνες των
επερχόμενων iPhone 7/7 Plus. Η Apple με την
τεχνολογία “Force Touch” περνάει την διεπαφή

σε ένα νέο επίπεδο καθώς πλέον σένσορες
στην οθόνη αντιλαμβάνονται τη διαφορά
μεταξύ ενός απλού αγγίγματος και μίας επαφής
με πίεση, για διαφορετικές εντολές προς το
λειτουργικό φυσικά.
Με αυτό τον τρόπο θα έχουμε αναδυόμενα
μενού με πίεση πάνω στην οθόνη π.χ.
εμφάνιση επιπλέον δυνατοτήτων στον Safari,
στην εφαρμογή Messages, αλλά και σε
κάθε γωνιά του Springboard, αυξάνοντας
κατακόρυφα την ευχρηστία της συσκευής.

Κάμερα: Bigger is better…
Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες από
γνώστες σε θέματα Apple στην άλλη άκρη
του Ατλαντικού, η εταιρία από το Cupertino
εργάζεται πάνω στην σημαντικότερη βελτίωση
που έχει δει η κάμερα του iPhone από την
ημέρα που κυκλοφόρησε η συσκευή. Οι
πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα «ιδιαίτερο»
σύστημα δύο φακών που θα προσδώσει στις
φωτογραφίες του επόμενου iPhone ποιότητα
επαγγελματικών DSLR μηχανών, ειδικά όταν τα
σημερινά μοντέλα της εταιρίας χρησιμοποιούν
το ίδιο σύστημα 5 στελεχών για τους φακούς
τους, από την κυκλοφορία του iPhone 4S το
2011 και έκτοτε!

Διαθέσιμο και σε… ροζ χρώμα;
Μετά την επίσημη διάθεση της «Χρυσής» έκδοσης του iPhone, που ήρθε να κάνει συντροφιά στις
κλασσικές ασημί και γκρι, η Apple φαίνεται πως -σύμφωνα πάντα με φήμες από την Wall Street
Journal- θα λανσάρει και μία ροζ έκδοση για όσους την προτιμήσουν.
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Ποια εταιρία όμως θα εφοδιάσει την Apple
με οπτικά για τις κάμερες; H παρούσα
γενιά των iPhone 6 χρησιμοποιεί CMOS
αισθητήρα τον οποίο παρέχει η Sony, ενώ
και η εμπρόσθια κάμερα διαθέτει πλέον
αισθητήρα της ιαπωνικής εταιρείας, εν
αντιθέσει με τα προηγούμενα μοντέλα που
διέθεταν εξοπλισμό από την OmniVision. Το
ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι η Sony
ανακοίνωσε πρόσφατα ότι ο νέος αισθητήρας
που κατασκεύασε για smartphones, είναι
ένας Exmor RS IMX230 στα 21 MPixel με
δυνατότητα λήψης βίντεο 4K και διαστάσεις
1/2.4 ίντσες. Λέτε;

Και για το τέλος, το επιδόρπιο: iOS 9!
Η νέα έκδοση του iOS που θα διατεθεί
επίσημα τον Σεπτέμβριο μαζί με τα νέα
iPhone, είναι η παράλληλα η πρώτη που
θέτει ως προϋπόθεση, σύνδεση Lightning. H
τελευταία αναβάθμιση που έχουμε έως τώρα
στις συσκευές μας, με έναρξη κυκλοφορίας
τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, έθεσε εκτός
υποστήριξης το iPhone 4, ενώ η αμέσως
προηγούμενη έκδοση iOS 7, το iPhone 3GS,
συγκεκριμένα πριν δύο χρόνια. Έτσι φέτος
ήρθε η ώρα της έκδοσης iPhone 4S για να
αποσυρθεί από τις αναβαθμίσεις… πράγμα
αναμενόμενο μετά από 2 χρόνια σταθερής
υποστήριξης.
Επίσης η κυκλοφορία του iOS 9 αναμένεται
να περιλαμβάνει πολλές -μη ορατές στον
χρήστη- βελτιώσεις. Θα δοθεί τεράστια
έμφαση στη διόρθωση προβλημάτων (bugs),

στην επανάκτηση της απόλυτης σταθερότητας,
αλλά και στην βελτίωση της απόδοσης του
iOS. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο
μέγεθος του λειτουργικού συστήματος, καθώς
υπάρχουν χρήστες με συσκευές χωρητικότητας
16GB που αντιμετωπίζουν προβλήματα
έλλειψης διαθέσιμου αποθηκευτικού χώρου.
Στα πλαίσια της… αναβάθμισης με αφορμή
τα νέα iPhone, το iOS 9 θα βελτιώσει την
εμφάνιση (και το IQ) της εικονικής βοηθού Siri,
για να ταιριάζει με την… "baby" έκδοσή της
στο Apple Watch. Υπενθυμίζουμε ότι η νέα
έκδοση που αναπτύχθηκε για τη wearable
συσκευή της Apple, έχει περισσότερο
«χρώμα» με κυματοειδείς γραμμές στο κάτω
μέρος της οθόνης και η έκδοση για το iPhone
σχεδιάστηκε για να της ταιριάζει.
Οι προσθήκες όμως στο νέο iOS 9 δε

Ημερομηνία κυκλοφορίας
Οι περισσότερες φήμες, προβλέψεις,
υπολογισμοί και θεωρίες κάνουν λόγο για τον
Σεπτέμβριο. Η προϊστορία τουλάχιστον αυτό
δείχνει: iPhone 5/5S στις 21 Σεπτεμβρίου,
iPhone 6/6S στις 19 Σεπτεμβρίου.
Παλαιότερες φήμες βέβαια, ανέφεραν ότι το
iPhone 7 των 4.7 ιντσών θα είναι στα ράφια
των καταστημάτων στο τέλος του 3ου τριμήνου
του έτους, ενώ το iPhone 7 Plus των 5.5 ιντσών
στο τέλος του 4ου τριμήνου λόγω αλλαγής
του υλικού κατασκευής σε ένα νέο τύπο
αλουμινίου που θα είναι 60% πιο ανθεκτικός
από το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για τη
κατασκευή του iPhone 6 - για να αποφύγουν

νέο #bendgate σκάνδαλο!
Η παραγωγή των iPhone 7 και iPhone
7 Plus αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη
Αυγούστου, ενώ στο θέμα των πωλήσεων, η
αμερικάνικη εταιρεία φαίνεται να στοχεύει τις
80 εκατομμύρια πωλήσεις iPhone μέσα στο
2016, συμπεριλαμβανομένων και των δύο
συσκευών.
Πότε θα πάρουμε απαντήσεις για όλα
αυτά; Επίσημα, μια βδομάδα πριν το
event παρουσίασης της συσκευής, όταν
παραδοσιακά η Apple ενημερώνει τους
εκπροσώπους του Τύπου. Με άλλα λόγια…
υπομονή μέχρι το φθινόπωρο.
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σταματούν εδώ, αφού θα υποστηρίζει την
υπηρεσία Dre. Streaming music η οποία
θα απογειώσει το λειτουργικό και αποτελεί
μία κατά μέτωπο επίθεση στην υπηρεσία
Google Play Music All Access. Μην ξεχνάτε
ότι η Apple είχε ήδη την υπηρεσία iTunes,
και τώρα εξαγοράζοντας την εταιρεία Beats,
έχει πρόσβαση και στην υπηρεσία streaming,
Beats music, δημιουργώντας ένα νέο πεδίο
παροχής υπηρεσιών, στο οποίο μέχρι πριν δεν
είχε παρουσία. Η μουσική υπηρεσία streaming
λέγεται ότι θα κοστίζει 7,99 δολάρια το μήνα
και θα προσφέρει τραγούδια on demand,
ακριβώς όπως το Spotify. Η Apple προσπαθεί
να συμπεριλάβει καλλιτέχνες όπως η Taylor
Swift και οι Florence and the Machine για
να διαθέτει αποκλειστικά κομμάτια στην
πλατφόρμα της.

MEGATEST

Τα καλύτερα selfie
phones της αγοράς!
Κρίση; Ποια κρίση; Για να αποκτήσετε αυτές τις συσκευές,
δε χρειάζεται να ξοδέψετε μία μικρή περιουσία!
Συνδυάζουν προσιτή τιμή, trendy σχεδιασμό και «νεανικά» χαρακτηριστικά άλλωστε, που κάθε teenager θα λατρέψει από το πρώτο
λεπτό! Κρατήστε σημειώσεις λοιπόν γιατί θα τις χρειαστείτε για την τελική επιλογή.

HTC Desire 510
Απλό, κομψό και λειτουργικό το προσιτό
smartphone της HTC, φαίνεται πως έχει
χρόνο για εσάς, αν έχετε (λιγοστό) χρήμα
για αυτό.

Samsung Galaxy A3
Εκτός του ότι συγκρίνεται με τη... Μόνα
Λίζα σε εμφάνιση, σκορπά χαμόγελα και
στην τσέπη σας με την τιμή του. Όλα σε
ένα δηλαδή!

LG Spirit
Μπορεί στην εμφάνιση να μη «γεμίζει» το
μάτι, στην τιμή και αξιοπιστία όμως, τα πάει
περίφημα. Για να μην αναφέρουμε επίσης
και στην εξαιρετικά φωτεινή του οθόνη.

Sony Xperia E4 4G
Η Sony μας έχει καλομάθει τα τελευταία
χρόνια και με το Xperia E4, πάει, μας
αποτελείωσε! Αξιόλογες λειτουργίες και
κορυφαία ευχρηστία σε τιμή χώμα!

Nokia Lumia 735
Λίγους μήνες μετά το κύκνειο άσμα
τους, οι Φινλανδοί επιμένουν και μας
θυμίζουν ότι τα selfie phones δεν θέλουν
υπερβολές, αλλά νεανικό χαρακτήρα!
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Τ

ο καλοκαίρι βρίσκεται στο απόγειό του, τα λιγοστά
χρήματα που είχαμε (;) φεύγουν για τις διακοπές και
αυτές τις «καλαμαράκι» days που όλοι λατρεύουμε,
έτσι το ερώτημα παραμένει… Πως μπορούμε να
βρούμε τίμιο selfie phone επιδόσεων χωρίς να
ενοχλήσουμε την τσέπη του πορτοφολιού μας που
τα τελευταία χρόνια κοιμάται σε...«ύπνο βαθύ;»
Την απάντηση θα δώσει -και πάλι- η αρένα μας που υποδέχεται πέντε
πολύ οικονομικά μοντέλα, με χαμηλό κόστος, νεανικό χαρακτήρα

και τεχνικά χαρακτηριστικά που σε ορισμένες περιπτώσεις αρκετά
πανάκριβα smartphones θα ζήλευαν. Υποδεχτείτε λοιπόν την HTC
με το Desire 510 που κάνει δυναμική είσοδο με κύριο προσόν την
σχεδόν ανύπαρκτη τιμή, τη Samsung με το Galaxy A3, την «παλιά»
στο χώρο LG με το ολόφρεσκο Spirit, την πάντα απρόβλεπτη Sony με
το Xperia E4 4G και τέλος, την -still here- Nokia με το best-seller της
Lumia 735.
Απολαύστε τις δυνατότητές τους λοιπόν και επιλέξτε στο τέλος αυτό
που σίγουρα δεν θα «ταλαιπωρήσει» την τσέπη σας.
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HTC Desire 510
Ελάχιστα κινητά στην αγορά έχουν την εμφάνιση και την ποιότητα
κατασκευής του Desire 510, στο ίδιο πακέτο με την τιμή με την οποία
λανσάρεται. Κομψό όσο δεν παίρνει, το trendy μοντέλο θα μπορούσε
εύκολα να πάρει μέρος σε νεανικά parties και την ίδια στιγμή να φέρει εις
πέρας ατέλειωτες εταιρικές τηλεφωνικές κλήσεις. Γιατί όχι άλλωστε;

Οι σχεδιαστές της HTC το αποκαλούν «επιθυμία», ίσως επειδή διαθέτει όλα
όσα χρειάζονται για να γίνει ο κρυφός πόθος κάθε teenager. Δεν βρίσκεις
άλλωστε τόσο εύκολα αξιόλογα selfie phones με οθόνη 4.7 ιντσών και
Android 4.4.2 KitKat σε τόσο χαμηλή τιμή.

Παρά την πολύ προσιτή του τιμή, το Desire 510 πιάνει τα 0-100 με ταχύτητες
LTE, ενώ κρύβει στα ενδότερα έναν αξιόπιστο WLAN πομποδέκτη για ακόμα
υψηλότερες ταχύτητες πρόσβασης στο mobile internet. Φροντίστε απλά να
βρίσκεστε κοντά σε κάποιο «δυνατό» access point, πατήστε το On στο Wi-Fi
και αφήστε τους άλλους να κοιτούν με φθόνο.

8GB μνήμης για value for money κινητό; Και όμως, μετά την πρώτη
εκκίνηση της συσκευής θα βρείτε μόλις 5,7GB από αυτά να σας περιμένουν,
έτσι θα χρειαστείτε απαραίτητα την microSD υποδοχή στο εσωτερικό της
συσκευής, συμβατή με κάρτες χωρητικότητας έως και 128GB.

Go… social!
Σχεδιασμένο για να σας φέρει πιο κοντά με κολλητούς
και φίλους, το Desire 510 βασίζεται στο Sense 5.5 UI και
επιτρέπει live updates των social networks που υποστηρίζει.
Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα γνωρίζετε άμεσα πως
αισθάνεται το... φλερτ σας, πως τα πήγε ο κολλητός σας
στην εξεταστική, τι ψώνια έκανε η ξαδέλφη σας κ.α. Κάντε
απλά login από το κινητό σε Facebook και Twitter, καθίστε
αναπαυτικά και απολαύστε τα widgets του!

Διαστάσεις

139,9 χιλ.

Φωτογραφίες vs. κρίση:
σημειώσατε 1.
Η οικονομική κρίση φαίνεται πως «χτύπησε» το Desire 510 σε
όλους τους τομείς, εκτός από αυτόν της ψηφιακής του κάμερας.
Έτσι «βλέπει» τον κόσμο μέσα από έναν ψηφιακό αισθητήρα
ανάλυσης 8.0 MPixel, με καλό frame rate και δυνατότητα
αναγνώρισης προσώπου για selfies στην παραλία. Προσθέστε
τη λειτουργία εγγραφής full HD video με 30 fps και έχετε στα
χέρια σας, μια «τίμια» κάμερα για αυτούς τους «χαλεπούς»
καιρούς.

69,8 χιλ.
Πάχος: 10 χιλ., Βάρος: 158 γρ.
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Samsung Galaxy A3
Samsung Galaxy Α3, όπως λέμε έργο τέχνης! Κομψό και στιλάτο, παρά την
αρκετά χαμηλή του τιμή, το νεανικό Galaxy θα μπορούσε εύκολα να ανήκει
σε ανώτερη κατηγορία συσκευών εξαιτίας του αρκετά υψηλού IQ του
(Android 5.0.2). Η Samsung επιμένει όμως ότι και οι teenagers έχουν ψυχή
και πρέπει να απολαύσουν premium αίσθηση, από ένα selfie phone!

Οι Κορεάτες το πιστεύουν πολύ, εμείς πάλι... όχι. Ο λόγος φυσικά για το
Touch Wiz UI της συσκευής, το οποίο μπορεί να μην είναι τόσο «έξυπνο»
όσο άλλα του ανταγωνισμού, προσφέρει τουλάχιστον τα βασικά της
πρόσβασης σε social networks. Παρόλα αυτά, αν ήταν φαγητό θα ήταν
άνοστο και άγευστο, αφού μπερδεύει αρκετές φορές το χρήστη!

Με το IQ του να είναι άνω του μέσου όρου της αγοράς των best value
for money συσκευών, το Samsung Galaxy Α3 γνωρίζει ότι υπερέχει και
ποντάρει σε αυτό. Έτσι διαθέτει WiFi b/g/n συμβατότητα, Wi-Fi Direct,
DLNA, Wi-Fi hotspot λειτουργία ενώ μπορεί να συνδεθεί μέσω Bluetooth
4.0 και micro USB υποδοχής με συμβατές συσκευές για ανταλλαγή
δεδομένων.

Μην περιμένετε ταχύτητες α-λα-Φλας-Γκόρντον κατά την πλοήγηση στο
internet. Το Galaxy Α3 και ο 4G πομποδέκτης του «συμπαθούν» την LTE
υπηρεσία, λατρεύουν όμως τις ταχύτητες που προσφέρει ένα καλό access
point, όταν το WLAN είναι στο ON. Βέβαια όταν συνδέεσαι σε Facebook/
Twitter και ανταλλάσσεις email, δεν χρειάζεσαι περισσότερα «γκάζια»,
αλλά ποιος ξέρει πότε θα τα χρειαστείτε....

Κάμερα: φάτε μάτια ψάρια!
Διατηρώντας τα περισσότερα χαρακτηριστικά του «μεγάλου»
Galaxy S6, η κύρια κάμερα του A3 προσφέρει φωτογραφίες
στα 3264x2448 pixels και full HD videos που θα
συζητηθούν. Οι νεαροί όμως μπορούν να αλλάξουν κάμερα
με μια κίνηση και να απολαύσουν selfies για το Instagram με
μια κίνηση και δεκάδες διαθέσιμα φίλτρα! Με ανάλυση 5.0
MPixel άλλωστε, η βοηθητική κάμερα μόνο ως αδιάφορη
δεν περνάει!

Διαστάσεις

130,1 χιλ.

«Γαλαξίας» μουσικής
ψυχαγωγίας
Παρά την χαμηλή τιμολόγηση και τα μέτρια τεχνικά
χαρακτηριστικά, το Galaxy A3 αποδεικνύεται party animal!
Πατήστε το «Play» στον ενσωματωμένο Music player λοιπόν
και απολαύστε όσες εκατοντάδες αρχεία MP3 χωράνε στην
microSD κάρτα με την οποία θα εφοδιάσετε το μοντέλο.
Εναλλακτικά μπορείτε να ακούσετε το αγαπημένο σας
πρόγραμμα από το FM Radio, αλλά και να ενημερωθείτε
από την υπηρεσία RDS.

65,5 χιλ.
Πάχος: 6,9 χιλ., Βάρος: 110 γρ.
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Τί είναι το agoraseto.gr;
Δραστηριοποιείται στον χώρο της εισαγωγής και
χονδρικής διανομής προϊόντων με ιδιαίτερη έμφαση
στην κινητή τηλεφωνία.

Διεύθυνση
Αδελφών Κυπραίου 5, Ελευσίνα 19200
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Τηλέφωνο επικοινωνίας : 0030 211 800 6602 για (Αθήνα)
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 0030 231 220 6605 για (Θεσσαλονίκη)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------H εταιρεία λειτουργεί καθημερινά από 10.30 έως της 19.00
e-mail επικοινωνίας : alexiou@agoraseto.gr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Τηλέφωνο επικοινωνίας Τεχνικής Υποστήριξης : 0030 211 8006605 για Eλλάδα και Kύπρο
e-mail επικοινωνίας : pelekoudas@agoraseto.gr
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LG Spirit
Η LG φαίνεται πως έχει «ερωτευθεί» παράφορα τα πρωτοποριακά πίσω
πλήκτρα που γνωρίσαμε για πρώτη φορά στο LG G2 και όλα τα μετέπειτα
high-end μοντέλα της εταιρίας. Φέτος ήρθε η εποχή να τα χαρούν και πιο
«mainstream» συσκευές με άποψη, όπως το LG Spirit για παράδειγμα!

Εκτός από αξιόπιστο, είναι και σούπερ «δυνατό» σε θέματα αυτονομίας.
Όσο και να το «λιώσετε», όσο και να το πιέσετε με αναπαραγωγή μουσικής
σε συνδυασμό με ατέλειωτες βόλτες στα κοινωνικά δίκτυα, το trendy
smartphone της LG υπόσχεται να μείνει στο πλευρό σας για περίπου 10
ώρες ασταμάτητης ομιλίας.

Οι Κορεάτες -δεν το συζητώ- ξέρουν τι θέλει η αγορά και κυρίως, πότε το
θέλει. Δεν εξηγείται αλλιώς η μεγάλη αγοραστική επιτυχία του Spirit, το
οποίο είναι ίσως το πιο καλοδουλεμένο και αξιόπιστο κινητό της πεντάδας,
με διαφορά από τον δεύτερο. Μια ματιά στην HD οθόνη του και την
φωτεινότητά της είναι αρκετή για να σας πείσει!

Και μπορεί στα της οθόνης να παίρνει άριστα, δυστυχώς δεν μπορούμε να
πούμε το ίδιο και για τα 8GB εσωτερικής μνήμης της συσκευής ή το μόλις
1GB RAM, που δεν βοηθά όσο θα περίμενε κανείς. Ευτυχώς στα ενδότερα
θα βρείτε μια microSD υποδοχή για κάρτες έως και 32GB, η οποία είναι
αρκετή για αρκετές χιλιάδες MP3, videos ή φωτογραφίες.

Socially connected phone!
Ναι καλά καταλάβατε, θα τονίσουμε το προφανές. Όπου
και να πλοηγηθείτε στα μενού της συσκευής, θα βρείτε
εφαρμογές και συντομεύσεις της οθόνης αναμονής για hot
υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που σας καλούν θελκτικά
κοντά τους. Facebook, Twitter, Smarm, Instagram 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

133,3 χιλ.

And what about… camera?
Όχι ότι τα 8.0 MPixel είναι αρκετά για να αλλάξουν τη γνώμη
σας για τα προσιτά smartphones, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι
γίνεται κάτω από το σωστό φωτισμό ή την τέλεια γωνία
λήψης. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι φωτογραφίες σας θα
έχουν μέγιστη ανάλυση 3264x2448 pixels, με geo-tagging
υποστήριξη, touch focus λειτουργία, αναγνώριση προσώπου
και δυνατότητα λήψης πανοραμικών φωτογραφιών.

66,1 χιλ.
Πάχος: 10 χιλ., Βάρος: 124 γρ.
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Sony Xperia E4 4G
Αποτελεί δίχως αμφιβολία το best seller της Sony στην ελληνική αγορά και
σίγουρα μια συσκευή που έχει πολλά να «δώσει», ειδικά με την τιμή στην
οποία πλασάρεται. Έτσι «κλέβει» με ευκολία τις εντυπώσεις με το στιβαρό
πλαστικό του περίβλημα που δικαιολογεί απόλυτα τον τίτλο του σαν «value
for money» κινητό, σε μια αγορά που δείχνει να το έχει απόλυτη ανάγκη.

Ποιος κοιτάζει την «πλαστική» εμφάνιση όμως όταν ενεργοποιηθεί το
Android OS; Βασίζεται στην έκδοση Android 4.4.4 KitKat (αναβαθμίσιμο σε
Android 5.0) με 1GΒ μνήμης RAM στα ενδότερα να «ανοίγουν το δρόμο»
στις προσπάθειες του τετραπύρηνου Mediatek επεξεργαστή. «Τίμιο» κινητό,
όχι δήθεν...

Πόσο έξυπνο είναι όμως; Αρκετά για να ενσωματώσει LTE υποστήριξη για
πλοήγηση στα αγαπημένα σας sites με ταχύτητες κοντά στα 55Mbps (λέμε
τώρα...), ή και ακόμα μεγαλύτερες σε περίπτωση που θέλετε να δουλέψετε
στα «κόκκινα» τον WLAN πομποδέκτη του Xperia E4 4G. Με ένα καλό access
point μάλιστα, ίσως σας εκπλήξει ευχάριστα!

...και για να συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο, αποδεικνύεται αρκετά αξιόπιστο
ακόμα και σε καθημερινή χρήση. Η Li-Ion μπαταρία που διαθέτει (2300mAh),
δεν κάνει συμβιβασμούς στη διαχείριση ενέργειας και προσφέρει έως 696
ώρες λειτουργίας σε κατάσταση αναμονής ή πιο απλά περίπου 12 ατέλειωτες
ώρες τηλεφωνικού κουτσομπολιού!

«Google inside...»
Μπορεί η Sony να κράτησε κλειστό το πορτοφόλι της
όταν εφοδίαζε με τεχνικά χαρακτηριστικά το Xperia E4
4G, ευτυχώς όμως η Google έκανε ακριβώς το αντίθετο.
Η έκδοση 4.4.4 του Android OS μπορεί να μην είναι η
πιο φρέσκια, διαθέτει όμως πληθώρα από βελτιώσεις
και νέα χαρακτηριστικά, ενώ και για τη σταθερότητα του
λειτουργικού δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Υποθέτουμε πως
έχετε ήδη έναν Google λογαριασμό, επομένως τι περιμένετε;

Διαστάσεις

133 χιλ.

Μια ματιά σου μόνο (δε) φτάνει...
ΟΚ, τι περιμένατε από ένα smartphone με κόστος λίγο
πάνω από 140 ευρώ; Αυτά λοιπόν που παίρνετε με την
απόκτηση του Sony Xperia E4 4G είναι μια τίμια κάμερα στην
πίσω πλευρά, ανάλυσης 5.0 MPixel, με φωτογραφίες στα
2592x1944 pixels με δυνατότητα χρήσης φλας, αλλά κάπως
«αναιμικά» videos που δεν πρόκειται να εντυπωσιάσουν
κανέναν. Μπρος στα κάλλη όμως (τιμή), τι είναι ο «πόνος;».

71 χιλ.
Πάχος: 10,8 χιλ., Βάρος: 135 γρ.
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MEGATEST

Nokia Lumia 735
Αν δεν έχετε μάθει ακόμα τα κατορθώματα του Lumia 735, τότε ζείτε σε άλλο
πλανήτη. Γνωρίστε από κοντά το πιο «φιλικό» Windows Phone 8.1 κινητό,
κατασκευασμένο από τη Nokia ειδικά για εσάς. Ναι εσάς που διαβάζετε αυτές
τις σελίδες και ψάχνετε για προσιτά αλλά αξιόλογα selfie phones. Με το 735
τo μόνο βέβαιο είναι ότι το βρήκατε!

Windows Phone 8.1 update και δεν θα πούμε περισσότερα: Περιμέναμε
καιρό για την συγκεκριμένη αναβάθμιση των Windows Phone 8 από τους
Φινλανδούς και το αποτέλεσμα μας δικαίωσε. Αύξηση αυτονομίας, σταθερή
λειτουργία κάτω από εντατική χρήση, αέρινα animations και πληθώρα από
εφαρμογές της «μαμάς» Nokia στα ενδότερα! Για το τέλος; Το καλύτερο: το
Lumia 735 θα αναβαθμιστεί και σε Windows 10 μέσα στο καλοκαίρι!

Τι «λένε» όμως οι επιδόσεις του λειτουργικού κάτω από τις εντολές του
τετραπύρηνου Snapdragon 400 επεξεργαστή που διαθέτει, χρονισμένου
στα 1,2GHz; Αρκετά ισχυρός για να κάνει τη διαφορά και όσο «χαλαρός»
χρειάζεται για να χαρίσει εντυπωσιακή αυτονομία σε σχέση με τον
ανταγωνισμό. Εύκολη επιλογή;

Γιατί όμως είναι τόσο γρήγορο; Ρίξτε μια ματιά στα ενδότερα και θα
καταλάβετε. Ένα «ελαφρύ» UI από την Microsoft που συνδυάζεται με την
έκδοση 8.1 των Windows Phone και τα «καλούδια» της, σε συνδυασμό
με 1GB μνήμης RAM, φαίνεται πως είναι αρκετά για να κερδίσουν το
ενδιαφέρον κάθε αρχάριου χρήστη. Μην αγχώνεστε πάντως, δεν «κολλάει»
πουθενά.

Selfie fans του κόσμου,
ενωθείτε!
Με τον τίτλο Selfie phone να κοσμεί το βιογραφικό του,
δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό εκτός από εντυπωσιακές
φωτογραφίες! Εφοδιασμένο με μία κύρια κάμερα 6.7 MPixel
με Carl Zeiss οπτικά και εντυπωσιακές επιδόσεις, το Lumia
735 κρατάει το καλύτερο για το τέλος; Εμπρόσθια selfie
camera με ανάλυση 5.0 MPixel, εντυπωσιακή ευκρίνεια και
ISO ευαισθησία για νυχτερινές λήψεις στο club!

Διαστάσεις

134,7 χιλ.

Η μουσική σώζει την
κατάσταση...
Και εκεί που μας έχουν συναρπάσει οι επιδόσεις της
συσκευής στον τομέα της ψηφιακής φωτογράφισης, το Lumia
735 βάζει τον music player στο Play και ένα μεγαλύτερο
εμφανίζεται χαμόγελο στα χείλη μας! Δυνατό ηχείο,
κρυστάλλινος ήχος, υποστήριξη για αρχεία MP3/WMA και
AAC, όλα συνδυάζονται και χαρίζουν στο best-seller της
Nokia, μια θέση κοντά στην κορυφή των κορυφαίων selfie
phones.

68,5 χιλ.
Πάχος: 8,9 χιλ., Βάρος: 134 γρ.
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HTC
Desire 510

Samsung
Galaxy A3

LG
Spirit

Sony
Xperia E4 4G

Nokia
Lumia 735

ΤΙΜΗ

€169

€199

€189

€139

€159

SITE

www.htc.com/gr

http://gr.samsungmobile.com

www.lg.com/gr

www.sonymobile.gr

www.nokia.gr

ΟΘΟΝΗ

4.7’’, TFT, 480x854 pixels

4.5’’, TFT αφής,
540x960 pixels

4.7’’, IPS LCD,
720x1280 pixels

4.7’’, IPS αφής,
540x960 pixels

4.7’’, OLED LCD αφής,
720x1280 pixels

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

4G/LTE/, WLAN, WiFi Hotspot,
Bluetooth 4.0, microUSB 2.0

4G/LTE/, WLAN, WiFi Hotspot,
Bluetooth 4.0, microUSB 2.0

4G/LTE/, WLAN, WiFi Hotspot,
Bluetooth 4.0, microUSB 2.0

4G/LTE/, WLAN, WiFi Hotspot,
Bluetooth 4.0, microUSB 2.0

4G/LTE/, WLAN, WiFi Hotspot,
Bluetooth 4.0, microUSB 2.0

ΜΝΗΜΗ

8GB, 1GB RAM, microSD

16GB, 1/1,5 GB RAM,
microSD

8GB, 1GB RAM, microSD

8 GB, 1GB RAM, microSD

8GB, 1GB RAM, microSD

OS

Android OS, v4.4.2 (KitKat)

Android OS, v4.4.4

Android OS, v5.0.1 (Lollipop)

Android OS, v4.4.4 (KitKat)

Microsoft Windows Phone
8.1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ

Qualcomm MSM8916
Snapdragon 410

Quad-core 1.2GHz
Cortex-A53

Qualcomm MSM8916
Snapdragon 410

Quad-core 1,5GHz
Cortex-A53

Quad-core 1.2GHz
Snapdragon 400

ΚΑΜΕΡΑ

5.0 MPixel, video recording

8.0 MPixel, βίντεο,
geotagging

8.0 MPixel, αυτόματη εστίαση,
βίντεο

5.0 MPixel, αυτόματη εστίαση,
βίντεο

6.7 MPixel, Carl Zeiss,
autofocus, βίντεο

AYTONOMIA

646 ώρες αναμονή, 1020
λεπτά ομιλία

280 ώρες αναμονή, 720 λεπτά
ομιλία

540 ώρες αναμονή

696 ώρες αναμονή,
730 λεπτά ομιλία

600 ώρες αναμονή,
1320 λεπτά ομιλία

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΒΑΡΟΣ

139,9x69,8x10 χιλιοστά /
158 γρ.

130,1x65,5x6,9 χιλιοστά /
110,3 γρ.

133,3x66,1x10 χιλιοστά /
124,4 γρ.

133x71x10,8 χιλιοστά /
135 γρ.

134,7x68,5x8,9 χιλιοστά /
134 γρ.

ΥΠΕΡ

Ποιότητα κατασκευής,
αυτονομία

Μνήμη, κάμερα, λειτουργικό

Λειτουργικό, ευχρηστία,
οθόνη

Λειτουργικό, συνδεσιμότητα,
τιμή

Οθόνη, συνδεσιμότητα,
επιδόσεις

ΚΑΤA

Κάμερα, οθόνη, βάρος

Οθόνη, UI, αυτονομία

Κάμερα, ποιότητα, αυτονομία

Κάμερα, ποιότητα κατασκευής,
οθόνη

Λειτουργικό, ποιότητα
κατασκευής

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΙΠΕ…

Νεανικό, «εύχρηστο» και
προσιτό οικονομικά, το
Desire 510 απευθύνεται σε
teenagers, αλλά υστερεί στην
οθόνη, το «βαρύ» λειτουργικό
και την μέτρια κάμερα που
ενσωματώνει.

Κομψό και «έξυπνο», αλλά
ταυτόχρονα «φορτωμένο»
στα μενού και τις λειτουργίες
του TouchWiz UI, το Galaxy
Α3 βασίζεται κυρίως στην
εντυπωσιακή ποιότητα
κατασκευής του, για να
πετύχει. Και παραλίγο να το
καταφέρει…

Η νεανική πρόταση της
LG εντυπωσιάζει με την
κρυστάλλινη HD οθόνη, την
προκλητική εμφάνιση και το
λειτουργικό της, δεν ικανοποιεί
όμως με τις επιδόσεις του
επεξεργαστή και της κάμερας.

Τίμιο, με στιβαρή κατασκευή
και υψηλή αξιοπιστία, το
Xperia E4 4G παίζει δυνατά
στην κατηγορία, αλλά χάνει
το παιχνίδι εξαιτίας της απλά
«συμπαθητικής» οθόνης
και των μετρίων imaging
δυνατοτήτων του.

Εφοδιασμένο με τις δύο
καλύτερες κάμερες στην
αρένα μας αυτή τη φορά, σε
συνδυασμό με ένα ελαφρύ
- αέρινο λειτουργικό και
καθαρά νεανικό «χαρακτήρα»,
το Lumia 735 είναι ο νικητής
του συγκριτικού μας… με
διαφορά!

… ΚΑΙ ΕΒΑΛΕ

7,5

8,5

8

7,5

9

100%

Ο νικητής

90%
80%
70%

Nokia Lumia 735
Δικαιολογώντας απόλυτα
την «φήμη» του σαν
«selfie» phone, το Lumia
735 βασίζεται στην έκδοση
Windows Phone 8.1, θα
αναβαθμιστεί σε Windows
10, ενώ διαθέτει δύο από
τις καλύτερες κάμερες της
κατηγορίας, με διαφορά από
τον δεύτερο. Η δε τιμή του;
Απλά «λουκούμι» για τον
αρχάριο χρήστη!

60%
50%
40%
30%
20%
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0%
Οθόνη

Αυτονομία

HTC Desire 510
Sony Xperia E4 4G
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Συνδεσιμότητα

Πλοήγηση

Samsung Galaxy A3
Nokia Lumia 735

OS

LG Spirit

VERSUS

Battle of the Titans!
HTC ή LG; Ποιος θα κρατήσει τα σκήπτρα του κορυφαίου Android smartphone;
Η απάντηση στο κάτω μέρος της σελίδας…

HTC One (M9)
€599, www.htc.com/gr/

[VS]

LG G4
Από €759, www.lg.com/gr

Η Super LCD3 οθόνη του υστερεί στην ανάλυσή της που
αγγίζει τα 1080x1920 pixels στις 5.0 ίντσες της, κάνει τη
διαφορά όμως με τις εκπληκτικές γωνίες θέασης.

[τεχνικά]

Εφοδιασμένο με Android 5.1 το «θηρίο» της LG παίζει
μόνο του, δίχως αντίπαλο. Ανανεωμένο, flat UI που
χαρίζει άμεση απόκριση στις εντολές σας.

Ένας οκταπύρηνος Snapdragon 810 επεξεργαστής, που
«τρέχει» με άνεση στα 2,0GHz κάνει πραγματικότητα τις
πιο τρελές σας απαιτήσεις στο δευτερόλεπτο!

[επιδόσεις]

To LG G4 διατίθεται σε έκδοση με 32GB μνήμης και
3GB RAM, η οποία σε συνδυασμό με το εξαπύρηνο
Snapdragon 808 SoC καταφέρνει να ικανοποιήσει.

Με τη λειτουργία Power Saving στο ON, το HTC
One (Μ9) μεταμορφώνεται σε τέρας ενεργειακής
αυτοσυγκράτησης, προσφέροντας σχεδόν 40 ώρες
αυτονομίας.

OS: Android OS, v5.0 (Lollipop)
Επεξεργαστής: Quad-core 1,5 GHz
Cortex-A53 & Quad-core 2GHz Cortex-A57
Μνήμη: 32GB, 3GB RAM, microSD
Οθόνη: 5.0’’, Super LCD3 multitouch
Κάμερα: 20.0 MPixel, 4K video rec
Αυτονομία: 391 ώρες αναμονή
Υ x Π x Π: 144,6x69,7x9,6 χιλ.,
Βάρος 157 γρ.

[αυτονομία]

Ο ειδικός είπε...
Με ανώτερα τεχνικά
χαρακτηριστικά σε κάμερα,
λειτουργικό και multimedia
λειτουργίες το LG G4
κερδίζει… στα σημεία!

...και έβαλε 8,5

Τόσα κορυφαία τεχνικά χαρακτηριστικά έχουν επίπτωση
στην αυτονομία του LG G4, χαρίζοντάς του 2 περίπου ημέρες
αδιάκοπης λειτουργίας. Αρκετή για να κερδίσει στα σημεία
το εξαιρετικό στην ενεργειακή κατανάλωση HTC One M9.

OS: Android OS, v5.1 (Lollipop)
Επεξεργαστής: Dual-core 1,82GHz
Cortex-A57 & quad-core 1,44 GHz Cortex-A53
Μνήμη: 32GB, 3GB RAM
Οθόνη: 5.5’’ IPS LCD, 1440x2560 pixels
Κάμερα: 16.0 MPixel, laser focus
Αυτονομία: 360 ώρες αναμονή,
Υ x Π x Π: 148,9x76,1x6,3 - 9,8 χιλ.,
Βάρος 155 γρ.

...και έβαλε 9
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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

HOW TO

1. Eγκαταστήστε anti-virus!

2. Μολύνθηκε το κινητό, τι κάνω;

Όπως και στο PC, έτσι και στο Android smartphone σας οφείλετε να
έχετε κάποια εφαρμογή antivirus για τον έλεγχο των δεδομένων που
ανταλλάσσετε με το Internet (όπως εφαρμογές που εγκαθιστάτε, email
με επισυναπτόμενα αρχεία, δεδομένα μέσω Bluetooth, Wi-Fi κ.α.).
Σας προτείνουμε τις εφαρμογές Lookout Mobile Security ή Antivirus
Free για αρχή!

Καταρχάς δεν θα πρέπει να σας πιάσει πανικός, καθώς στις
περισσότερες των περιπτώσεων, το 98% των ιών για Android αφορά
διαφημίσεις και pop-up παράθυρα που εμφανίζονται στην οθόνη
της συσκευής. Αν θέλετε να εντοπίσετε τους ιούς λοιπόν και να τους
εξολοθρεύσετε, τότε θα πρέπει να θέσετε το κινητό σε Safe Mode
λειτουργία!

Προστασία από ιούς σε Android

3. Ενεργοποίηση Safe Mode

4. Εντοπισμός «ύποπτων» εφαρμογών

Στα περισσότερα Android κινητά αρκεί να πατήσετε παρατεταμένα το
Power Off πλήκτρο και στη συνέχεια να επιλέξετε συνεχώς το πλήκτρο
απενεργοποίησης! Εκεί θα πρέπει να εμφανιστεί ένα ακόμα μενού για
μετάβαση σε Safe Mode λειτουργία της συσκευής σας.

Μεταφερθείτε στο μενού «Ρυθμίσεις» και βεβαιωθείτε ότι κοιτάτε το
tab «Downloaded». Εκεί θα βρίσκεται η «ύποπτη» εφαρμογή. Ψάξτε
καλά για κάθε τι περίεργο στο όνομα, στο μέγεθος (πολύ μεγάλη/
πολύ μικρή) ή γενικά για κάθε τι που δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί.
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5. Αφαίρεση ύποπτων εφαρμογών

6. Απενεργοποίηση δικαιωμάτων διαχειριστή

Αφού εντοπίσετε τον ιό πατήστε το Uninstall. Στις περισσότερες
περιπτώσεις αυτό θα είναι αρκετό και το πρόβλημα θα λυθεί. Αν όμως
δείτε ότι το πλήκτρο απεγκατάστασης (Uninstall) δεν είναι ενεργό,
αυτό σημαίνει ότι η εφαρμογή έχει λάβει δικαιώματα διαχειριστή
(Administrator).

Μεταβείτε απλά στο μενού Ρυθμίσεις–Ασφάλεια–Διαχειριστής
Συσκευής και στο σημείο αυτό θα βρείτε αρκετές εφαρμογές με ένα τικ
δίπλα τους. Μία από αυτές θα πρέπει να είναι και η εφαρμογή-ιός που
ταλαιπωρεί τη συσκευή σας, έτσι αφαιρέστε το τικ για να μπορέσετε
πλέον να την απεγκαταστήσετε.

Τι; Μόλις αποκτήσατε το νέο σας Android smartphone και κάνετε τις πρώτες ρυθμίσεις στα μενού; Ιδανική
ευκαιρία για 8 έξυπνα tips που θα σας επιτρέψουν να προστατέψετε το smartphone σας από κάθε
επικίνδυνο ιό!

7. Επανεκκίνηση και… είστε έτοιμοι!

8. Προτιμήστε το Play Store!

Μία επανεκκίνηση της συσκευής σας για να φύγετε από την «Ασφαλή
Λειτουργία», αρκεί για να δείτε (και να επιβεβαιώσετε) ότι η εφαρμογή
- ιός έχει αφαιρεθεί για τα καλά!

Αφού γλυτώσατε από τον ιό, καλό είναι να προστατευτείτε. Εκτός
λοιπόν από ένα anti-virus, καλό θα ήταν να εγκαθιστάτε εφαρμογές
ΜΟΝΟ από το Google Play Store, την εγκεκριμένη «αγορά» της
Google για παιχνίδια και εφαρμογές, που είναι συμβατές και ασφαλείς
για την συσκευή σας!
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HOW TO

1. Ακυρώστε τη σύνταξη μηνύματος ή κειμένου

2. Άμεση ανάκτηση αριθμών από τον Safari

Πόσες φορές δεν έχετε αλλάξει γνώμη για κάποιο κείμενο που
ξεκινήσατε να γράφετε στο iPhone και ψάχνατε τρόπο να ακυρώσετε
την όλη διαδικασία; Μην αγχώνεστε, ο αισθητήρας επιτάχυνσης του
iPhone μπορεί να σας λύσει τα χέρια. Κουνήστε λίγο απότομα τη
συσκευή λοιπόν και θα εμφανιστεί το μενού ακύρωσης του κειμένου
που εισάγατε. Εύκολο;

Ο Safari browser εκτός από ταχύτατος στην πλοήγηση, αποδεικνύεται
αρκετά «έξυπνος» στην αναγνώριση αριθμών μέσα στις σελίδες που
επισκέπτεσθε. Όταν βρίσκεστε λοιπόν σε κάποια ιστοσελίδα που έχει
αριθμούς τηλεφώνου, ημερομηνίες ή και ονόματα, αγγίξτε τα απλά
για να εμφανιστεί ένα μενού που θα σας προτρέπει: να κάνετε κάποια
κλήση, να εισάγετε την ημερομηνία στο Ημερολόγιο κ.α.

Hints & tips για το iPhone 6!

3. Λήψη screenshots…

4. Άμεση μετάβαση στην κορυφή μιας λίστας...

Δεν υπάρχει πιο συνεργάσιμη συσκευή από το iPhone για τη λήψη
screenshots των μενού, όπως αυτά που βλέπετε στο συγκεκριμένο
how to. Μεταφερθείτε απλά στο επιθυμητό μενού της συσκευής ή την
εφαρμογή της επιλογής σας και πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα On/
Off και Home. Η οθόνη του iPhone σας θα λάμψει στιγμιαία και το
screenshot θα σας περιμένει στο Camera Roll της συσκευής.

Πως όμως «ανεβαίνουμε» εύκολα -με μία κίνηση- στην κορυφή μιας
ιστοσελίδας (αν έχουμε κάνει scroll στο κάτω μέρος της), ή στην πρώτη
από τις επαφές μας για παράδειγμα; Αγγίξτε απλά με δύο σύντομα
-και απαλά- χτυπήματα το πάνω τμήμα της οθόνης (γνωστής και ως
Status Bar) για να μεταφερθείτε άμεσα και ταχύτατα προς την κορυφή
της συγκεκριμένης λίστας! Όχι, δυστυχώς δεν ισχύει το αντίστροφο!
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5. Εμφανίστε επιπλέον χαρακτήρες
πληκτρολογίου

6. Άμεσος «τερματισμός» εφαρμογών...

Αν θέλετε να εμφανίσετε και άλλους χαρακτήρες στο πληκτρολόγιο
της συσκευής (όπως π.χ. διαλυτικά ή ξένους χαρακτήρες άλλων
γλωσσών), επιλέξτε τον χαρακτήρα που θέλετε να αλλάξετε και
πιέστε τον παρατεταμένα. Άμεσα θα εμφανιστούν δίπλα του όλες
οι παρεμφερείς του εκδόσεις (με τόνο, διαλυτικά, απόστροφο κ.α.),
χωρίς να καθυστερείτε αναζητώντας τες.

Η αλήθεια είναι ότι σπάνια θα χρειαστεί να αντιμετωπίσετε κάποιο
«κόλλημα» στις εφαρμογές του iOS, αφού η διαχείριση των
λειτουργιών της συσκευής είναι σχεδόν απροβλημάτιστη. Παρόλα
αυτά, αν κάποια εφαρμογή σας «κολλήσει» και δεν μπορείτε να
αποφύγετε τη δύσκολη θέση, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο Home
για να τερματιστεί άμεσα από το λειτουργικό.

Το βλέπετε παντού: σε διαφημίσεις, στο internet, στις προθήκες των καταστημάτων, ακόμα και στην
παλάμη του χεριού σας! Γιατί να είστε επομένως «άγνωστοι» μεταξύ σας; Γνωρίστε λοιπόν τα πιο έξυπνα
tips του νεότερου «μήλου» και «ανεβείτε» επίπεδο...

7. Επιλέξτε διαφορετικά domains αντί για .com

8. Hard Reset: όταν όλα φαίνονται μάταια...

Σίγουρα θα σας έχει συμβεί, να θέλετε να πλοηγηθείτε σε κάποια
ιστοσελίδα με άλλη κατάληξη (εκτός του .com) και να αναγκάζεστε να
χάνετε χρόνο πληκτρολογώντας την. Καιρός να το αλλάξουμε αυτό.
Μεταφερθείτε λοιπόν στο πληκτρολόγιο και λίγο πριν προσθέσετε την
επιθυμητή κατάληξη, πιέστε παρατεταμένα το .com πλήκτρο! Θα βρείτε
εκεί αρκετές διαθέσιμες εναλλακτικές.

Τι συμβαίνει όμως όταν το πλήκτρο Home αρνείται να μας μεταφέρει
στο Springboard; Αν κανένα πλήκτρο δεν λειτουργεί και δεν υπακούει
στις εντολές σας, κρατήστε πιεσμένα μαζί παρατεταμένα τα πλήκτρα
Home και On/Off, μέχρι να σβήσει η οθόνη του iPhone. Όταν συμβεί
αυτό, πατήστε πάλι το On/Off για να... ολοκληρωθεί το reset που
μόλις κάνατε. Όχι, μην ανησυχείτε δεν θα χάσετε τα δεδομένα σας!
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Πείτε αντίο στην υπερθέρμανση!

Top cooling
applications…
Με το καλοκαίρι στα… καλύτερά του και τα κινητά μας να έχουν πάρει φωτιά από
το social messaging, Instagram uploading και τα δεκάδες selfies στην παραλία,
ποιος σκέφτεται τους άμοιρους επεξεργαστές τους που λιώνουν μέσα στον καύσωνα
για να μας ικανοποιήσουν; Μα εμείς φυσικά, που ξοδέψαμε ένα μήνα περίπου
ψάχνοντας για τα καλύτερα cooling apps, εφαρμογές δηλαδή που ξεκουράζουν τα
οκταπύρηνα/τετραπύρηνα «θηρία» που κρύβονται στην καρδιά της συσκευής σας,
βοηθώντας στην ψύξη της και στον καλύτερο έλεγχο της θερμοκρασίας της!

Cool Down Phone

Cell Cooler
€Δωρεάν

€0,76

«Δροσίστε» την συσκευή σας με τη συγκεκριμένη εφαρμογή και διατηρήστε την σε άριστη
«φόρμα» κάθε λεπτό. Η εφαρμογή καθαρίζει
σε πραγματικό χρόνο που καταναλώνουν
αρκετή μνήμη RAM και φορτίο μπαταρίας, ενώ διαχειρίζεται τα καθήκοντα ανάλογα με την
κατανάλωση μνήμης για τον περιορισμό της
θερμοκρασίας του επεξεργαστή.

Ξεκουράστε το Android smartphone σας με μία
από τις παλαιότερες -και best selling- εφαρμογές
στο Play Store. Η εφαρμογή υποχρονίζει την
ταχύτητα του επεξεργαστή σε ασφαλή επίπεδα, για να επανέλθει σε ασφαλή θερμοκρασία,
ακόμα και μετά από εντατική χρήση. Πατήστε
απλώς το πλήκτρο Off και η διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα, με το κινητό σας να επιστρέφει
σε χαμηλή θερμοκρασία, βελτιώνοντας έτσι την
διάρκεια ζωής του SoC.

Cooler Master - Cooling
Android

Coolify
€Δωρεάν

€Δωρεάν
Γνωρίστε την πληρέστερη επαγγελματική εφαρμογή
παρακολούθησης και ελέγχου της θερμοκρασίας
του τηλεφώνου για Android, η οποία εντοπίζει και
κλείνει τις εφαρμογές με μεγάλη κατανάλωση
πόρων για να μειώσει τη χρήση της CPU και να
αποτρέψει την υπερθέρμανση. Το Cooler Master
καταγράφει τη θερμοκρασία του τηλεφώνου σε
πραγματικό χρόνο και αναλύει τη χρήση της CPU,
εντοπίζοντας τις εφαρμογές που τη χρησιμοποιούν
σε υπερθετικό βαθμό, ενώ παράλληλα είναι τόσο
εξελιγμένο που εντοπίζει την αιτία της υπερθέρμανσης του τηλεφώνου!

Χρησιμοποιήστε το Coolify για να διατηρείτε
τη θερμοκρασία της συσκευής σας σταθερή,
να έχετε άμεσο έλεγχο και βελτιστοποίηση
με ένα άγγιγμα και να κρατάτε τις επιδόσεις
του smartphone σας όσο το δυνατόν πιο υψηλές. Η εφαρμογή είναι λιτή, χωρίς πολύπλοκο
interface, ενώ εγκαθίσταται και λειτουργεί χωρίς
την παραμικρή επιβάρυνση στο κινητό σας.
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Android
iOS
Blackberry
Windows Phone
Symbian

Cooling Master & Speed
Booster

Cooling Master Android Cooler
€3,99
Ποτέ δεν ήταν πιο εύκολο να εντοπίσουμε τις
εφαρμογές που δημιουργούν προβλήματα και
«κουράζουν» τη συσκευή μας! Η εφαρμογή
Cooling Master Android Cooler αναλαμβάνει
τον άμεσο τερματισμό τους, εξασφαλίζοντας τη
σταθερότητα και παράλληλα εντοπίζει εφαρμογές/διεργασίες που χρησιμοποιούν υπερβολικά τον επεξεργαστή και την μπαταρία
του συστήματος.

€Δωρεάν
Όταν η cache μνήμη του κινητού έχει γεμίσει
και δεκάδες εφαρμογές/διεργασίες τρέχουν στο
παρασκήνιο ανεξέλεγκτα, χρειάζεστε απαραίτητα έναν «επαγγελματία» στο χώρο για να σας
βοηθήσει. Η εφαρμογή Cooling Master & Speed
Booster όχι μόνο εντοπίζει τις ύποπτες εφαρμογές και τις απεγκαθιστά, αλλά «καθαρίζει» στη
συνέχεια το σύστημα για να βελτιώσει ακόμα
περισσότερο τις επιδόσεις του smartphone σας,
με ένα άγγιγμα!

CPU Temperature

Coolme

€Δωρεάν

€Δωρεάν

Σχεδιασμένη για τους λάτρεις των μετρήσεων και
του πιο επαγγελματικού ελέγχου της συσκευής,
η εφαρμογή CPU Temperature κάνει αυτό που
λέει το όνομά της: ελέγχει διαρκώς την θερμοκρασία της CPU, ενημερώνοντας το χρήστη
για τυχόν ύποπτες αυξήσεις της και αποτελεί μία
εγγύηση για την ορθή λειτουργία του κινητού,
χωρίς να το επιβαρύνει.

Το Coolme είναι μια ενδιαφέρουσα εφαρμογή
που βοηθά τους χρήστες να διατηρούν την
μπαταρία και τον επεξεργαστή της συσκευής
τους σε ασφαλή θερμοκρασία. Σε αντίθεση με
άλλες εφαρμογές το CoolMe ενσωματώνει και
αρκετά διασκεδαστικά στοιχεία, που σίγουρα
θα ικανοποιήσουν το χρήστη, μαζί φυσικά με
το τελικό αποτέλεσμα, που δεν άλλο από τη
σωστή ψύξη της συσκευής του.

Device Heat Minimise Cooler
€Δωρεάν
Τα smartphones στις μέρες μας είναι σε θέση να χειρίζονται τις πιο απαιτητικές εργασίες με σχετική ευκολία, τι συμβαίνει όμως όταν πιέζονται πολύ,
ειδικά τις ημέρες του καλοκαιριού; Το Device Heat Minimise Cooler κάνει
αυτό ακριβώς που λέει το όνομά του, καθώς εντοπίζει εφαρμογές που
καταναλώνουν υψηλή επεξεργαστική ισχύ και διαχειρίζεται την διαθέσιμη
μνήμη ώστε να διατηρεί την ψύξη του συστήματος σε ασφαλή επίπεδα!

EaseUS Coolphone-Cool
Battery
€Δωρεάν
Με πάνω από μισό εκατομμύριο downloads,
η συγκεκριμένη εφαρμογή έχει κάνει δυναμική
είσοδο στο Play Store τον τελευταίο καιρό. Επιτρέπει τον άμεσο εντοπισμό εφαρμογών και
διεργασιών που επηρεάζουν την απόδοση
της συσκευής, ενώ με ένα άγγιγμα χαμηλώνει
τον χρονισμό του επεξεργαστή όταν αυτό είναι
απαραίτητο!

Smart Cooler - Cooling
Master
€Δωρεάν
Όλα τα smartphones είναι εφοδιασμένα με επεξεργαστές υψηλής ισχύος για να μπορέσουν
να φέρουν εις πέρας δύσκολες διεργασίες. Τι
συμβαίνει όμως όταν υπερθερμαίνονται κατά
τη διάρκεια παιχνιδιών, ή εντατικής χρήσης; Το
Smart Cooler αντιλαμβάνεται τη στιγμή που
πρέπει να μειώσει την ισχύ του επεξεργαστή
για να διατηρήσει ασφαλή τη θερμοκρασία,
χωρίς μάλιστα να περιορίζει τις επιδόσεις της
συσκευής!
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Για λάτρεις της ενημέρωσης!

Best news readers-rss
apps
Android

Η ενημέρωση (και μάλιστα η σωστή ενημέρωση) στις μέρες μας είναι σημαντική
και απαραίτητη ίσως για τους περισσότερους από εμάς. Οι επιλογές ανάλογων
εφαρμογών από τα App Stores των εταιριών είναι χιλιάδες, ωστόσο ελάχιστες
από αυτές είναι σε θέση να βρουν το δρόμο τους στην οθόνη του κινητού σας.
Εμείς όμως τις εντοπίσαμε και σας τις παρουσιάζουμε παρακάτω!

iOS
Blackberry
Windows Phone
Symbian

BaconReader Premium for
Reddit
€1,52
Αν είστε χρήστης της υπηρεσίας Reddit, τότε το
BaconReader Premium σίγουρα δεν πρέπει να
λείπει από την συλλογή των εφαρμογών σας.
Προσφέρει άμεση πρόσβαση σε νέα posts,
links, φωτογραφίες και σχόλια, ενώ μπορεί
να συγκεντρώσει τα σημαντικότερα από αυτά
για άμεση ανάγνωση.

Feedly
€Δωρεάν
Γιατί πρέπει μόνο οι iOS συσκευές να έχουν τις
καλύτερες rss feed εφαρμογές; Γνωρίστε μία
που απευθύνεται και σε χρήστες Android μοντέλων και απολαύστε στις διακοπές τα νέα και
τις ειδήσεις των αγαπημένων σας ιστοσελίδων απευθείας στην οθόνη της συσκευής σας.
Συνοδεύεται φυσικά από ένα εύχρηστο widget,
ενώ επιτρέπει την ανάγνωση των νέων μαζί με
φωτογραφίες, videos κ.α.

Feed+ Pro
€3,58
Η συγκεκριμένη εφαρμογή υποστηρίζει κάθε
τύπο ειδησεογραφίας και blog, επιτρέποντας την
πρόσβαση και ανάκτηση Podcasts άμεσα από
την εφαρμογή, αλλά και το άμεσο download
κάθε άρθρου που ίσως σας ενδιαφέρει, απευθείας στην συσκευή. Διαθέτει λειτουργία Back-up
και Restore σε περίπτωση «ατυχήματος» με το
κινητό, ενώ τα εντυπωσιακά χρωματικά themes
που το συνοδεύουν κάνουν τη διαφορά σε σχέση με άλλες αντίστοιχες εφαρμογές.

Instapaper
€2,41
Με την εφαρμογή Instapaper μπορείτε να αποθηκεύετε ενδιαφέροντα links από το internet για
μετέπειτα ανάγνωση κυριολεκτικά στο λεπτό!
Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει
τις περισσότερες ιστοσελίδες μόνο σαν κείμενο, διατηρώντας μόνο τα απαραίτητα. Επιπλέον,
εξαφανίζει κάθε περιττό γραφικό στοιχείο που
μπορεί να σας αποσυντονίσει και κρατάει μόνο
τα απαραίτητα.
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Lite feeds

NewsRack

€Δωρεάν

$4,99

Σχεδιασμένη για κάθε επαγγελματία που θέλει να είναι διαρκώς ενημερωμένος ακόμα και
στις διακοπές, η συγκεκριμένη εφαρμογή RSS
Reader επιτρέπει την αυτόματη σύνδεση με
δημοφιλή feeds ή τα δικά σας αγαπημένα αν
το επιθυμείτε, μέσα από ένα απλό, λιτό αλλά
κατανοητό μενού. Αφήστε στην άκρη τις... παρωχημένες εφημερίδες πλέον και διαβάστε τα
feeds των αγαπημένων σας sites online!

Γιατί να τρέχετε στο περίπτερο του νησιού, όταν
μπορείτε να έχετε το δικό σας News stand στην
οθόνη του iPhone σας; Περάστε τα αγαπημένα
σας RSS Feeds στις ρυθμίσεις της εφαρμογής,
επιλέξτε τον συγχρονισμό ανά 1-2 ώρες και...
απολαύστε τα νέα κάθε είδους, καθώς θα εμφανίζονται σαν «σελίδες» ψηφιακών εφημερίδων
στην οθόνη σας! Φροντίστε βέβαια να έχετε
κάποιο πακέτο δεδομένων για το κινητό σας, ή
βρείτε κάποιο Wi-Fi Spot στο νησί...

Press (RSS Reader)

RSS Feeds Pro
€0,67

€2,25

Μετά την τελευταία της αναβάθμιση, η εφαρμογή RSS Feeds Pro επιτρέπει την άμεση σύνδεση
με τα δημοφιλέστερα blogs με μία απλή αναζήτηση. Έχει υποστήριξη για 35 γλώσσες (και
ελληνικά φυσικά), ειδοποιεί κάθε φορά που
έχει νέο περιεχόμενο να σας εμφανίσει ενώ είναι
συμβατό με offline reading για τις στιγμές που
δεν έχετε σύνδεση στο κινητό. Προσφέρει και
αυτή υποστήριξη για podcasts, ειδικά φίλτρα
για καλύτερες αναζητήσεις και δυνατότητα διαμοιρασμού άρθρων μέσω κοινωνικών δικτύων
με ένα άγγιγμα.

Οι συμπάθειες δεν κρύβονται και το Press είναι
μια από αυτές! Εντυπωσιακό στην εμφάνιση,
διαθέτει ένα πληρέστατο widget για άμεση πρόσβαση στα feeds από την οθόνη αναμονής, ενώ
μπορείτε να καθορίσετε το ρυθμό ανάκτησης
υλικού ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Είναι συμβατό με το Feedly για να κάνετε άμεσα
import τα αγαπημένα σας feeds, αλλά και με τα
Feed Wrangler, Feedbin και Fever.

Simply News Pro
€2,29
Επιλέξτε μέσα από 100 διαφορετικές πηγές πληροφοριών για RSS Feeds,
ακολουθήστε πάνω από 600 διαφορετικές περιοχές της Μ. Βρετανίας για
τοπικές ειδήσεις ενδιαφέροντος και αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1
εκατομμύριο άρθρα μηνιαίως. Διαθέτει λιτό, καθαρό UI χωρίς επιπλέον
παρεμβάσεις ενώ διαθέτει και έξυπνη κατηγοριοποίηση των πιο σημαντικών
από αυτά, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σας

RSS Reader
€Δωρεάν
Χρησιμοποιήστε τη δύναμη της τεχνολογίας RSS
προς όφελος της επαγγελματικής σας καριέρας.
Μείνετε πάντα ενήμεροι για τις εξελίξεις στον
τομέα της επιχείρησης σας, όπου και αν βρίσκεστε, διατηρώντας το προβάδισμά σας απέναντι στον ανταγωνισμό. Συνδεθείτε στον Feedly/
Reddit λογαριασμό σας, περάστε εκεί τα πιο hot
feeds της καθημερινότητάς σας και συγχρονίστε
τα με κάθε Android smartphone, όπου και αν
βρίσκεστε!

SimpleRSS
€0,60
Πιο απλός RSS Reader δεν υπάρχει στην αγορά
και… το γνωρίζει. Επιτρέπει συγχρονισμό με
Feedly, ή άλλα websites με RSS υποστήριξη,
προσφέρει δυνατότητα ανάγνωσης feeds offline
όταν είστε εκτός δικτύου ή WLAN ενώ μπορείτε
να προσθέσετε νέα feeds μέσα από τον Chrome
browser κάνοντας κλικ πάνω σε RSS feeds.
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Στην εποχή του VR…
Το τελευταίο χρονικό διάστημα, η εικονική πραγματικότητα απασχολεί όλο και περισσότερους
κατασκευαστές, προτείνοντας άλλοτε ακριβές (Oculus, Samsung Gear VR) και άλλοτε πιο
οικονομικές λύσεις (Cardboard VR) στο καταναλωτικό κοινό. Πιστεύετε ότι η εικονική
πραγματικότητα θα μπορέσει να εδραιωθεί σε σημείο που να γίνει ένα κομμάτι της καθημερινότητας
μας ή μήπως πρόκειται για ένα «πυροτέχνημα» που απλώς θα σκάσει και θα εξαφανιστεί;

Καλό το VR, αλλά μόνο για τα 10 πρώτα
λεπτά με γυαλιά εικονικής πραγματικότητας
και Google Street View, για καμία εικονική
βόλτα στον κόσμο… από την άνεση του
σαλονιού μας! Θεωρώ ότι οι πάροχοι
και οι data υπηρεσίες τους θα είναι
σημαντικότερες τα επόμενα χρόνια και
όχι τόσο η εικονική πραγματικότητα. Ας
βελτιώσουμε λοιπόν το interconnectivity
κινητών, υπολογιστών και υπηρεσιών
σε παγκόσμιο επίπεδο, ας καταργηθούν
τώρα (όχι το 2018) τα τέλη περιαγωγής
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δεις
αγαπητέ αρχισυντάκτη (σλουρπ) πότε θα
ξεχαστούν εκείνα «τα τεράστια μαραφέτια
που φοράγαμε στο κεφάλι το 2015 και μας
έπιανε πονοκέφαλος».
Νίκος Παπανικολόπουλος
Πιστεύω ότι η εικονική πραγματικότητα
νομοτελειακά θα επικρατήσει, τόσο γιατί
το κοινό συνεχώς αναζητεί νέες εμπειρίες,
όσο και από το γεγονός ότι το κόστος
αγοράς του εξοπλισμού θα είναι αρκετά

προσιτό για το target group στο οποίο
απευθύνεται Βέβαια, η εξέλιξη δεν πρόκειται
να σταματήσει, αφού οι τεχνολογικές
προκλήσεις με τον καιρό θα επιλύονται
τόσο η εμπειρία θα γίνεται πιο ρεαλιστική.
Σύντομα, η εξοικείωση με αυτού του είδους
τη διάδραση, θα οδηγήσει σε ακόμη πιο
«σοβαρές» εφαρμογές που θα ξεπεράσουν
τη σημερινή τεχνολογία αιχμής του Da Vinci
και οι εικονικές περιηγήσεις θα φαίνονται
commodity.
Βαγγέλης Ξανθάκης
Δεν είμαι πολύ φίλος των σχετικών
εφαρμογών, αλλά νομίζω ότι θα
μπορούσαν να έχουν μέλλον. Θα
μπορούσαν να αποτελέσουν αφορμή για
πιο «ζωντανά» και διαδραστικά games,
3D videos αλλά και ποικιλία εφαρμογών
«νέας εποχής». Το γεγονός ότι με πρώτη
την Google το «φτηνό» VR θα παίξει
δυνατά ανάμεσα στις λύσεις της αγοράς
ίσως παίξει και αυτό το ρόλο του.
Χριστίνα Κιτσάτη

66 KT ΙΟΥΛ 2015

To 2015 είναι η χρονιά που όλα τα
VR projects μπαίνουν στη τελική τους
ευθεία, για αυτό και τις πραγματικές τους
δυνατότητες πρόκειται να τις γνωρίσουμε
μέσα στο 2016.
Έχοντας μία μικρή προσωπική εμπειρία
με το Oculus Rift, η αλήθεια είναι ότι το
αποτέλεσμα μπορεί να είναι μαγευτικό,
αλλά μετά από λίγη ώρα καταντάει αρκετά
κουραστικό, καθώς αυτό που διαπίστωσα
είναι ότι δεν μπορείς να φορέσεις το VR
headset για περισσότερο από μισή ώρα.
Παρόλα αυτά, από τη στιγμή που το VR
υποστηρίζεται από τόσες πολλές εταιρείες
(HTC, Samsung, Valve, Sony, Microsoft,
Facebook) κάτι μας λέει ότι τουλάχιστον
στον τομέα του entertainment θα μπορέσει
να βρει ερείσματα στην αγορά. Παρόλα
αυτά, η εποχή που θα κυκλοφορούμε όλοι
φορώντας ένα VR headset στο κεφάλι,
μάλλον δεν την βλέπουμε να έρχεται και
τόσο εύκολα.

Πέτρος Κυπραίος

digitallife.gr
Η τεχνολογία στη
ζωή µας

infocom.gr
Τεχνολογία - Πληροφορική
- Media µε άποψη
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