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EDITORIAL
Στο κατώφλι του... 2016
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2015. Μία συναρπαστική «Mobile
χρονιά» και… ματιές στο μέλλον!
To 2015 πολύ σύντομα θα αποτελέσει «ιστορία», παίρνοντας μαζί του
αρκετές ευχάριστες αλλά και ορισμένες πολύ δυσάρεστες αναμνήσεις.
Για τον κόσμο της υψηλής τεχνολογίας, των gadgets, των smartphones
και των wearables, το 2015 ήταν μία χρονιά με μπόλικες «high-tech»
συγκινήσεις. Τώρα που ο παλιός χρόνος φεύγει μπορούμε πλέον
να κάνουμε (με ψυχραιμία) έναν μίνι-απολογισμό, εστιάζοντας στις
τεχνολογικές τάσεις που ξεχώρισαν και που αγαπήθηκαν από το κοινό.
Ξεκινώντας από τον μαγικό κόσμο των smartphones, στη χρονιά
που φεύγει είδαμε πολλούς κατασκευαστές (που ανήκουν στο
παραδοσιακό club των μεγάλων εταιρειών) να αισθάνονται μία
εντεινόμενη πίεση από τις «made in China» συσκευές, οι οποίες
έχουν κατακλύσει τις «δυτικές» αγορές. Κάποτε η έννοια «κινεζικό»
κινητό είχε μία καθαρά αρνητική διάσταση που πλέον έχει εξαλειφθεί.
Μάλιστα, το κενό που χώριζε τους παραδοσιακούς κατασκευαστές
με τις κινεζικές εταιρείες έχει μειωθεί αισθητά και τα smartphones
που κατάγονται από τη χώρα του δράκου, μοιάζουν αχτύπητα στον
τομέα του value for money. Αυτή η νέα τάση σαφώς και προκαλεί
«ζυμώσεις» στην αγορά, οι οποίες σίγουρα θα γίνουν περισσότερο
αισθητές το 2016.
Σε hardware επίπεδο, δύο ήταν οι τάσεις που κυριάρχησαν τη χρονιά
που φεύγει, καθώς είδαμε τις μεγάλες εταιρείες να επιδίδονται σε
μία κούρσα για να προτείνουν τα δικά τους “homemade” chipsets,
μειώνοντας την εμπλοκή τους με τις Qualcomm και MediaTek.
Η Samsung τα δίνει όλα για όλα για να προωθήσει, μέσω των
συσκευών της, τα νέα Exynos chipsets που αναπτύσσει η ίδια, ενώ και

η Huawei πλέον φαίνεται να εμπιστεύεται περισσότερο τα Kirin SoC.
Αναμφίβολα, η νέα τάση των μεγάλων κατασκευαστών που δίνουν
μεγαλύτερη βαρύτητα στα «δικά τους» παιδιά θα βρεθεί στο επίκεντρο
μέσα στο 2016. Η δεύτερη τάση που την είδαμε να κυριαρχεί έχει να
κάνει με την έλευση των Force Touch displays, τα οποία φιλοδοξούν
να αλλάξουν για πάντα τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε
την οθόνη του κινητού μας. Χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη
της τεχνολογίας, τα υπερσύγχρονα αυτά displays μπορούν να
αντιληφθούν την πίεση που ασκεί ο user στην οθόνη του κινητού του.
Apple και Huawei έσυραν πρώτες τον χορό και κάτι μας λέει ότι θα
ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες τη χρονιά που μας έρχεται.
Όσον αφορά στα wearables μέσα στο 2015 είδαμε την αποδοχή τους
από το κοινό να μεγαλώνει, χωρίς ωστόσο να φτάνει στα επίπεδα
που θα επιθυμούσαν οι μεγάλες εταιρείες. Παρόλα αυτά, με τα Apple
Watch και Samsung Gear S2 αλλά και με πλήθος άλλων ποιοτικών
συσκευών είναι σχεδόν βέβαιο ότι το 2016 θα είναι η χρονιά τους!
Τέλος, δε θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στη ραγδαία
ανάπτυξη των drones, τα οποία είναι σχεδόν σίγουρο ότι σε μερικά
χρόνια θα γίνουν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας,
καθώς πλέον μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για επαγγελματικές
όσο και για ψυχαγωγικές εφαρμογές. Κάτι μας λέει ότι τα drones θα
είναι το “next big thing” της τεχνολογίας και μέσα στο 2016 θα γίνουν
ακόμη πιο πολύ «mainstream».
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Κώστας Νόστης

ΑΚΡΩΣ

Άσπρο-μαύρο σε γκρίζο φόντο

Σ

ταθερά στο δρόμο της χρηματοοικονομικής
αξιοπιστίας βαδίζει ο ΟΤΕ, κάτι που αποδεικνύεται
από την ευκολία με την οποία ολοκλήρωσε την
επαναγορά ομολόγων, αλλά και την έκδοση ενός
νέου «πακέτου» 350 εκατομμυρίων με τετραετή
διάρκεια. Έτσι για μια φορά ακόμα έχουμε τα πρώτα
θετικά χρηματοοικονομικά δείγματα, μίας εταιρίας που έχει τη βάση
της στην Ελλάδα και κάνει επιτυχές άνοιγμα στις διεθνείς αγορές.

Θέλουμε να πιστεύουμε αυτή τη φορά
ότι τα δείγματα επανεκκίνησης θα
είναι πραγματικοί προάγγελοι μόνιμης
αντιστροφής του κλίματος και η ιστορία δεν
θα επαναληφθεί ως φάρσα.

Έτσι είχε γίνει και το καλοκαίρι του 2014, εκείνες τις Αλκυονίδες
ημέρες της εξαετούς -πλέον- κρίσης, όπου φαινόταν ότι η τροχιά
της χώρας έδειχνε να αλλάζει πρόσημο προς το θετικό.
Σύντομα βέβαια οι ημέρες αυτές πέρασαν και ακολούθησε μια
χρονιά που το country risk απογειώθηκε, καταβαραθρώνοντας
ταυτόχρονα και την αξιοπιστία των επιχειρήσεων στην διεθνή
αγορά, παγώνοντας τα επενδυτικά τους σχέδια και για πολλές
μάλιστα παγώνοντας τις ελπίδες τους για επιβίωση.

Εκλογές, Δημοψήφισμα, Εκλογές και τώρα
εσωκομματικές αναβαλλόμενες
εκλογές. Για να βγάλουμε τελικά Ολομέλεια
στην ΕΕΤΤ θα πρέπει να κάνουμε
αναθεώρηση του Συντάγματος.

Τώρα, νέος καπνός με άρωμα φούσκας
αναδύεται από το City και το όνομα αυτού,
InternetQ.
O ίδιος αναλυτής που ασχολήθηκε με τη

Globo, ξετυλίγει τώρα το κουβάρι της
Μια και μιλάμε αντιστροφή, ανατροπή
των δεικτών της βλέπει η Κάντζα η οποία
βλέπει επιβράδυνση στα νούμερα των
συνδρομητών, που ουσιαστικά ήταν το μόνο
θετικό που μέχρι τώρα είχε να επιδείξει.

Κρατάμε τελικά τα ευρυζωνικά έργα ή θα
βάλουμε αυτογκόλ όσο το κοσκινίζουμε
το θέμα με τις γενικές γραμματείες και τις
αρμοδιότητες.

Γιατί παρά τη δύσκολη οικονομική της θέση
και την υψηλή έκθεση στο δανεισμό,
χρησιμοποιούσε την αύξηση του αριθμού
των συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας και
συνδρομητικής τηλεόρασης της, ως απόδειξη
ορθής εμπορικής πολιτικής και γερή
προίκα προς τους επίδοξους αγοραστές.

κουζουλός την έχει κάνει τη δουλειά

Τα σημάδια που αναφέρει είναι,

ελάχιστους έως ανύπαρκτους πελάτες,
Μέχρι να το σκεφτεί ο λογικός ο

Φαίνεται όμως ότι, ακόμα και
αυτό το τελευταίο προπύργιο
αποδυναμώνεται. Τα οικονομικά
επίσης δείχνουν απογοητευτικά με
τριπλασιασμό των ζημιών και υποχρεώσεις
που διογκώνονται απελπιστικά.

εταιρίας του νέου Ψυχικού και δείχνει ένα
γνώριμο δρόμο.

του…
Διότι, την ώρα που κάνουμε σλάλομ ανάμεσα
σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων, έχουμε και τα
βαρίδια που μας πάνε αλλού γι’ αλλού.
Τελικά όσο και αν μας φαίνεται αυτονόητο
οι κρατικοί λειτουργοί απλά να κάνουν τη
δουλειά τους, όταν την κάνουν, αξίζουν
βραβείο επειδή πήγαν κόντρα στο ρεύμα των
τριών ‘Α’ που έλεγε και ο Παντελής.
Ποια είναι τα τρία Α; Μα… Άγνοια, Αδιαφορία,
Αντίδραση και όποιος πει ότι δεν τα έχει
συναντήσει λέει ψέματα!

δυσανάλογο κύκλο εργασιών, έσοδα που
μεταφέρονται σε επενδύσεις σε άυλα πάγια
και διάφορες λογιστικές τρίπλες.
Η διοίκηση -ως οφείλει σε αυτή τη φάση-

διαψεύδει τις αναφορές, αλλά η
κατακόρυφη πτώση της μετοχής κινδυνεύει
να μετατρέψει την εταιρία σε ένα άδειο σαρκίο
που η πτώση του θα είναι μια ακόμη ηχηρή
«σφαλιάρα», στη φήμη των ελληνικών
επιχειρήσεων στο εξωτερικό.
Βέβαια θα πείτε «όπως έστρωσε ο καθείς
ας κοιμηθεί», αλλά το σίγουρο είναι ότι
η αγορά δεν αντέχει άλλες χαμένες
θέσεις, γιατί ανεξάρτητα από τις πράξεις των
διοικήσεων και τη δημιουργική αλχημεία που
ενδεχομένως εφάρμοσαν, οι εργαζόμενοι
βρίσκουν τους εαυτούς τους χαμένους
στο κενό.
Ολοκληρώσαμε και φέτος το 7ο Infocom CΥ,
το οποίο πρέπει να ομολογήσουμε ότι
εξέπληξε και εμάς τους ίδιους. Η φρεσκάδα
και η δυναμική της Κύπρου επέστρεψε
δριμύτερη στην αγορά.

Είναι απορίας άξιο για το τι θα
πράξουν οι τράπεζες. Θα είναι
κούρεμα, ξύρισμα, ή καρατόμηση
δεν ξέρουμε. Πάντως μαχαίρι θα
έχει σίγουρα!

Σε τόπο σφαγής Ελληνικών
επιχειρήσεων software
αναδεικνύεται το χρηματιστήριο του
Λονδίνου.
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Ζωντανές συζητήσεις στα πανελ, όπου
οι συμμετέχοντες δεν παρέλειψαν
να αναδείξουν την ανάγκη για
συνέργειες και επενδύσεις, χωρίς να
περιορίζονται από το μέγεθος της τοπικής
αγοράς.

Ποιες θα είναι αυτές; Θα το μάθετε

σύντομα. Για την ώρα παρακαλούμε
αναμείνατε στο ακουστικό σας!
What happens in Bulgaria, stays in
Bulgaria... Η Vivacom που αποτέλεσε διακαή
πόθο της Olympia Development και του
Πάνου Γερμανού, πέρασε τελικά σε χέρια
εγχώριου επιχειρηματία.

Βλέπουν προς τα έξω, με στόχο να
κάνουν την Κύπρο μία Ελβετία των
τηλεπικοινωνιών. Φανταστείτε, ας
πούμε, τα disaster recovery data
centers παγκόσμιων κολοσσών
να βρίσκονται στην Κύπρο, πόσο
ασφαλές θα ήταν το Νησί από
διάφορες επιβουλές και αναταράξεις.

Το κλείσιμο όμως του συνεδρίου ήταν και το
πιο ελπιδοφόρο, αφού οι κυριότεροι
παίκτες του Κυπριακού οικοσυστήματος της
επιχειρηματικότητας και των startups έδειξαν
πόσο έχει ωριμάσει η αγορά και ποιες
ενέργειες βελτίωσης παραμένουν ακόμη.
Σε αυτό το χαλαρό και ευχάριστο ύφος,
ανανεώσαμε το ραντεβού μας για το τέλος του
2016 με την προσδοκία να δούμε ακόμη
πιο ζωντανό και ευχάριστο κλίμα.
Την αξιοπιστία της Vodafone επέλεξε η
αξιωματική αντιπολίτευση για να διεξάγει
τις εσωκομματικές της εκλογές...
Και βρήκε ο Καμμένος στη Βουλή για να
το σχολιάσει με πολιτικούς όρους. Άμα είσαι
ψεκασμένος...
Την αποχώρησή του από την Quest
ανακοίνωσε ο πρώην πλέον Δ/νων Σύμβουλος
της εταιρείας και ιδρυτής της Forthnet, Παντελής
Τζωρτζάκης, βάζοντας πλώρη για νέες,
αυτόνομες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Έτσι είναι σύντροφοι ! Μπορεί η
άδεια εκπομπής να είναι τσάμπα, αλλά
οι προμηθευτές εξοπλισμού θέλουν και
χρήματα.
Άλλο πράγμα «η άδεια» και άλλο «τα άδεια
ταμεία». Μοιάζουν αλλά δεν είναι ίδια!
Και μπορεί από υπερβολική γραφειοκρατία
και ευθυνοφοβία , έλλειψη χρημάτων
να κηρύξατε για τελείως ασήμαντους -έως
«ανύπαρκτους»- λόγους το διαγωνισμό
άγονο, αλλά θα μας πει κάποιος τι σημαίνει
αυτό οικονομικά ;

Την τάση ανάκαμψης επιβεβαίωσαν
οι ηγέτες της τηλεπικοινωνιακής αγοράς και
Πληροφορικής της χώρας, οι οποίοι απάντησαν
σε κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν τη
στρατηγική τους προς τη συνεχή
αναβάθμιση των δικτύων…
…τη θέση της Κύπρου στον παγκόσμιο
χάρτη της διακίνησης δεδομένων, αλλά
και θέματα που άπτονται των εσωτερικών
τους λειτουργιών, όπως του κόστους
διασύνδεσης και πιθανά συνεργατικά
μοντέλα με τους κατασκευαστές εξοπλισμού
δικτύων και Πληροφορικής.

Άγονος ο διαγωνισμός για προμήθεια
πομπών ψηφιακής τηλεόρασης για την
ΕΡΤ. Και μετά τους φταίει η απευθείας
ανάθεση στη Digea...

Διότι με αυτή την απόφαση θα έχετε
πληρώσει γύρω στα 2.5 μύρια των
φορολογουμένων μέχρι τον Απρίλιο, τα
οποία θα γίνουν ίσως 3 μέχρι να υλοποιηθεί
το δίκτυο, γεγονός που σημαίνει ότι στο
τέλος της ημέρας θα πληρώσετε και την
τσόχα της digea και τα ραφτικά του δικού
σας δικτύου.

Συμπτώματα... εξάρτησης
στη χρήση του Διαδικτύου
παρουσιάζουν οι Έλληνες,
σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία
του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς
Διαδικτύου.

Αν πάντως κάνουμε σωστή εκτίμηση ακόμα
και με απευθείας διαπραγμάτευση
(την οποία πλέον συζητάτε), πριν από το
Μάρτιο δεν θα έχει γίνει τίποτα και πριν από
το Σεπτέμβριο του 2016 αποκλείεται να
λειτουργεί το δίκτυο.

Η αρχαία ρήση του Κλεόβουλου
«Μέτρον ἄριστον», περιέχει μάλλον
άγνωστες λέξεις για τους σύγχρονους
Έλληνες…

Εκτός αν για λόγους εντυπωσιασμού
ανοίξετε κάποια μεγάλα κέντρα κατά
προτεραιότητα ώστε να μπορείτε να μιλάτε
για πληθυσμιακή κάλυψη.

Ουδείς διαφωνεί πως οι επενδύσεις στα
Δίκτυα Νέας Γενιάς θεωρούνται πρώτης
προτεραιότητας καθώς συνδέονται άμεσα
με τις μεταρρυθμίσεις και την

Τι μένει; Να σας ευχηθούμε καλή
Θα τη χρειαστείτε!

τύχη.

Οι αναφορές θέλουν την Apple να
ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ένα νέο

τεχνολογική αναβάθμιση του συνόλου της
ελληνικής οικονομίας.

4ιντσο iPhone την επόμενη χρονιά.

Ωστόσο, η… ανεπαρκής αντιμετώπιση
των εκκρεμοτήτων και των προβλημάτων,
βάζει φρένο στην επιτάχυνση των
επενδύσεων από τους τηλεπικοινωνιακούς
παρόχους.

Όπως φαίνεται, το νέο 4ιντσο iPhone
θα μπει στην παραγωγή το πρώτο
τρίμηνο του 2016, έτσι πιθανότατα θα
κυκλοφορήσει πριν τα iPhone 7 και iPhone
7 Plus.

Παράλληλα, με τις άδειες χρήσης
συχνοτήτων να λήγουν και να είναι
αμφίβολο το πότε θα ανανεωθούν και με
μια ακέφαλη ΕΕΤΤ, οι τηλεπικοινωνίες
στην Ελλάδα συνεχίζουν να κινούνται σε
αχαρτογράφητα νερά…

Το νέο 4ιντσο iPhone, αναμένεται να
κοστίζει μεταξύ 400 και 500 δολαρίων,
θα είναι κατασκευασμένο από μέταλλο, θα
τροφοδοτείται από ένα Apple A9 chipset,
θα ενσωματώνει NFC για να υποστηρίζει το
Apple Pay.
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Samsung
Galaxy Gear S2

Εκδόσεις

To smartwatch που το
λατρεύεις!

Υπάρχει τόσο το «Classic»
με ελαφρώς διαφορετική
εμφάνιση, πιό «κλασικό» στυλ
και δοντάκια στο στεφάνι του,
όσο και το 3G μοντέλο που έχει
mobile συνδεσιμότητα και GPS.

H Samsung πρωταγωνιστεί και στα wearables
παρουσιάζοντας το πανέμορφο και πανίσχυρο
ρολόι Galaxy Gear S2, μία πρόταση που
δημιουργήθηκε για να ξεχωρίζει, ανοίγοντας
το παράθυρο σε έναν νέο mobile κόσμο για
τους λάτρεις των wearable συσκευών.

Οθόνη
Η sAMOLED οθόνη του Gear
S2 έχει αρκετά υψηλή ανάλυση
και μπορεί άνετα να προβάλλει
ακόμα και χάρτες πλοήγησης
χωρίς πρόβλημα! Πολύ
καλή απεικόνιση, διακριτές
λεπτομέρειες και φωτεινότητα
που σκίζει!

Δυνατότητες σύνδεσης
Το Gear S2 συνδέεται με
οποιοδήποτε Android
smartphone (Kitkat 4.4 και άνω),
εκτός από αυτά της Samsung και
συνεργάζεται σχεδόν αψεγάδιαστα
με όλα. Φυσικά η πλήρης
εμπειρία χρήσης έρχεται με τα
Galaxy smartphones, αλλά η
εταιρεία φρόντισε το συντριπτικό
ποσοστό των apps και features
να λειτουργούν κανονικά και με
άλλα μοντέλα smartphones.

Αισθητήρας παλμών
Ο αισθητήρας παλμών που
φέρει το Gear S2 είναι πολύ
ακριβής και μπορείτε να ορίσετε
την περιοδική μέτρηση, κάθε 5
λεπτά, κάθε μισή ώρα κ.ό.κ. για
να καταγράφεται η καρδιακή σας
λειτουργία όλη μέρα.

Τ

ο Gear S2 ξεχωρίζει για την εντυπωσιακή του
εμφάνιση, την κατασκευή από ανοξείδωτο
ατσάλι και το μοντέρνο του σχεδιασμό. Οι
διαστάσεις της Wi-Fi version του Samsung
Gear S2 είναι 39,9x43,6χ11,4 χιλιοστά και
το βάρος του 42 γραμμάρια, ενώ του 3G
44x51,8x13,4 χιλιοστά και το βάρος του 51 γραμμάρια.
Μάλιστα, το σχεδιαστικό team της Samsung έδωσε μεγάλη
προσοχή στην αντοχή της συγκεκριμένης συσκευής, καθώς
το εν λόγω έξυπνο ρολόι έρχεται με πιστοποίηση IP68 που
σημαίνει ότι εμφανίζει εξαιρετική αντοχή στο νερό και στη
σκόνη.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το στεφάνι που
περιστρέφεται και το οποίο προσφέρει τεράστια ευκολία
πρόσβασης και άνεση στην πλοήγηση. Εκεί όμως που
το έξυπνο ρολόι της Samsung διαφοροποιείται από τον
ανταγωνισμό είναι στην ύπαρξη του Tizen OS, το οποίο
προσφέρει μία τελείως διαφορετική εμπειρία στον user σε
σύγκριση με τα υπόλοιπα smartwatches που κυκλοφορούν
στην αγορά.
Όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, το Gear S2
σε καμία περίπτωση δεν απογοητεύει, καθώς έρχεται με
στρογγυλή οθόνη 1.2 ιντσών ανάλυσης 360x360 pixels
(302ppi), διπύρηνο επεξεργαστή στο 1GHz, 512MB RAM,
4GB εσωτερικής μνήμης, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth
4.1, NFC και μπαταρία στα 250mAh, που, σύμφωνα με τη
Samsung, επαρκεί για 2 έως 3 μέρες κανονικής χρήσης. Η
3G έκδοσή της, μάλιστα, ενσωματώνει μεγαλύτερη μπαταρία
300mAh που εξασφαλίζει αυτονομία δύο ημερών. Η
αίσθηση που μας άφησε το Gear S2 ήταν εξαιρετική, καθώς
φανερώνει την premium φιλοσοφία που έχει προσθέσει σε
αυτό η Samsung. Ένα πραγματικά φοβερό smartwatch που
θα κλέψει τις καρδιές των φίλων των wearables.
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Samsung
Galaxy Tab S2
O απόλυτος βασιλιάς των
high-end tablets!

H Samsung βάζει με δυναμικό τρόπο τη σφραγίδα
της στον κόσμο των tablets, με ένα high-end tablet
που θα αποτελέσει τον καλύτερο σας σύντροφο,
αλλάζοντας για πάντα την mobile καθημερινότητα σας!

Διαστάσεις
Το Galaxy Tab S2 8.0 έχει διαστάσεις:
134,8x198,6x5,6 χιλιοστά και βάρος 265
γραμμάρια (Wi-Fi) ή 272 γραμμάρια (LTE),
ενώ το S2 9.7: 169x237,3x5,6 χιλιοστά
και βάρος 389 γραμμάρια (Wi-Fi) ή 392
γραμμάρια (LTE).

Επιδόσεις
Με 8 πυρήνες στο εσωτερικό του
και 3GB μνήμης RAM, το Tab S2
μπορεί να σηκώσει με χαρακτηριστική
άνεση ακόμη και τις πιο απαιτητικές
εφαρμογές.

Λειτουργικό
To Galaxy Tab S2 ενσωματώνει την
τελευταία λέξη της τεχνολογίας στο
λειτουργικό του, καθώς «φοράει»
το σταθερό και δοκιμασμένο
Android Lollipop 5.0.

Μ

ε το που θα πιάσετε
το Samsung
Galaxy Tab S2 δεν
θα αργήσετε να
συνειδητοποιήσετε
ότι πρόκειται για
μία συσκευή από το επάνω ράφι, η οποία
έχει γραμμένη τη λέξη «premium» πάνω της.
Αισθητικά είναι πανέμορφο με εκπληκτικές
sexy γραμμές και ποιοτικά υλικά κατασκευής
που αυξάνουν την αντοχή του στο πέρασμα
του χρόνου. Όμως δεν είναι μόνο η εξωτερική
του εμφάνιση που το κάνει να ξεχωρίζει, αλλά
και τα εκπληκτικά τεχνικά χαρακτηριστικά που
το καθιστούν το απόλυτο high-end tablet
της αγοράς. To Galaxy Tab S2 κυκλοφορεί
σε δύο διαφορετικές εκδόσεις, η πρώτη
έρχεται με Super AMOLED οθόνη 8 ιντσών
ανάλυσης 2048x1536 pixels, ενώ το δεύτερο
9.7 ιντσών με την ίδια ανάλυση! Και οι
δύο συσκευές έρχονται με οκταπύρηνους
επεξεργαστές (Quad 1,9GHz + Quad 1,9GHz),
3GB RAM, επιλογή αποθηκευτικού χώρου
ανάμεσα στα 32 και τα 64GB, καθώς και
δυνατότητα επέκτασης μέσω microSD.
Παράλληλα, διαθέτουν ακόμη Android 5.0,
κάμερες 8 και 2.1MP ενώ η μπαταρία τους
φτάνει, αντίστοιχα, τα 4.000 και 5.870mAh
και το λειτουργικό τους είναι το Android 5.0
Lollipop. Εκτός από τα παραπάνω, και οι δύο
versions του Galaxy Tab S2 προσφέρουν
fingerprint scanner στο home button, ενώ
επιπλέον χάρη στη δυνατότητα multitasking
μπορείτε να τρέξετε δύο εφαρμογές
μαζί, ενώ το Pop-Up Windows δίνει τη
δυνατότητα στους users να πλοηγούνται
με χαρακτηριστική ευκολία μεταξύ δύο
εφαρμογών.
www.samsung.com/gr
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Samsung
Galaxy S6
edge+

Φωτογραφικές
δυνατότητες

Το smartphone που
κυριαρχεί στην υψηλή
κατηγορία!

Με κύρια κάμερα στα 16MP και
selfie cam στα 5MP, αλλά και με το
εξελιγμένο camera software του
S6 edge+, το μόνο σίγουρο είναι
ότι θα τραβήξετε φωτογραφίες
επαγγελματικής ποιότητας.

Η Samsung με το S6 edge+ καταφέρνει να βελτιώσει
ακόμη περισσότερο τη ναυαρχίδα της S6 edge,
κάνοντας το «τέλειο» ακόμη… τελειότερο!

Μνήμη
Με 4GB RAM, το S6 edge+ είναι
βέβαιο ότι θα μπορεί να τρέχει
με χαρακτηριστική άνεση και τις
μελλοντικές εφαρμογές του Play
Store για τα επόμενα τουλάχιστον
δύο χρόνια.

Αυτονομία και φόρτιση
Tο Galaxy S6 edge+ προσφέρει
απίστευτα γρήγορη φόρτιση, αλλά
και δυνατότητα ασύρματης φόρτισης,
ενώ η μπαταρία του με τα 3000mAh
χωρητικότητα αποτελεί εγγύηση για
την αντοχή της συσκευής.

T

o Samsung Galaxy S6 edge+ όχι
μόνο ενσωματώνει την τελευταία λέξη
της τεχνολογίας σε επίπεδο τεχνικών
χαρακτηριστικών, αλλά παράλληλα
πρόκειται για μία premium συσκευή που
λόγω του εκπληκτικού της design, των
μοναδικά ποιοτικών υλικών κατασκευής και του dualcurved display δε χορταίνεις πραγματικά να την θαυμάζεις,
επιθυμώντας διαρκώς να την αγγίζεις. To πραγματικά
εντυπωσιακό S6 edge+ ξεχωρίζει για τον ασύγκριτο
σχεδιασμό του και την πρωτοποριακή λειτουργικότητα που
προσφέρει. Η τελευταίας τεχνολογίας οθόνη του στις, 5.7’’,
με τον ιδιαίτερο κυρτό σχεδιασμό της και στις δύο πλευρές
προσφέρει μοναδικές δυνατότητες καμπυλώνει δεξιά και
αριστερά όπως το S6 edge. Η ανάλυσή της είναι Quad HD,
ενώ στο κομμάτι του επεξεργαστή το «παρών» δίνει και εδώ
ο οκταπύρηνος Exynos 7420 (τέσσερις πυρήνες στα 2.1GHz
και τέσσερις στα 1.5GHz), με Mali-T760 MP8 γραφικά και
4GB RAM. Όπως μπορείτε να φανταστείτε με τα παραπάνω
πανίσχυρα specs, το S6 edge+ κυριολεκτικά σπάει τα
κοντέρ και δίνει μία νέα διάσταση στην mobile εμπειρία σας.
Επαγγελματικές εφαρμογές, multitasking και 3D games είναι
η «ειδικότητα» του S6 edge+ που η αλήθεια είναι ότι τρέχει
πιο γρήγορα και από τον άνεμο! Οι κάμερες φτάνουν τα 16
και τα 5MP, ο αποθηκευτικός χώρος τα 32 ή 64GB χωρίς
επέκταση microSD, ενώ συναντάμε ακόμη LTE Cat.9/Cat.6,
υποστήριξη Wi-Fi ac, Bluetooth 4.2, NFC, GPS (A-GPS,
GLONASS, Beidou) και υποστήριξη για το Samsung Pay και
μέσω Magnetic Secure Transmission (MST). Η κατασκευή
του είναι φυσικά από μέταλλο και γυαλί, η μπαταρία φτάνει
τα 3.000mAh με δυνατότητες για ασύρματη και γρήγορη
φόρτιση, ενώ όσο για το λειτουργικό της συσκευής είναι το
Android 5.1.1 Lollipop με το τελευταίο TouchWiz UI των
Κορεατών.
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Xiaomi Redmi Note 3

Chipset

Δεκαπύρηνη απόλαυση!

Για κάποιους οι 4 πυρήνες είναι αρκετοί, όμως για τους users που
επιθυμούν το κάτι παραπάνω από το smartphone τους, ο decacore Helio X10 εκτοξεύει τις επιδόσεις του Redmi Note 3 και
καλύπτει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς.

Το Redmi Note 3 που παρουσιάστηκε πρόσφατα
από την Xiaomi πρόκειται για μία συσκευή, η οποία
σχεδιάστηκε για να κλέψει την παράσταση στην
κατηγορία των high-end smartphones. Η συσκευή
διαθέτει unibody σχεδιασμό, αποκλειστικά από
αλουμίνιο, και πάχος που φτάνει τα 8,65 χιλιοστά,
ενώ το βάρος του φτάνει τα 164 γραμμάρια. Έρχεται
με οθόνη 5.5 ιντσών ανάλυσης 1080p, οκταπύρηνο
64-bit MediaTek Helio X10 processor στα 2.0GHz,
2 ή 3GB RAM, 16 ή 32GB αποθηκευτικού χώρου
(χωρίς υποδοχή για κάρτα μνήμης microSD) και
κάμερα 13MP με phase detection autofocus, ενώ
η δεύτερη κάμερα της συσκευής φτάνει τα 5MP.
Υποστηρίζει ακόμη 4G dual SIM, Wi-Fi 802.11ac και
τρέχει το MIUI 7 της εταιρείας που είναι βασισμένο
στο Android 5.1.1. Μάλιστα, όπως σημειώνει η
Xiaomi, ο fingerprint sensor μπορεί να ξεκλειδώσει
το τηλέφωνο μόλις σε 0,3 δευτερόλεπτα. Η
Xiaomi για μία ακόμη φορά παρουσιάζει μία
συσκευή, η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό να
πρωταγωνιστήσει!
www.mi.com

User Interface και OS

Το Redmi Note 3 έρχεται με μία παραλλαγμένη έκδοση
του Android Lollipop, καθώς η Xiaomi χρησιμοποιεί
πάνω στο λειτουργικό της Google το MIUI 7.

Huawei Mate 8
Ντεμπούτο για το παντοδύναμο 		
Kirin 950 SoC!
To Hauwei Mate 8 είναι ένα πανίσχυρο high-end smartphone, το
οποίο πρόκειται για την πρώτη συσκευή της Huawei που φέρει το Kirin
950. Πρόκειται για μία πρόταση με 6ιντση IPS LCD οθόνη ανάλυσης
Full HD (1080x1920 pixels) και με pixel density 367ppi. Είναι η πρώτη
συσκευή της κινεζικής εταιρείας που ενσωματώνει το νέο HiSilicon
Kirin 950 SoC που αξιοποιεί την κατασκευαστική διαδικασία 16nm
FinFET, με οκταπύρηνη CPU (με τέσσερις high-power Cortex-A72
cores χρονισμένους στα 2.3 GHz και άλλους τέσσερις power-saving
Cortex-A53, στα 1.8 GHz). Αξιοσημείωτη και η παρουσία ενός
συνεπεξεργαστή i5, ενώ η συσκευή διαθέτει ακόμη 3 ή 4GB RAM,
αποθηκευτικό χώρο 32, 64GB ή 128GB, κάμερες 16 και 8MP, καθώς
και μπαταρία 4.000mAh. Θα είναι διαθέσιμο σε χρυσό, ασημί,
γκρι και καφέ χρώμα ενώ θα τρέχει το ανανεωμένο EMUI 4.0 της
Huawei που είναι βασισμένο στο Android 6.0 Marshmallow. Σε άλλα
χαρακτηριστικά, διαθέτει αισθητήρα δαχτυλικών αποτυπωμάτων,
δυνατότητες φωνητικού ελέγχου, power-saving firewall, πρόγραμμα
ανασυγκρότησης, και δυνατότητες eRecovery.
http://consumer.huawei.com
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Κόστος

Με σχεδόν μηδαμινό κόστος σε σύγκριση με αυτά που
προσφέρει, εάν τελικά το ROME βγει στην κινεζική αγορά και
έρθει και από τα μέρη μας με τιμή κοντά στα 80 ευρώ, τότε
μιλάμε για τον απόλυτο πρωταθλητή στη value for money
κατηγορία!

UMi ROME
Σούπερ οικονομικό και οκταπύρηνο!
To UMi ROME είναι μία value for money πρόταση που προσφέρει display
στις 5.5 ίντσες, οκταπύρηνο chipset και 3GB μνήμης RAM και όλα αυτά
με τιμή στα 89.99$! Ναι, δεν πρόκειται για λάθος, με λιγότερα από
100 Ευρώ η UMi επαναπροσδιορίζει τον όρο value for money με ένα
πλήρως λειτουργικό smartphone, το οποίο δύναται να φέρει εις πέρας
τα περισσότερα basic και καθημερινά tasks (και όχι μόνο). Ειδικότερα, το
μεταλλικό frame με πάχος στα 7.9mm και το design που παραπέμπει σε
άλλες γνωστές ναυαρχίδες ξεγελάει ότι το ROME πρόκειται για ένα τόσο
οικονομικό smartphone. Όπως προαναφέραμε, τo UMi διαθέτει display
στις 5.5 ίντσες με resolution στα 720p τεχνολογίας AMOLED και pixel
density στα 267ppi. Στο εσωτερικό της ultra-budget πρότασης της UMi
βρίσκεται ένα 64-bit octa-core MediaTek MT6753, το οποίο συνοδεύεται
από 3GB μνήμης RAM! Επιπλέον, το μικρό σε τιμή αλλά μεγάλο σε
δυνατότητες ROME διαθέτει 16GB εσωτερικού αποθηκευτικού χώρου,
όπως επίσης και μία υποδοχή για microSD card. Όσον αφορά την
κάμερα εδώ έχουμε μία 13άρα rear cam (σένσορας SONY IMX164) και
μία μπροστινή κάμερα με 2MP. Τέλος, η πρόταση της UMi έρχεται με
Android 5.1 Lollipop και μπαταρία με χωρητικότητα στα 2500mAh.
www.umidigi.com

Αποθηκευτικός χώρος

Εάν τα 16GB που προσφέρει η πρόταση της UMi σας
φαίνονται λίγα, η πρόταση της κινεζικής εταιρείας διαθέτει
microSD slot που δίνει τη δυνατότητα αναβάθμισης του
αποθηκευτικού χώρου.

Lenovo Vibe X3
Εντυπωσιακές δυνατότητες!
H Lenovo με το Vibe Χ3 πραγματοποιεί
μία αντεπίθεση στην υψηλή κατηγορία. Το
νέο και καλύτερο Vibe της Lenovo είναι
γεγονός. Το Vibe X3 ανακοινώθηκε στην Κίνα,
αποτελώντας μία δυναμική πρόταση με οθόνη
5,5 ιντσών ανάλυσης 1080p και με προστασία
Gorilla Glass 3, επεξεργαστή εξαπύρηνο
Snapdragon 808 ή οκταπύρηνο MediaTek (για
την έκδοση των 16GB), 2 ή 3GB RAM, 16, 32
ή 64GB αποθηκευτικού χώρου με δυνατότητα
επέκτασης μέσω microUSB κάρτας. Διαθέτει
ακόμη δύο κάμερες 13 ή 21MP και 5 ή 8MP,
καθώς και μπαταρία στα 3.600mAh. Το
Lenovo Vibe X3 έρχεται με μεταλλικό σασί,
αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων και
ξεχωριστούς ενισχυτές για τα ηχεία, καθώς και
τρία μικρόφωνα ακύρωσης θορύβου.
www.lenovo.com

14 KT ΔΕΚ 2015

Lumia 550
Η αποθέωση της οικονομίας!
Ο ρόλος του Lumia 550 που καλείται να παίξει στην
αγορά είναι ιδιαιτέρως σημαντικός, καθώς είναι η
συσκευή, η οποία θα επιχειρήσει να διαδώσει τα
Windows 10 στο entry-level κομμάτι της αγοράς.
To Lumia 550 έρχεται με μία οθόνη στις 4.7 ίντσες
με ανάλυση στα 720p (720x1280 pixels), η οποία
διαθέτει 314ppi πυκνότητα στα pixels. Όσον αφορά
το εσωτερικό του, το Lumia 550 διαθέτει στην καρδιά
του ένα Snapdragon 210 SoC, το οποίο φέρει έναν
τετραπύρηνο επεξεργαστή στα 1,1GHz και Adreno
304 GPU. Επίσης, το Lumia 550 διαθέτει 1GB μνήμης
RAM, 8GB επεκτάσιμου αποθηκευτικού χώρου, δύο
«basic» κάμερες στα 5MP (main sensor) και 2MP
(selfie cam) και φυσικά έρχεται με εγκατεστημένο το
Windows 10 Mobile OS. Η συσκευή θα είναι ultra
οικονομική, καθώς το κόστος της δεν θα υπερβαίνει
τα 139$ και παρόλο που θα είναι φτηνή αναμένεται
να διαθέτει όλα τα features των Windows 10 (μεταξύ
αυτών και η Cortana).
www.microsoft.com/en/mobile

Λειτουργικό

To Lumia 550 θα έρχεται
με προεγκατεστημένα
τα Windows 10 και
δεν θα κάνει καμία
απολύτως «περικοπή»
στις δυνατότητες και στις
λειτουργίες του νέου OS.

Display

Μπορεί οι 4.7 ίντσες να φαίνονται λίγες
στους λάτρεις των μεγάλων οθονών,
όμως αυτό δε σημαίνει ότι υπολείπεται σε
ευκρίνεια και σε ζωντάνια χρωμάτων.

Microsoft Surface Pro 4
Πιο ελαφρύ και πιο ισχυρό από
ποτέ!
Το Microsoft Surface Pro 4 έρχεται με σασί από
μαγνήσιο, οθόνη 12.3 ιντσών ανάλυσης 2.763x1.824
pixels, αλλά το ίδιο “αποτύπωμα” με την προηγούμενη
12ιντση συσκευή. Η οθόνη διαθέτει πλέον προστασία
Gorilla Glass 4 και χρησιμοποιεί την τεχνολογία
PixelSense της Microsoft, ενώ σε άλλα specs η συσκευή
έρχεται με διάφορα configurations ενσωματώνοντας
6ης γενιάς επεξεργαστές της Intel (Core m3, i5, i7),
έως 16GB RAM και έως 1TB αποθηκευτικό χώρο.
Έχει αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων στο
keyboard της, καθώς και ενσωμάτωση της Cortana,
ενώ υποστηρίζεται και το Microsoft Hello με τη βοήθεια
της εμπρόσθιας κάμερας των 5MP (υπάρχει και οπίσθια
κάμερα στα 8MP). Η αυτονομία του Surface Pro 4
φτάνει έως τις 9 ώρες λειτουργίας. H τιμή του ξεκινάει
από τα 899 δολάρια και αγγίζει τα… 2.200 δολάρια
ανάλογα με το configuration.
www.microsoft.com/surface
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Το εντυπωσιακά γρήγορο
chipset της
είναι
πλέον επίσημο!

Huawei,
Kirin 950,

Η

Huawei αποκάλυψε επίσημα νέο πανίσχυρο chipset της, Kirin 950, το
οποίο θα «φιλοξενείται» στο εσωτερικό όλων των ναυαρχίδων που
θα κυκλοφορήσει στο άμεσο χρονικό διάστημα ο κινεζικός κολοσσός.
Σύμφωνα με τα επίσημα tech specs που είδαν το φως της δημοσιότητας, το Kirin
950 θα βασίζεται στην αρχιτεκτονική bit.LITTLE και θα διαθέτει τέσσερις πυρήνες
Cortex A-72 με συχνότητα ρολογιού στα 2,53GHz (για την επεξεργασία των
δύσκολων και απαιτητικών tasks) και τέσσερις πυρήνες Cortex A-53 με χρονισμό
στα 1.8GHz (για τις πιο… light δουλειές).
Παράλληλα, στο Kirin 950 θα περιλαμβάνεται και ένας συνεπεξεργαστής
i5 Sensing, ο οποίος θα συνεισφέρει στην καλύτερη απόδοση του chipset,
ενώ παράλληλα όπως έγινε γνωστό στο νέο SoC της Huawei θα βρίσκεται
ένα Mali-T880MP4 chip για την διαχείριση των απαιτητικών γραφικών, όπως
επίσης και ένα LTE Cat.6 modem. Επιπλέον, το νέο πανίσχυρο chipset θα
υποστηρίζει Voice over LTE και σύμφωνα με τους δημιουργούς του το Kirin 950
θα βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα των κλήσεων και της μουσικής απόδοσης.
Ήδη γνωρίζουμε ότι το παντοδύναμο Huawei Kirin 950 θα βρίσκεται στη νέα
ναυαρχίδα της κινεζικής εταιρείας Mate 8, ενώ δεν αποκλείεται να το δούμε και
σε άλλες high-end συσκευές. Ανυπομονούμε να δούμε τι ψάρια θα πιάνει το νέο
«μικρό τερατάκι» της Huawei…

Facebook προς
υπαλλήλους:
«Μόνο
Android!»

Φ

αίνεται πως το Facebook δουλεύει
για να βελτιώσει την εμπειρία των
χρηστών με την υπηρεσία του,
μέσω mobile συσκευών και αυτό μας αρέσει.
Δεν εξηγείται αλλιώς το γιατί αναγκάζει
ουσιαστικά μια μερίδα υπαλλήλων του να
χρησιμοποιούν μόνο Android smartphones!
Ο Michael Cox, chief product officer
του Facebook, πήρε την πρωτοβουλία
και ωθεί μια μερίδα των υπαλλήλων της
ομάδας του να αφήσουν τις συσκευές που
χρησιμοποιούν κανονικά και να υιοθετήσουν
το Facebook στο Android. Αυτό με το σκοπό
να διαπιστώσουν από πρώτο χέρι πως
δισεκατομμύρια χρήστες ανά τον κόσμο
αλληλεπιδρούν με το Facebook μέσω των
smartphones τους και να διορθώσουν όσα
προβλήματα υπάρχουν, αλλά και να κάνουν
ταχύτερη τη λειτουργία της υπηρεσίας στην
Android πλατφόρμα.
Είναι κάτι πολύ σημαντικό καθώς συχνά
οι developers αγνοούν πολλά από τα
προβλήματα που παρουσιάζουν οι
εφαρμογές τους σε πραγματικές συνθήκες
χρήσης, ή το πόσο αργά λειτουργούν,
παρά το ότι «θεωρητικά» τα specs των
smartphones είναι αρκετά για να τις
τρέξουν γρήγορα. Βεβαίως, αυτό εν μέρει
υποδηλώνει πως το Facebook στο iPhone
είναι πιο γρήγορο, ή μάλλον δεν είναι τόσο
αργό όσο στο Android...
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Xiaomi Mi Band Pulse.
Νέος fitness tracker με κόστος 15 δολάρια!

Α

κολουθώντας την επιτυχημένη πορεία του Mi Band, η κινεζική
εταιρεία ανακοινώνει τη νέα της wearable πρόταση, Mi Band
Pulse, που ξεχωρίζει χάρη στο επίσης πολύ χαμηλό κόστος της
που φτάνει μόλις στα 15 δολάρια. Είναι μία πρόταση που δε διαθέτει
οθόνη (θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε αυτή του smartphone σας)
ωστόσο είναι αδιάβροχη χάρη στη συμβατότητα με το πρότυπο IP67
που επιτρέπει βύθιση στο νερό έως το 1 μέτρο για 30 λεπτά, ενώ
συνεργάζεται τόσο με iOS όσο και με Android. Το νέο wearable της
Xiaomi έχει βελτιωμένα χαρακτηριστικά ως fitness tracker, καθώς
πλέον μπορεί να παρακολουθεί και τον καρδιακό ρυθμό σας και
ακόμη την ποιότητα του ύπνου σας, όπως επίσης και να μετρά τις
θερμίδες που καίτε κατά τη διάρκεια μίας άσκησης, αλλά και τον
αριθμό των βημάτων που έχετε κάνει. Μπορεί να ξεκλειδώσει το
Xiaomi smartphone σας και να δονείται ώστε να σας ειδοποιεί όταν στο
κινητό σας υπάρχει κάποιο notification. Όσον αφορά τις διαστάσεις του Xiaomi Mi Band Pulse είναι 37x13,6x9,9 χιλιοστά και το βάρος
του μόλις 5,5 γραμμάρια, ενώ η διάθεση του έχει ξεκινήσει από τα τέλη Νοεμβρίου.

Γνωρίστε το «ακούραστο» PARC spy
drone, το οποίο μπορεί να πετάει... αιώνια!

Ό

λοι οι users που ασχολούνται ενεργά με τα aerial drones γνωρίζουν πολύ καλά ότι μία από
τις αδυναμίες της συγκεκριμένης τεχνολογίας έχει να κάνει με τον περιορισμένο χρόνο που
μπορεί να βρίσκονται στον αέρα. Ακόμη και οι ακριβές προτάσεις δυσκολεύονται
να σπάσουν το φράγμα των 60 λεπτών εν πτήσει και αυτό είναι κάτι που οφείλεται στην
περιορισμένη χωρητικότητα των μπαταριών που φέρουν. Ωστόσο, η CyPhy Works,
μία εταιρεία που εδρεύει στη Βοστώνη των Η.Π.Α, φαίνεται ότι κατάφερε να βρει τη
λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα με το PARC (Persistent Aerial Reconnaissance
and Communications) drone! To PARC drone που εδώ και αρκετό καιρό
χρησιμοποιείται από τον αμερικανικό στρατό σε αποστολές παρακολούθησης
και σε κατασκοπευτικές επιχειρήσεις, πρόκειται πολύ σύντομα να διατεθεί και
εμπορικά στο ευρύ κοινό. Το μεγάλο ατού του PARC drone είναι ότι λόγω
της εξελιγμένης τεχνολογίας μικρονημάτων στην οποία βασίζεται μπορεί
να πετάει με ύψος που φτάνει τα 500 πόδια και παράλληλα δύναται να
μεταφέρει δεδομένα αλλά και να τροφοδοτείται. Τα μικροσκοπικά μικρονήματα
ουσιαστικά βρίσκονται προσαρτημένα στο PARC και συνδέονται σε οποιαδήποτε
πηγή ενέργειας μεταφέροντας συνεχώς ρεύμα. Έτσι θεωρητικά το εν λόγω drone
μπορεί να μείνει στον αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα (αλλά δεν μπορεί
εύκολα να απομακρυνθεί και να πετάξει πολύ μακριά από τη βάση του). Σύμφωνα
με τους κατασκευαστές του, το εν λόγω εξελιγμένο μικρονήμα χρειάζεται μεγάλη
προσπάθεια για να κοπεί και είναι πιο λεπτό ακόμη και από το τυπικό καλώδιο που
βρίσκουμε στα ακουστικά μας. Επίσης, το PARC διαθέτει 6 ρότορες μία κάμερα νυχτερινής
όρασης. Η CyPhy δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τιμή και διαθεσιμότητα.
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ColorWare

H
χαρίζει ένα άρωμα «ρετρό»
στα iPhone 6s και iPhone 6s
Plus!

Τ

ο iPhone 6s και iPhone 6s Plus δεν διέφεραν σε μεγάλο βαθμό από άποψη
σχεδιασμού με τον προκάτοχο τους, για αυτό και αρκετοί users αισθάνθηκαν
ότι το νέο iPhone τους ήταν λιγάκι… «βαρετό». H ColorWare όμως, μία
εταιρεία που ειδικεύεται στον τομέα των πολυτελών προϊόντων και στο modding
κονσολών, smartphones και gadgets ετοιμάζει ένα πιο πολυτελές redesign των νέων
iPhones της Apple, τα οποία θα παραπέμπουν στη χρυσή δεκαετία των 80’s.
Σύμφωνα με τις φωτογραφίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, τα iPhone 6s και
iPhone 6s Plus που θα υποβληθούν στη διαδικασία του redesign είναι εμφανές ότι
θα παραπέμπει στα κλασικά Macintosh computers. Με faux γρίλιες στα πλαϊνά,
ολόλευκο χρώμα και φυσικά το χαρακτηριστικό «κλασικό» μήλο της Apple, το
οποίο θυμίζει τα πρώτα χρόνια των Jobs και Wozniak, αν μη τι άλλο η πρόταση της
ColorWare χαρίζει μία πινελιά διαφορετικότητας στο iPhone 6s. Τα iPhones που θα
κατασκευάσει η ColorWare θα είναι μόλις 25 και μάλλον ο πολύ μικρός αριθμός
που θα κατασκευαστεί επεξηγεί γιατί τα συγκεκριμένα redesigned iPhone 6s θα
κοστίζουν από 1.599$ και θα φτάνουν έως τα 1.899$ (για τα μοντέλα με 128GB).
Εντάξει το κόστος τους είναι απαγορευτικό, αλλά αυτό όμως δεν μας εμποδίζει να τα
θαυμάζουμε…

Tag Heuer
Connected
Το πρώτο... luxury
Android Wear
smartwatch είναι
γεγονός!

Η

ελβετική ωρολογοποιία Tag Heuer
ανακοίνωσε το πρώτο της smartwatch,
ένα Android Wear μοντέλο που
ονομάζεται Connected, σε συνεργασία με την
Google και την Intel. Μία luxury πρόταση,
όπως άλλωστε συνηθίζει η εταιρεία, με
κόστος που προσεγγίζει τα 1.500 δολάρια. Να
σημειώσουμε ότι εμπνέεται σχεδιαστικά από
το εμβληματικό TAG Heuer Carrera. Πρόκειται
για ένα smartwatch με στρογγυλή οθόνη LTPS
LCD 1.5 ίντσας (καλυμμένη από, ανθεκτικό στις
γρατσουνιές, κρύσταλλο ζαφείρι) ανάλυσης
360x360 pixel και με pixel density στα 240ppi.
Διαθέτει ακόμη 1GB RAM, 4GB εσωτερική
μνήμη και μπαταρία 410mAh. Μπορεί να
συνεργαστεί τόσο με Android 4.3+ όσο και με
iOS 8.2+, ενώ διαθέτει υποστήριξη Bluetooth
BLE 4.1 και Wi-Fi (2.4 GHz 802.11 B/G/N).
Στον τομέα των αισθητήρων ενσωματώνει
γυροσκόπιο, αισθητήρα ανίχνευσης κλίσης,
μικρόφωνο και haptic engine. Διαθέτει ακόμη
δυνατότητα παρακολούθησης του ανέμου
και των καιρικών συνθηκών. Έχει βάρος 52
γραμμάρια πάχος 12,8 χιλιοστά και διάμετρο
46 χιλιοστά, ενώ είναι ανθεκτικό στο νερό
και τη σκόνη σύμφωνα με το πρότυπο IP67.
Διαθέσιμα γι’ αυτό είναι μία σειρά από όμορφα
watch faces, αλλά και λουράκια, επιτρέποντάς
σας να προσωποποιήσετε τη συσκευή όσο το
δυνατόν περισσότερο. Μετά από δύο χρόνια
και, αφού λήξει η εγγύησή του, ο κάτοχός
του θα μπορεί να επισκεφθεί οποιοδήποτε
Tag Heuer shop και να το ανταλλάξει με ένα
οποιοδήποτε μηχανικό Tag Heuer Carrera
δίνοντας άλλα 1.500 δολάρια.
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Το πανίσχυρο Snapdragon
820 chipset είναι πλέον επίσημο!

H

Qualcomm ύστερα από πολλές φήμες και διαρροές ανακοίνωσε
επισήμως το νέο παντοδύναμο chipset της, Snapdragon 820, το
οποίο σύμφωνα με τους υπευθύνους της αμερικανικής εταιρείας
έχει διπλάσια ισχύ σε σύγκριση με τον προκάτοχό του, Snapdragon
810! Όπως έγινε γνωστό από την ίδια την Qualcomm, το Snapdragon
820 SoC διαθέτει μία 64-bit quad-core CPU, η οποία βασίζεται
στους πυρήνες Kryo (η συχνότητα ρολογιού τους μπορεί να φτάνει
τα 2.2GHz), που έχουν σχεδιαστεί από την ίδια την Qualcomm. Η
διαχείριση των γραφικών ανήκει σε μία «φρέσκια» Adreno 530
GPU, η οποία προσφέρει φωτορεαλιστικά γραφικά και είναι 40% πιο
αποδοτική από την Adreno 430. Επιπλέον, το νέο chipset δύναται να
υποστηρίξει κάμερες με ανάλυση στα 28MP και 4K Ultra HD video
recording και playback. Οι ευχάριστες εκπλήξεις όμως δεν σταματούν
εδώ, καθώς το Snapdragon 820 προσφέρει στους users τεχνολογία
Quick Charge 3.0, η οποία τους δίνει τη δυνατότητα να φορτίσουν
έως και 4 φορές πιο γρήγορα τη συσκευή τους σε σύγκριση με μία
συμβατική φόρτιση. Το κερασάκι στην τούρτα είναι ότι το νέο chipset φέρει
modem τεχνολογίας X12 LTE που είναι ικανό να δεχθεί Cat.12 LTE download ταχύτητες που φτάνουν μέχρι τα 600Mb/sec, ενώ το
uploading (Cat.13) μπορεί θεωρητικά να φτάσει τα 150Mbps. Για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης, τα παραπάνω specs μεταφράζονται
σε 33% αύξηση στo downloading και 300% αύξηση στο uploading σε σύγκριση με το Snapdragon 810. Αναμφίβολα, τα specs του
Snapdragon 820 αποδεικνύουν ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πραγματικά πολύ δυνατό chipset και περιμένουμε με ανυπομονησία
τις νέες ναυαρχίδες που θα βασίζονται σε αυτό, αλλά και τα benchmarks, τα οποία αναμένεται να το θέσουν αντιμέτωπο με άλλα
γνωστά chipsets όπως είναι το νέο Exynos της Samsung ή το Kirin 950 της Huawei.

Nvidia Jetson TX1. Ένα supercomputer
«τσέπης» που κάνει τα drones και τα ρομπότ
εξυπνότερα!
Η ρομποτική τεχνολογία έχει προοδεύσει πολύ στις μέρες μας, καθώς πλέον τόσo τα drones αλλά και τα διάφορα ρομπότ μπορούν να
προγραμματιστούν, εκτελώντας τις εργασίες που τους ορίζουμε. Παρόλα αυτά, όσο και εάν μας φαίνονται high-tech και ότι ενσωματώνουν
την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, οι συγκεκριμένες συσκευές απέχουν αρκετά από το να χαρακτηριστούν πλήρως «smart» και αυτό γιατί
στηρίζουν την λειτουργία τους σε μία σειρά από προγραμματισμένες εντολές, οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις απέχουν από την ιδέα της
αυτοματοποιημένης τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, η Nvidia με το πανίσχυρο Jetson TX1 module φιλοδοξεί να αλλάξει όλα όσα γνωρίζαμε για την
ρομποτική Α.Ι. Συγκεκριμένα, το Jetson TX1 πρόκειται για ένα supercomputer μικροσκοπικών διαστάσεων, που η ενσωμάτωση του σε οποιοδήποτε
drone ή ρομπότ αναβαθμίζει την ικανότητα του να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον και να δρα αυτόνομα.
Σύμφωνα με τον Deepu Talla, αντιπρόεδρο και γενικό διευθυντή του Tegra division της Nvidia: «Το Jetson TX1
πρόκειται για ένα μικροσκοπικό supercomputer στο μέγεθος πιστωτικής κάρτας, το οποίο θα αποτελέσει την
αφετηρία για τη δημιουργία μίας νέας γενιάς αυτόνομων συσκευών. Με το εν λόγω module, οι ρομποτικές
μηχανές θα είναι σε θέση να κινούνται ανεξάρτητα, να αναγνωρίζουν αντικείμενα και πρόσωπα και
όσο περνάει ο καιρός θα γίνονται όλο και πιο έξυπνες μέσω μίας διαδικασίας αυτοματοποιημένης
μάθησης». Η ιδέα που θέλει δημιουργήματα της ρομποτικής να συμπεριφέρονται αυτόνομα σαφώς
και δεν είναι «φρέσκια», ωστόσο για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο με τις παρούσες συνθήκες απαιτούνται
τεράστιοι πόροι. Με την περίπτωση όμως του Jetson TX1 (που όπως ανακοίνωσε η Nvidia η τιμή του θα
ανέρχεται στα 599$), είναι η πρώτη φορά που οι developers θα μπορούν να τελειοποιήσουν τα ρομποτικά τους
δημιουργήματα με ένα σχετικά χαμηλό κόστος. Το Jetson TX1 θα αρχίσει να διατίθεται μέσα στους πρώτους μήνες του
2016 και ήδη μας έχει εξάψει την φαντασία για το ποιες θα είναι οι δυνατότητες του στην πράξη.
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Samsung
Exynos 8 Octa
8890. Ανακοινώθηκε

Google Maps
με traffic information και
στην Ελλάδα

επίσημα ο επεξεργαστής του...
Galaxy S7!

Τ

ο επόμενο high-end
chipset της Samsung
μόλις αποκαλύφθηκε
και είναι το Exynos 8 Octa
8890. Αξιοποιώντας την
κατασκευαστική διαδικασία
14nm FinFET, το νέο chipset
σηματοδοτεί την είσοδο της
Samsung στους custombuilt πυρήνες. Η διάταξη big.
LITTLE διαθέτει μία σειρά από
τετραπύρηνους Mongoose
64-bit ARMv8, ενώ οι πιο συνηθισμένες εργασίες εκτελούνται από άλλους τέσσερις
πυρήνες Cortex-A53. Με όλα αυτά, το νέο chipset υπόσχεται 30% αυξημένες
επιδόσεις αλλά και βελτιωμένη κατανάλωση ενέργειας κατά 10%. Στο κομμάτι των
γραφικών διαθέτει την GPU Mali-T880MP12, ενώ μία ακόμη πρωτιά της Samsung
αποτελεί το ενσωματωμένο modem που υποστηρίζει Cat. 12/13 LTE για ταχύτητες
download έως 600Mbps. Να σημειώσουμε ότι το νέο chipset υποστηρίζει αναλύσεις
οθόνης έως 4K UHD (4.096x2.160 pixels) ή WQUXGA (3.840x2.400 pixels).
Ο Samsung Exynos 8 Octa 8890 θα βγει σε μαζική παραγωγή στα τέλη του 2015
και, όπως φαίνεται, η επερχόμενη ναυαρχίδα της κορεατικής εταιρείας Samsung
Galaxy S7 που αναμένεται το 2016 αποτελεί ιδανική ευκαιρία για να αξιοποιηθεί μία
τέτοια high-end πρόταση.

Η

Google πρόσφατα ενεργοποίησε
επιτέλους τις πληροφορίες traffic
για το Google Maps στην Ελλάδα.
Έτσι, μέσω του κινητού σας, μπορείτε
πλέον να βρείτε πληροφορίες κίνησης των
δρόμων, ώστε να αποφύγετε μία διαδρομή
ή να επιλέξετε μία με λιγότερη κίνηση.
Θα βρείτε traffic info για αρκετά σημεία
της Αθήνας αλλά και της Θεσσαλονίκης,
καθώς και για κεντρικές λεωφόρους άλλων
πόλεων και περιοχών της χώρας. Το Google
Traffic λειτουργεί αναλύοντας τοποθεσίες
μέσω GPS οι οποίες μεταδίδονται στην
Google μέσω των κινητών τηλεφώνων
των χρηστών. Έτσι, υπολογίζοντας την
ταχύτητα των smartphones των χρηστών
που κινούνται σε ένα δρόμο, η Google
μπορεί να δείξει στο χάρτη των Maps αν
υπάρχει υπερβολική κίνηση ή όχι. Χωρίς
αμφιβολία, το traffic information θα
αποδειχθεί σωτήριο για τους βιαστικούς και
ανυπόμονους οδηγούς!

Απειλητικό κενό ασφαλείας εντοπίστηκε στον Chrome

browser για Android!

Ο

ι developers είναι γνωστό ότι δίνουν έναν διαρκή αγώνα, ώστε να εξασφαλίζουν ότι οι εφαρμογές τους είναι
όσο το δυνατόν πιο ασφαλείς γίνεται. Παρά όμως τις συντονισμένες προσπάθειες, πάντοτε θα προκύπτουν
κενά ασφαλείας, τα οποία ενδεχομένως να προξενήσουν σοβαρά προβλήματα στους users. Ένα τέτοιο
πρόβλημα ήρθε στο φως πρόσφατα από τον developer της Qihoo 360, Guang Gong, στο πλαίσιο της PacSec
Conference που έλαβε χώρα στο Τόκιο, καθώς ο Gong ανακοίνωσε μία εξαιρετικά επικίνδυνη ευπάθεια στον
Chrome browser για Android. Όπως έγινε γνωστό, το κενό ασφαλείας εντοπίζεται στην JavaScript engine του Chrome
browser, καθώς από εκεί ένας hacker μπορεί εύκολα να στείλει τον user σε ένα website, μέσω του οποίου στη
συνέχεια δύναται να φέρει στην επιφάνεια το συγκεκριμένο κενό ασφαλείας, δίνοντας τη δυνατότητα στον hacker να εγκαταστήσει μία σειρά από
μολυσμένα apps, τα οποία δεν φέρουν τη συγκατάθεση του user. O Gong ασχολήθηκε με τη συγκεκριμένη ευπάθεια για περίπου 3 μήνες, μέχρι
που αποφάσισε να ενημερώσει την Google. Η Google τότε αντάμειψε τον developer με ένα ταξίδι στην CanSecWest Applied Security Conference
στο Βανκούβερ. Παρόλο που πρόκειται για μία απειλητική ευπάθεια το θετικό στοιχείο είναι ότι δεν είναι τόσο σοβαρή όπως για παράδειγμα το
Stagefright. H Google δεν δημοσιοποίησε στοιχεία που αφορούν στον τρόπο που μπορεί να έρθει το εν λόγω πρόβλημα στην επιφάνεια, ωστόσο
η Google δουλεύει αυτή τη στιγμή σε ένα update για να κάνει την mobile version του Google Chrome πιο ασφαλή.
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PREVIEW

BlackBerry Priv
2

Τεχνικά
€ Αναμένεται, www.blackberry.com

OS Android OS, v5.1.1 (Lollipop)
Επεξεργαστής Qualcomm
MSM8992 Snapdragon 808
Μνήμη 32GB, 3GB RAM, microSD
Οθόνη 5.4’’ AMOLED,
1440x2560 pixels
Κάμερα 18MP, αυτόματη εστίαση,
LED φλας
Αυτονομία Δε διατίθεται

3
Εντυπωσιακή ποιότητα
κατασκευής και ένα
πανίσχυρο λειτουργικό
σύστημα με κορυφαία
specs. Όπως λέμε δηλαδή
λιμουζίνα με μηχανή…
Rolls Royce!

Διαστάσεις

1
Ύψος 147 χιλ.
Πλάτος 77,2 χιλ.
Πάχος 9,4 χιλ.
Βάρος 192 χιλ.

1
Αν είστε παραδοσιακοί, επιλέξτε το
sliding πληκτρολόγιο, αλλιώς μπορείτε
να ενεργοποιήσετε το on screen
πληκτρολόγιο αφής.

2
Η κάμερα του Priv έτυχε του ενδιαφέροντος
των τεχνικών της RIM, έτσι διαθέτει
αυξημένη ανάλυση (18MP) και εξελιγμένες
λειτουργίες.

3
Με τη βοήθεια των συντομεύσεων που
προσφέρει η αρχική οθόνη αναμονής του
Android 5.1.1, η διαχείριση του Priv είναι
πρακτικά… παιχνιδάκι.

Ε

πιτέλους, η προσμονή μας φαίνεται πως έπιασε τόπο.
Εφοδιασμένο με την έκδοση 5.1.1 του Android
OS, το πολυαναμενόμενο BlackBerry Priv βασίζεται
στον κλασικό sliding σχεδιασμό που όλοι λατρέψαμε τα
προηγούμενα χρόνια και τον συνδυάζει με μία AMOLED
οθόνη αφής με 5.4 ίντσες ανάλυση. Το πρωτότυπο BlackBerry
Priv εντυπωσιάζει (θετικά) με τις διαστάσεις του που δεν
ξεπερνούν τα 147x77,2x9,4 χιλιοστά, αλλά και αρνητικά
με το βάρος του που δε… συμμαζεύεται (αγγίζει τα 192
γραμμάρια).
Υπάρχει λόγος όμως για αυτά τα «πάχη», που
μετατρέπονται σε «κάλλη» και εξηγούμαστε: dual mode
πομποδέκτης με LTE/HSPA υποστήριξη, Wi-Fi 802.11 b/g/n
υποστήριξη για «σφαιράτα» ταξίδια στο επαγγελματικό
mobile internet, Bluetooth 4.1 συμβατότητα και δυνατότητα
χρήσης του προφίλ A2DP. Η αποθηκευτική μνήμη της
συσκευής αγγίζει τα 32GB, η μνήμη RAM ανέρχεται στα
3GB, ενώ διατηρείται και η υποδοχή για κάρτες microSD, με
μέγιστη χωρητικότητα τα 200GB! Όπως προαναφέραμε, οι
παραδοσιακοί φίλοι των Blackberry θα συναντήσουν στο Priv
ένα αξιόπιστο QWERTY πληκτρολόγιο, το οποίο θα βρείτε
στη γνωστή θέση, λίγο κάτω από την AMOLED οθόνη αφής,
έτοιμο να εμφανιστεί με μία sliding κίνηση του αντίχειρά σας.
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Γνωρίστε το Priv, ένα BlackBerry
smartphone που «τρέχει»
Android 5.1.1, με εκπληκτικά
χαρακτηριστικά και -φυσικάsliding πληκτρολόγιο!

Ο ειδικός είπε...
Συνδυάζοντας την αξιοπιστία
της BlackBerry με την ευχρηστία
του Android, το Priv είναι το
smartphone που έψαχνε κάθε
επαγγελματίας.

PREVIEW

HTC Ονε Α9
Τεχνικά
3

€ Αναμένεται, www.htc.com.gr

OS Android, v.6.0 (Marshmallow)
Επεξεργαστής Qualcomm
MSM8952 Snapdragon 617
Μνήμη 16/32 GB, 2/3 GB RAM,
microSD
Οθόνη 5.0’’, TFT αφής,
1080x1920 pixels
Κάμερα 13MP, αυτόματη εστίαση,
LED φλας
Αυτονομία 432 ώρες αναμονή,
960 λεπτά ομιλία

1

2

Διαστάσεις
Με high-end δυνατότητες
και «αέρα» νικητή, το
HTC One A9 εντυπωσιάζει
με τις διαστάσεις και την
ποιότητα κατασκευής του.

Ύψος 145,8 χιλ.
Πλάτος 70,8 χιλ.
Πάχος 7,3 χιλ.
Βάρος 143 γρ.

1
Κάνει αίσθηση με την εντυπωσιακή
εμφάνιση, ακόμα και αν αυτή παραπέμπει
επικίνδυνα στο design του iPhone 6s.

2
Με ανάλυση που αγγίζει τα 1080x1920
pixels και μέγεθος 5.0 ίντσες, η οθόνη του
HTC One A9 αποδεικνύεται κρυστάλλινη!

3
Εφοδιασμένο με μία κάμερα ανάλυσης
στα 13MP και κορυφαία imaging
χαρακτηριστικά, το HTC One A9 μπορεί να
απαθανατίσει μοναδικές φωτογραφίες.

Σ

ε αντίθεση με αυτό που θα περίμενε ο πολύς κόσμος
από ένα high-end smartphone by… HTC, το A9 δεν
απευθύνεται μόνο σε hardcore χρήστες, αλλά και
σε teenagers που θέλουν άποψη και «χαρακτήρα» από ένα
smartphone. Το A9 φαίνεται πως τα καταφέρνει στο τεστ και
αποδεικνύεται -εκτός από τεχνολογικά εξελιγμένο- σαφώς
πιο ποιοτικό και πολυτελές από όσο θα περιμένατε.
Η συσκευή είναι η πρώτη που θα διατεθεί με Android
6.0 out-of-the-box, υποστηρίζει την LTE/HSPA υπηρεσία
μετάδοσης δεδομένων, διαθέτει πληθώρα από έξυπνα
widgets στην οθόνη αναμονής και «φοράει» την έκδοση
6 του HTC Sense UI, ενώ «κρύβει» στα ενδότερα
έναν οκταπύρηνο Snapdragon 617 επεξεργαστή, που
αποδεικνύεται απόλυτα ικανός να αντέξει την καθημερινότητά
σας. Για τους απαιτητικούς, η συσκευή διατίθεται σε
εκδόσεις με 16/32 GB μνήμης και 2/3 GB RAM αντίστοιχα,
διαθέτει microSD υποδοχή με μέγιστη χωρητικότητα
200GB, υποστηρίζει την WLAN τεχνολογία, Bluetooth 4.1
με apt-X συμβατότητα, συνδέεται με τον Η/Υ μέσω micro
USB καλωδίου, ενώ διαθέτει και FM radio για τους πιο
«κλασσικούς». Το HTC One A9 θα καλύψει τις απαιτήσεις
όσων αναζητούν high-end smartphones με κορυφαία
ποιότητα κατασκευής.
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Σχεδιασμένο για να το βγάλετε
βόλτα στο κόκκινο χαλί των…
Oscar, το νέο One A9 αποτελεί
την απάντηση της HTC στο
iPhone της Apple!

Ο ειδικός είπε...
Η απάντηση της HTC στο iPhone
έχει πλέον όνομα: One A9, με
κορυφαία ποιότητα κατασκευής
και αξιόλογα specs. Αξίζει το
ενδιαφέρον σας.

PREVIEW

LG G Vista 2
Τεχνικά
€ Αναμένεται, www.lge.com

2

Ένα πιο… «light»
G4 στην γκάμα
συσκευών της
LG έλειπε -είναι
η αλήθεια- για
να γεμίσει την
κατηγορία των
phablets με
stylus. Μήπως
όμως δεν έχετε
γνωρίσει ακόμα
το G Vista 2;

OS Android OS, v5.0 (Lollipop)
Επεξεργαστής Qualcomm
MSM8939 Snapdragon 615
Μνήμη 16GB, 2GB RAM, microSD
Οθόνη 5.7’’ IPS LCD οθόνη,
1080x1920 pixels
Κάμερα 13MP, εγγραφή video 1080p
Αυτονομία Δε διατίθεται

Διαστάσεις

3
1

Ύψος 152,1 χιλ.
Πλάτος 79,2 χιλ.
Πάχος 9,1 χιλ.
Βάρος 167 χιλ.

1
Χρησιμοποιήστε το stylus για σημειώσεις,
σχέδια και λεπτομερή επεξεργασία εικόνων
ή e-mail στο λεπτό!

2
Η κύρια κάμερα έχει ανάλυση 13MP,
διαθέτει LED φλας και υποστηρίζει laser
focus, αναγνώριση προσώπου/χαμόγελου,
HDR λειτουργία και άλλα εξελιγμένα
features.

3
Οι 5.7 ίντσες της οθόνης επιτρέπουν την
άνετη πλοήγηση στο mobile internet, ενώ
η full HD ανάλυσή της (1080x1920 pixels)
υπόσχεται καλή ευκρίνεια.

Η

«ισορροπημένη» mid-range πρόταση της LG για
την χρονιά που διανύουμε, LG G Vista 2 φιλοξενεί
στα ενδότερα ένα σαφώς πιο «οικονομικό» SoC
(Snapdragon 615), εφοδιασμένο με 8 Cortex A53 πυρήνες
στα 64-bit προσφέροντας αξιόλογη ταχύτητα σε συνδυασμό
με εντυπωσιακή αυτονομία, μέσα από μία IPS οθόνη 5.7
ιντσών με ανάλυση 1080x1920 pixels, πάνω στην οποία
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το stylus που διαθέτει.
Παράλληλα, διαθέτει μια κύρια κάμερα ανάλυσης 13MP
με δυνατότητα εγγραφής videos full HD (1080p), αλλά και μια
βοηθητική κάμερα, σε περίπτωση που προτιμάτε τις selfies.
Η μνήμη του προσιτού μοντέλου αγγίζει τα 16GB με microSD
υποδοχή μέγιστης χωρητικότητας 64GB, ενώ η διαθέσιμη
RAM κρίνεται ως απλά ικανοποιητική στα 2GB.
Η πλοήγηση στο mobile internet γίνεται με τη βοήθεια των
LTE/HSDPA/USUPA υπηρεσιών αλλά και WLAN τεχνολογίας
αν προτιμάτε, σε συνδυασμό με τις πολλά υποσχόμενες
τεχνολογίες DLNA και Wi-Fi direct, ενώ το Android
5.0 Lollipop στα ενδότερα, σίγουρα κάνει τη διαφορά.
Προφανώς παρέχει πλήρη υποστήριξη για Bluetooth 4.0
και GPS τεχνολογίες, σε συνδυασμό με πληθώρα από
προεγκατεστημένες εφαρμογές («δώρα» της LG) για τους
λάτρεις της ψυχαγωγίας.
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Με 8 πυρήνες στα ενδότερα
να δουλεύουν «υπερωρίες»,
ο επεξεργαστής του G Vista
2 τρέχει στα 1,7GHz. Αρκετά
γρήγορα αλλά σταθερά, για
εντυπωσιακή αυτονομία και
καλές επιδόσεις.

Ο ειδικός είπε...
«Τίμιο», με τεράστια οθόνη,
stylus και… τιμή made by LG. Τι
περιμένετε; Κάντε το LG G Vista 2
δικό σας, χθες!

PREVIEW

Microsoft Lumia 950
Τεχνικά
€ Αναμένεται, www.microsoft.gr

OS Microsoft Windows 10
Επεξεργαστής Qualcomm
MSM8992 Snapdragon 808
Μνήμη 32GB εσωτερική, 3GB RAM
Οθόνη 5.2’’, AMOLED TFT,
1440x2560 pixels
Κάμερα 20MP, Carl Zeiss, αυτόματη
εστίαση, dual-LED φλας
Αυτονομία 288 ώρες αναμονή,
1380 λεπτά ομιλία

3
2

Διαστάσεις

1

Ύψος 145 χιλ.
Πάχος 73,2 χιλ.
Πλάτος 8,2 χιλ.
Βάρος 150 γρ.

1
Κομψό όσο… δεν πάει, το Lumia 950 θα
σας «κόψει» την ανάσα με το design και
την ποιότητα κατασκευής του.

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

3
Το λογότυπο Carl Zeiss στην πίσω πλευρά
της συσκευής, υπόσχεται κρυστάλλινες
φωτογραφίες και 4K videos.

Μ

ε τα Windows Phone 10 κινητά της Microsoft να
αρχίζουν να αποκτούν το… «γκελ» που πάντα ήθελε
στο αγοραστικό κοινό, το «λαμπερό» Lumia 950,
αποτελεί μία ακόμα «imaging» πρόταση της εταιρείας από το
Redmond, που απευθύνεται σε αρκετά έμπειρους χρήστες. Το
κορυφαίο μοντέλο μπορεί να είναι σχεδόν πανομοιότυπο στην
εξωτερική εμφάνιση με προηγούμενες high-end προτάσεις της
εταιρίας, υπάρχουν όμως… σημαντικές διαφορές. Έτσι διαθέτει
μια κρυστάλλινη ΑΜOLED οθόνη αφής 5.2 ιντσών με κορυφαία
ανάλυση που αγγίζει τα 1440x2560 pixels, ενώ στα ενδότερα
«κρύβει» έναν Snapdragon 808 επεξεργαστή και προσφέρει
3GB μνήμης RAM, καθώς και 32 GB αποθηκευτικού χώρου,
σε συνδυασμό με μία υποδοχή για κάρτες microSD μέγιστης
χωρητικότητας 128GB. Τα ανανεωμένα μενού των Windows
Phone 10 απεικονίζονται με ευκολία στην επιστρωμένη με
Gorilla Glass 3 οθόνη της συσκευής, την ίδια στιγμή που
στην πίσω πλευρά, μια κάμερα Carl-Zeiss ανάλυσης 20ΜP,
αναλαμβάνει τη λήψη φωτογραφιών στα 4992x3744 pixels
και την καταγραφή 4K video στα 30 fps. Όλα τα παραπάνω
συνοδεύονται βέβαια από πλήρη LTE/HSPA υποστήριξη,
WLAN, Bluetooth 4.0 συμβατότητα και δυνατότητα χρήσης του
προφίλ A2DP σε συνδυασμό φυσικά με υποστήριξη για NFC
και την Qi λειτουργία ασύρματης φόρτισης.
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Σχεδιασμένο για να γίνει
το νέο «best seller» στην
κατηγορία των super camera
phones, το Lumia 950 κάνει
τη διαφορά από το πρώτο
«κλικ» της κάμεράς του.

Ο ειδικός είπε...
Σε περίπτωση που ψάχνετε το πιο
«hot» Windows Phone 10 κινητό,
με το Lumia 950 το βρήκατε!

PREVIEW

Oppo R7s
Τεχνικά
1

€ Αναμένεται, http://global.oppo.com

OS Android OS, v5.1 (Lollipop)
Επεξεργαστής Qualcomm
MSM8939 Snapdragon 615
Μνήμη 32GB, 4GB RAM, microSD
Οθόνη 5.5’’ AMOLED,
1080x1920 pixels
Κάμερα 13MP, LED flash
Αυτονομία Δε διατίθεται

Απόλυτα φουτουριστικό, το
Oppo R7s ταιριάζει «γάντι» με
την… εποχή και απευθύνεται
στους λάτρεις της φορητότητας
και του προκλητικού
σχεδιασμού!

2
Διαστάσεις

3

Ύψος 151,8 χιλ.
Πλάτος 75,4 χιλ.
Πάχος 7 χιλ.
Βάρος 155 γρ.

1
Ναι, καλά διαβάζετε: με κάμερα στα 13MP
οι φωτογραφίες του Oppo R7s αγγίζουν τα
4128x3096 pixels σε ανάλυση.

2
Από ψυχαγωγία, υποστηρίζει τα πάντα:
Dolby Mobile συμβατότητα, δυνατότητα
audio/video streaming, DLNA - ready κ.ά.

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

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 δυνατότητες που θα
ζήλευαν οι πιο γνωστές ναυαρχίδες της αγοράς!
Το Oppo R7s δανείζεται κράματα μετάλλου από τα
εργοστάσια της Κίνας και καταφέρνει να «συγκινήσει» το
χρήστη από την πρώτη κιόλας ενεργοποίηση. Ο λόγος; Εκτός
από το πάχος των 7 χιλιοστών, η έκδοση Android OS, v5.1
(Lollipop) που θα βρείτε να σας περιμένει στα ενδότερα,
μαζί με έναν οκταπύρηνο επεξεργαστή Snapdragon 615,
χρονισμένο στα 1,5 GHz. Η διαθέσιμη μνήμη της συσκευής
αγγίζει τα 32GB, η μνήμη RAM εκτοξεύεται στα 4GB, ενώ η
υποδοχή για κάρτες microSD θα κάνει ακόμη και τους πιο
απαιτητικούς να αισθανθούν πολύ 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 έως το 75%
μέσα σε μόλις 30 λεπτά.
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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 R7s!

Ο ειδικός είπε...
Με εντυπωσιακές διαστάσεις
και τιμή… «made in China»,
το Oppo R7s κάνει δυναμική
είσοδο στην αγορά των high-end
συσκευών. Ρίσκο ή μονόδρομος;

digitallife.gr
Η τεχνολογία στη
ζωή μας
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Τεχνολογία - Πληροφορική
- Media με άποψη

myphone.gr
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PREVIEW

Samsung Galaxy On5
Τεχνικά

2

€ Αναμένεται, www.samsung.gr

OS Android OS, v5.1 (Lollipop)
Επεξεργαστής Quad-core 1.3 GHz
Cortex-A7
Μνήμη 8GB, 1,5 GB RAM, microSD
Οθόνη 5.0’’ TFT, 720x1280 pixels
Κάμερα 8.0MP, αυτόματη εστίαση
Αυτονομία Δε διατίθεται

Οι εκπλήξεις δε
σταματούν από τη
Samsung. Αυτή τη
φορά κάνει τη διαφορά
στην κατηγορία των
mid-range συσκευών
με το Galaxy On5, ένα
«δυνατό» smartphone
για καθημερινή χρήση!

3
Διαστάσεις

1
Ύψος 142,3 χιλ.
Πλάτος 72,1 χιλ.
Πάχος 8,5 χιλ.
Βάρος 149 γρ.

1
Σε αντίθεση με ότι θα περιμένατε, το
Galaxy On5 διατηρεί το κεντρικό hardware
πλήκτρο κάτω από την οθόνη, για πιο
άμεση πρόσβαση στα μενού.

2
Η κύρια κάμερα της συσκευής έχει μέγιστη
ανάλυση 8MP και προσφέρει δυνατότητα
καταγραφής video full HD στα 30 fps.

3
Στην πίσω πλευρά της συσκευής, δίπλα
από την κάμερα συναντούμε το αρκετά
δυνατό ηχείο που σίγουρα θα σας
ικανοποιήσει με την έντασή του.

Α

ποφασισμένη να κάνει αισθητή την παρουσία της
στην κατηγορία των mid-range smartphones, η
Samsung ανακοίνωσε πρόσφατα το Galaxy On5, ένα
ακόμα εκπρόσωπο της οικογένειας των Galaxy smartphones
που όμως μπορεί με άνεση να σας εκπλήξει.
Το νέο μέλος των Galaxy μονοπωλεί το ενδιαφέρον με την
TFT οθόνη που θα βρούμε στην εμπρόσθια πλευρά, με τις
5.0 ίντσες της (720x1280 pixels) να «κλέβουν» τις εντυπώσεις
από την πρώτη κιόλας ενεργοποίηση. Η συσκευή προσφέρει
LTE/HSPA+ υποστήριξη για σβέλτη πλοήγηση στο mobile
internet, Wi-Fi Direct συμβατότητα, WLAN πομποδέκτη (IEEE
802.11 b/g/n) υψηλής εμβέλειας για να συνδέεστε με κάθε
συμβατό access point, Bluetooth 4.0 υποστήριξη, καθώς
κάποια από τα S-features του Galaxy S6, μαζί με air gestures
και δυνατότητα ταυτόχρονης εγγραφής video και λήψης
φωτογραφιών.
Στα ενδότερα θα βρείτε το κλασσικό TouchWiz UI της
Samsung μαζί όμως με αρκετά εντυπωσιακά widgets για
άνετη πρόσβαση σε κάθε γνωστό social network όπως
Twitter και Facebook, ενώ διατηρεί τη γνωστή ευχρηστία των
νεότερων Galaxy σε αυτονομία, επιδόσεις και αξιοπιστία.
O διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος του αγγίζει τα 8GB,
υπάρχει όμως και υποδοχή για κάρτες microSD.
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Με αξιόλογα specs και
εξαιρετική ποιότητα
κατασκευής, το Galaxy On5
κλείνει πονηρά το «ψηφιακό»
του μάτι σε κάθε μέσο χρήστη
του Android!

Ο ειδικός είπε...
Αν η αξιοπιστία και τα mid-range
χαρακτηριστικά παίζουν ρόλο,
τότε το Galaxy On5 αποτελεί
τη «λογική» επιλογή. Μην το
σκέφτεστε.

REVIEW

LG Wine Smart
1
3

Τεχνικά
€229, www.lge.com

OS Android OS, v5.1 (Lollipop)
Επεξεργαστής Snapdragon 210
1,1GHz
Μνήμη 4GB, 1GB RAM, microSD
Οθόνη 3.2’’, TFT LCD,
320x480 pixels
Κάμερα 3.15MP, autofocus,
geo-tagging
Αυτονομία 485 ώρες αναμονή,
510 λεπτά ομιλία

2

Διαστάσεις

Ύψος 117,7 χιλ.
Πλάτος 58,7 χιλ.
Πάχος 16,6 χιλ.
Βάρος 143 γρ.

Μ

ε ένα απόλυτα
περιγραφικό όνομα
στα… αγγλικά (Smart
= έξυπνο), το νέο mid-ranger της
LG ανυπομονεί να κατακτήσει την
κορυφή της κατηγορίας, τόσο με την
εμφάνιση όσο και με τις δυνατότητές
του. Το πρώτο flip-phone με Android
στην ελληνική αγορά λοιπόν μπορεί
να μην είναι το πιο τεχνολογικά
εξελιγμένο που θα συναντήσετε,
είναι όμως σίγουρα ένα από τα πιο
αξιόπιστα Android smartphones
που έφτασαν στη χώρα μας τις
τελευταίες εβδομάδες και σίγουρα
αξίζει το ενδιαφέρον σας. Εξωτερικά
εντυπωσιάζει αναμφίβολα, αφού
ακολουθεί το κλασσικό στιλ των
αναδιπλούμενων smartphones, με
πλαστικά καλής ποιότητας, υψηλής
αξιοπιστίας και διαστάσεις που δεν
ξεπερνούν τα 117,7x58,7x16,6
χιλιοστά.
Την είσοδο στην έκδοση 5.1
του Android OS αναλαμβάνει μια
TFT οθόνη 3.2 ιντσών, με καλή
φωτεινότητα και ανάλυση που
χρησιμοποιεί 320x480 pixels για να
απεικονίσει το ειδικά προσαρμοσμένο
UI της LG, μαζί με αρκετά χρήσιμα
Widgets που συνωστίζονται,
προσπαθώντας να ενημερώσουν το
χρήστη για τον καιρό, κάποια από τα
επερχόμενα ραντεβού του κ.ά.
Η εισαγωγή κειμένου στο UI
της συσκευής γίνεται εύκολα με τη
βοήθεια ενός hardware multi-tap
πληκτρολογίου, με υποστήριξη για
ελληνικά και δυνατότητα πρόβλεψης
κειμένου, αν το επιθυμείτε. Η
πλοήγηση στο mobile internet
αποδείχθηκε εξαιρετική με τις

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

2

Σχεδιασμένο αποκλειστικά... για κάθε
πρωτάρη στο Android OS, το LG Wine Smart
είναι το πρώτο flip-phone με Android στην
Ελλάδα!

Το μέγεθος της οθόνης (3.2 ίντσες)
θυσιάστηκε για να απολαύσετε τον
αναδιπλούμενο σχεδιασμό της συσκευής!

3
Πλήρες στα multimedia χαρακτηριστικά
του, το Wine Smart διαθέτει MP3 player,
FM Radio και DLNA streaming audio/video
υποστήριξη!

Turbo-X Bluetooth Headset Clip PBL-10
Οικονομικό και αξιόπιστο, όπως άλλωστε
και το Wine Smart, το PBL-10 από τη σειρά
Turbo-X συνεργάζεται άριστα με το προσιτό
Android της LG και «σκίζει» από αυτονομία.

Ο ειδικός είπε...
«Ό,τι πληρώνεις… παίρνεις»,
ειδικά σε ό,τι αφορά τα κινητά.
Έτσι για τα χρήματά του
παίρνετε ένα «value for money»
smartphone με υψηλό ταβάνι
στις δυνατότητες!

...και έβαλε 8
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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
(Snapdragon 210 SoC στα 1,1GHz) κυρίως
και όχι τόσο της μνήμης RAM (1GB). Όπως
καταλαβαίνετε η συνολική εμπειρία είναι
ικανοποιητική, ειδικά όταν ενεργοποιείται η
WLAN λειτουργία της συσκευής, για σύνδεση
σε ακόμα πιο γρήγορα σημεία πρόσβασης
και ταχύτητες που αγγίζουν θεωρητικά τα
55Mbps. Για τους λάτρεις της ψυχαγωγίας, το
LG Wine Smart 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.ά. δίκτυα κοινωνικής διαδικτύωσης, απευθείας
από την οθόνη αναμονής, χωρίς τη χρήση επιπλέον
εφαρμογών, ξεχωριστά για κάθε μία. Η ανανέωση
επιβαρύνει φυσικά τη σύνδεση δεδομένων σας,
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 ανάλογη τιμολόγηση.

Εντυπωσιακό στην εμφάνιση παρά
τον κλασικό σχεδιασμό, το LG
Wine Smart διαθέτει semi-gloss
επικάλυψη στην πίσω πλευρά, ενώ
διατηρεί το κεντρικό πολυπλήκτρο
που όλοι αγαπήσαμε στα παλιά flipphones της περασμένης δεκαετίας.
Ικανοποιώντας τους αρχάριους κυρίως
χρήστες, το LG Wine Smart είναι εφοδιασμένο
με μία μικρής ανάλυσης κάμερα (3.15MP),
η οποία μπορεί παρόλα αυτά να υποσχεθεί
φωτογραφίες «βασικής» ευκρίνειας,
ψηφιακές αναμνήσεις στα 2048x1536 pixels
και video clips 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 (3rd gen)

Απολαύστε την ευχρηστία που προσφέρουν
μόνο τα αναδιπλούμενα κινητά ακόμα και εν έτει
2015. Ένα άνοιγμα της συσκευής είναι αρκετό για
να αποδεχθείτε κάθε εισερχόμενη κλήση, ενώ ο
τερματισμός της είναι τόσο απλός όσο το… κλείσιμο
της συσκευής!

Αν και πιο φθηνό από το Wine
Smart, προσφέρει ανώτερα
τεχνικά χαρακτηριστικά και άμεσες
αναβαθμίσεις στις επόμενες
εκδόσεις του Android.

24 ώρες με το LG Wine Smart
«Αργό» αν το πιέσετε

Πλαστικό παντού...

Επιστροφή στο παρελθόν με
flip-flop σχεδιασμό

Μόνο 1GB RAM, γιατί;

Άψογο service από LG
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Γρήγορο με 4G
υποστήριξη

Απλό και γρήγορο το
Android 5.1 Lollipop

Ευκρίνεια οθόνης,
ζωντάνια χρωμάτων

REVIEW

Sony XPERIA Z5
Τεχνικά

Τ

1

€739, www.sonymobile.com

OS Android OS, v5.1.1 (Lollipop)
Επεξεργαστής Qualcomm
MSM8994 Snapdragon 810
Μνήμη 32GB, 3GB RAM, microSD
Οθόνη 5.2’’, TFT-LCD,
1080x1920 pixels
Κάμερα 23MP, αυτόματη εστίαση,
LED φλας
Αυτονομία 1090 λεπτά ομιλία,
520 ώρες αναμονή

2

Διαστάσεις

Ύψος 146 χιλ.
Πάχος 72 χιλ.
Πλάτος 7,3 χιλ.
Βάρος 154 γρ.

1
H IP68 πιστοποίηση επιτρέπει στη συσκευή
να λειτουργεί ακόμα και κάτω από το νερό,
χωρίς το παραμικρό πρόβλημα, ακόμα και
στην αναπαραγωγή μουσικής.

2
Οι 5.2 ίντσες της οθόνης του προσφέρουν
αξεπέραστη εμπειρία πλοήγησης στο
mobile internet, χωρίς να περιορίζουν
σημαντικά τη φορητότητά του.

3
Η οθόνη αφής έχει αντιχαρακτική
επίστρωση (scratch proof), δεν είναι όμως
πρακτικά άθραυστη. Να είστε προσεκτικοί
γιατί ατυχήματα… συμβαίνουν.

3
Πιο κομψό και ανθεκτικό από ποτέ, το
Xperia Z5 αποτελεί τη ναυαρχίδα της
Sony για τη χρονιά που διανύουμε.
Ρίξτε μια ματιά στα specs και… απλά
θαυμάστε!

Sony Stereo Bluetooth Clip
MBH20 Black
Όχι, δεν είναι αδιάβροχο όπως το
Xperia Z5, ευτυχώς όμως ξεχωρίζει
για την αυτονομία και την αξιόλογη
ποιότητα κατασκευής του!
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ο Xperia Z5 έχει ήδη προλάβει
να γίνει best-seller σε
αρκετές ευρωπαϊκές χώρες
όπως Γαλλία και Γερμανία, ενώ τα
καταστήματα της Sony στην Ιαπωνία
μετράνε σε αρκετές χιλιάδες τα
κομμάτια που διατέθηκαν την πρώτη
εβδομάδα της κυκλοφορίας του,
επιβεβαιώνοντας τις ελπίδες όλων
για μία πολύ δυναμική είσοδο στην
παγκόσμια αγορά.
Η φετινή συσκευή δικαιολογεί
πλήρως τις υψηλές προσδοκίες
όλων, παίρνοντας ζωή από το γνωστό
οκταπύρηνο επεξεργαστή Snapdragon
810 χρονισμένο στα 2.0GHz, που της
χαρίζει εντυπωσιακή ευχρηστία, κάτω
από εντατική χρήση. Οι διαστάσεις του
Xperia Z5 έχουν περιοριστεί ελαφρώς
και αγγίζουν τα 146x72x7,3 χιλιοστά,
ενώ το βάρος του δεν ξεπερνά τα
154 γραμμάρια, για να μπορεί -μετά
βίας- να χωράει στην εσωτερική τσέπη
του… κουστουμιού σας.
Στα ενδότερα βέβαια οι
προσθήκες των τεχνικών της Sony
είναι σημαντικές, με έναν Adreno
430 επιταχυντή γραφικών να
κάνει «κουμάντο» στα γραφικά
του Android, δείχνοντας ιδιαίτερη
συμπάθεια στο κλασσικό UI της
Sony που παραπέμπει για μια ακόμα
φορά σε αυτό του Playstation. Η
συσκευή προσφέρει 32GB εσωτερικής
μνήμης (από τα οποία περίπου 27GB
είναι διαθέσιμα στον χρήστη), ενώ
διαθέτει microSD υποδοχή χωρίς
όμως κάποια κάρτα στο βασικό
πακέτο, παρέχοντας πρακτικά τον
απαραίτητο αποθηκευτικό χώρο
για δεκάδες multimedia αρχεία, τα
οποία θα απολαύσετε με τις ευχές της

Ο ειδικός είπε...
Εντυπωσιακό με τη γυάλινη
εμφάνισή του και ιδιαίτερα
ανθεκτικό ακόμα και σε πολύ
σκληρή χρήση, το Xperia Z5
είναι το κορυφαίο smartphone
της Sony για το 2015.

...και έβαλε 9

τεχνολογίας X-Reality.
Την επικοινωνία μας με το δίκτυο κάθε
παρόχου αλλά και την πλοήγηση στο mobile
internet αναλαμβάνει ένας αξιόπιστος
πομποδέκτης με LTE/HSDPA υποστήριξη,
ενώ αν θέλετε το κάτι παραπάνω στο κοντέρ,
μπορείτε να ενεργοποιήσετε το WLAN της
συσκευής και (προαιρετικά) τη λειτουργία
Wi-Fi hotspot, για σύνδεση με tablets
ή φορητούς υπολογιστές με σκοπό τον
διαμοιρασμό mobile internet.
Η τεχνολογία Bluetooth 4.1 δεν θα
μπορούσε να λείπει από το συγκεκριμένο
μοντέλο, ούτε φυσικά το προφίλ apt-Χ,
για εκείνους που προτιμούν ασύρματη
συνδεσιμότητα με κάθε wearable. Ο
ενσωματωμένος music player επιτρέπει την
αναπαραγωγή αρχείων σε φορμά MP3/
eAAC+/WMA/WAV με στερεοφωνικό ήχο,
ενώ το FM radio με RDS μπορεί να γεμίσει
εύκολα τον, λιγοστό ή μη, ελεύθερο χρόνο
σας.
Σε περίπτωση που ζητάτε εντυπωσιακές
φωτογραφίες, υψηλών επιδόσεων από
ένα κινητό, το XPERIA Z5 μπορεί να σας
βγάλει από τη δύσκολη θέση, αφού η
CMOS κάμερα των 23MP που διαθέτει,

Versus
»Apple iPhone 6s

Εφοδιασμένο με Li-Ion μπαταρία 2900 mAh και
fast charging λειτουργία, το Xperia Z5 μπορεί να
αγγίξει το 60% της χωρητικότητας της μπαταρίας
του μέσα σε μόλις 30 λεπτά φόρτισης! Αντίστοιχα,
χρειάζεται περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά για μία
πλήρη φόρτιση!

Κομψό και ποιοτικό όσο ποτέ,
το νέο iPhone ακροβατεί μεταξύ
πολυτέλειας και υπερβολής.
Βασίζεται στην έκδοση 9.1 του iOS,
δεν διαθέτει όμως την ευχρηστία
του Android λειτουργικού.

»HTC One M9

Ναι, μπορείτε να ησυχάσετε,
στα ενδότερα θα βρείτε
προεγκατεστημένο τον Chrome
browser για ακόμα υψηλότερη
αξιοπιστία. Έτσι μπορείτε να
πλοηγηθείτε σε κάθε ιστοσελίδα
σα να βρίσκεστε μπροστά από τον
Η/Υ σας.
απαθανατίζει φωτογραφίες στα 5520x4140
pixels με λειτουργία αυτόματης εστίασης και
καταγράφει 4Κ videos στα 30fps ή slo-mo
videos στα 120fps. Το super smartphone
της Sony διατηρεί την IP68 πιστοποίηση
του προκατόχου του, για πλήρη προστασία
απέναντι σε σκόνη, λάσπη και υγρασία, ενώ
είναι σε θέση να αντέξει βύθιση στο νερό σε
βάθος 1 μέτρο για 30 περίπου λεπτά!

Πρόκειται για μία από τις… «τυχερές» συσκευές
της αγοράς αυτή την περίοδο, αφού φτάνει στα
χέρια σας με τη νεότερη έκδοση του Android
5.1.1 Lollipop προεγκατεστημένη, με ότι σημαίνει
αυτό για την βελτίωση της ευχρηστίας και της
λειτουργικότητάς του. Φυσικά και θα είναι έτοιμο
για αρκετές από τις μελλοντικές αναβαθμίσεις του
λειτουργικού της Google, τι περιμένατε;

Κορυφαίο στα τεχνικά
χαρακτηριστικά και την ταχύτητα
πλοήγησης στο UI, το HTC One M9
υστερεί μόνο στις δυνατότητες της
CMOS κάμεράς του, απέναντι στο
Xperia Z5.

24 ώρες με το Sony Xperia Z5
Μεγάλα bezels
περιμετρικά της οθόνης

Μικρό δεν το λες πάντως…

X-Reality Engine: απλά
μοναδική…

Μέτρια η φωτεινότητα της
οθόνης

Η κάμερά του που κάνει
θαύματα…
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Υπερθερμαίνεται κάποιες
φορές

4K και slo-mo videos
που… κάνουν τη διαφορά

Αντέχει σε κακουχίες…

LONG TERM TEST

Apple iPhone 6s
Η 12άρα (12MP) κάμερα του
«μήλου» βγάζει ασπροπρόσωπη
την Apple και τον Tim Cook που
την εκθείασε πρόσφατα. Για τις
φωτογραφίες της κατά την διάρκεια
της ημέρας, δε λέμε πολλά... είναι
ίσως η καλύτερη 12άρα κάμερα της
αγοράς. Συνδυάστε την με το πολύ
δυνατό dual-tone LED φλας που
διαθέτει το iPhone 6s και… αρκετές
DSLR μηχανές θα «αγχωθούν».

Η 3D Touch τεχνολογία στα
καλύτερά της, βρίσκεται στα
ενδότερα του iPhone 6s, πίσω
ακριβώς από την κρυστάλλινη
οθόνη του. Αγγίξτε ελαφρά την
οθόνη σε συγκεκριμένα εικονίδια
του μενού για να εμφανιστούν
pop-up παράθυρα με επιπλέον
λειτουργίες. Αγγίξτε την πιο δυνατά,
για να μεταφερθείτε σε λίστες
mail, να δείτε πιο λεπτομερώς
φωτογραφίες και να δείτε live photos
να ζωντανεύουν μπροστά σας!

Έστω και αν δεν είναι διαθέσιμη
-ακόμα- στη χώρα μας, η λειτουργία
Apple Pay αναμένεται να φέρει
επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο
χρησιμοποιούμε το iPhone. Με τη
βοήθεια της NFC λειτουργίας και του
Touch ID αισθητήρα αναγνώρισης
αποτυπωμάτων μπορείτε να κάνετε
ανέπαφες συναλλαγές μόνο με τον
αντίχειρά σας!

Η ποιότητα κατασκευής του νέου
«μήλου» είναι σαφώς βελτιωμένη
σε σχέση με όλα τα προηγούμενα.
Ο συνδυασμός μετάλλου και μιας
κρυστάλλινης οθόνης «χάρμα
οφθαλμών» εκπληρώνουν το
στόχο της Apple, για τη δημιουργία
ενός πραγματικά νέου μοντέλου
με άποψη! Μην ανησυχείτε, δεν
πρόκειται να λυγίσει αυτή τη
φορά...

Ο ειδικός είπε...

Αγγίξτε με πίεση την 3D Touch οθόνη και
σε δέκατα του δευτερολέπτου αυτή θα σας
απαντήσει με μία δυνατή, αλλά καθόλου
ενοχλητική δόνηση.

Η φρέσκια χρωματικά έκδοση Rose
Gold του νέου iPhone 6s έχει ήδη κάνει
ρεκόρ πωλήσεων στην άλλη άκρη του
Ατλαντικού. Μας άρεσε…

Βελτιωμένο στα σημεία (όπως
κάθε «s» έκδοση iPhone
από την Apple), το iPhone 6s
χαρίζει κορυφαία ευχρηστία,
λειτουργικότητα και φυσικά
πολυτέλεια.

...και έβαλε 9
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Στο μικροσκόπιο

Versus
» LG G4
Τεχνικά

Σε θέματα τεχνικών
χαρακτηριστικών, το
«μεγαθήριο» της LG
δεν γνωρίζει τι θα πει
ανταγωνισμός. Σίγουρα
όμως θέλει δουλειά στο
flat UI που επέλεξαν οι
Κορεάτες, αλλά και στην
αμφιλεγόμενη -μέχρι
στιγμής- αξιοπιστία του.

Το iOS ωριμάζει πιο γρήγορα από όσο περιμέναμε,
ενώ η αξιοπιστία του διατηρείται ακόμα υψηλή. Ο
διπύρηνος A9 επεξεργαστής που «γέννησε» η ίδια
η Apple συνεργάζεται αρμονικά με τη λειτουργία
multitasking και το αποτέλεσμα φαίνεται τόσο στην
άνετη πλοήγηση εντός του Springboard, όσο και
στην αυτονομία της συσκευής, που έχει βελτιωθεί
σημαντικά.

» Samsung Galaxy S6

Συνδεσιμότητα

Tο S6 «κλέβει» τις
εντυπώσεις με τα
εύχρηστα widgets και
τα κορυφαία τεχνικά
χαρακτηριστικά. Στον
αντίποδα το iPhone 6s
συνεχίζει να μαγεύει με
την ευχρηστία του iOS και
την κορυφαία ποιότητα
κατασκευής.

Με τη λειτουργία Wi-Fi Assist να αποτελεί τη
σημαντικότερη προσθήκη της Apple στο πακέτο
της συνδεσιμότητας του νέου iPhone 6s, πλέον
μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα έχετε την
βέλτιστη διαθέσιμη ταχύτητα για πρόσβαση στο
mobile internet, αφού το iOS 9 ελέγχει κάθε
στιγμή αν η WLAN σύνδεσή σας είναι υπερβολικά
ασθενής, ώστε να την απενεργοποιήσει χωρίς να
καταλάβετε τη διαφορά.

Διαστάσεις

Αυτονομία

67,1 χιλ.

Επιδόσεις
Δε σχεδιάστηκε ακόμα το iPhone που θα…
διστάσει να προσφέρει αέρινα animations και
ταχύτατη πλοήγηση στο flat UI του iOS 9. Με
2GB RAM πλέον «πετάει» πραγματικά και χαρίζει
εξαιρετική εμπειρία χρήσης ακόμα και στον πιο
απαιτητικό.

138,3 χιλ.

Το είπαμε και… θα το ξαναπούμε. Αν δεν κάνετε
καμία… επέμβαση στα ενδότερα της συσκευής
(λέγε με jailbreak), τότε η αυτονομία του 6s είναι
αυτή που γράφουν με μεγάλα γράμματα οι τεχνικοί
του στο site της Apple. Πρακτικά όμως σημειώστε:
1,5 ημέρα κανονικής χρήσης ή αλλιώς 15 ώρες
μουσικής αναπαραγωγής!

OS Apple iOS 9.1
Επεξεργαστής Dual-core 1.84 Apple A9
Μνήμη 16/64/128 GB, 2GB RAM
Οθόνη 4.7’’, LED IPS οθόνη, 750x1334 pixels
Κάμερα 12MP, αυτόματη εστίαση, φλας
Αυτονομία 840 λεπτά ομιλία, 240 ώρες
αναμονή
Βάρος 143 γρ.

Ένας μήνας με το Apple iPhone 6s
Μέτρια η αυτονομία για μία
ακόμα φορά

Μικρές οι αλλαγές στις
δυνατότητες του iOS

«Να’ χα χίλια μάτια» γι’
αυτή την οθόνη…

Καλό το Apple Pay αλλά δεν
υποστηρίζεται ακόμα στην Ελλάδα

Ταχύτατη η
πλοήγηση στο UI
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Κομψό και πολυτελές,
fashion icon δηλαδή…

Θέλει jailbreak για…
τα βασικά

Πάνω από 1 εκ. εφαρμογές
στο App Store, oh yes!

FEATURE

Τα πάντα για το Android
6.0 Marshmallow
Όλα όσα θέλατε να μάθετε για το… «ζαχαρωτό» της
Google, ή αλλιώς τη νέα έκδοση 6.0 Marshmallow!
Ναι, ναι καλά διαβάζετε. Αυτό είναι ένα… γλύκισμα που σίγουρα δεν θέλετε να χάσετε. Όχι εσείς
δηλαδή, αλλά το Android smartphone σας, που σίγουρα εδώ και καιρό έχει επιθυμήσει τη νεότερη
έκδοση του Android 6.0! Θέλετε να μάθετε τι νέο φέρνει στην καθημερινότητά σας η επόμενη major
αναβάθμιση του Android OS; Διαβάστε για να μάθετε…
Η ανακοίνωση της έκδοσης Android 6.0
(της πρώτης σημαντικής αναβάθμισης του
λειτουργικού μετά την έκδοση 5.x Lollipop)
έγινε στα μέσα Αυγούστου, σίγουρα
όμως οι συνέπειές της πρόκειται να μας
απασχολήσουν ολόκληρο το νέο έτος,
αφού ήδη αναμένουμε αρκετά μοντέλα

της αγοράς (και των περισσότερων
κατασκευαστών) να αρχίζουν την
σταδιακή τους αναβάθμιση. Η ενημέρωση
υπόσχεται βελτιωμένη σταθερότητα,
διορθώσεις bugs, καθώς και κάποια
νέα χαρακτηριστικά, όπως ανανεωμένο
σύστημα app permissions, νέα εμπειρία

web browsing, αναβαθμισμένο app linking
system στο λειτουργικό, υποστήριξη του
Android Pay, καλύτερη αυτονομία με
τη βοήθεια του χαρακτηριστικού Doze,
native υποστήριξη για το νέο USB Type-C
πρότυπο κ.ά. Για πάμε να τα δούμε όμως
όλα αυτά, λίγο πιο αναλυτικά.

Στα ενδότερα του Android 6.0
Κατά την επίσημη παρουσίαση της νέας
έκδοσης του λειτουργικού της, η Google
επέλεξε να φέρει στο φως της δημοσιότητας τα
κυριότερα σημεία αλλαγών που ενδιαφέρουν
τους developers αλλά και κάποια μικρά
-έξυπνα- χαρακτηριστικά του Marshmallow που
σίγουρα θα συζητηθούν.
Μεγάλη εξέλιξη στην δομή του λειτουργικού
αποτελεί η ενσωμάτωση των app permissions
(των δικαιωμάτων 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, στο Android 6.0 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.

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.

Ένα ακόμη στοιχείο, στο οποίο επικεντρώθηκαν
οι τεχνικοί της Google 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

Σημαντική αναβάθμιση θα δεχθεί και το
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.
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Αξιοσημείωτες ανακοινώσεις όμως έχουμε
και στο κομμάτι του mobile payment,
όπου γνωρίζουμε πλέον περισσότερα για
την πλατφόρμα Android Pay, το σύστημα
πληρωμών της Google που γνωρίσαμε για
πρώτη φορά τον περασμένο Φεβρουάριο
στο MWC της Βαρκελώνης. Μέσω NFC και
Host Card Emulation θα επιτρέπει υπηρεσίες
tap-to-pay, 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 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 Android 6.0 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.
Βελτιώσεις υπάρχουν και στον τομέα της
συνδεσιμότητας, καθώς γίνεται πιο αρμονική
η συνύπαρξη πολλαπλών προτύπων
δικτύωσης με αποδοτική δυνατότητα
μεταλλαγής που ελαχιστοποιεί τις διακοπές
σύνδεσης. Η αναζήτηση δικτύων πλέον
έχει μικρότερο αντίκτυπο στην αυτονομία,
καθώς η βελτιωμένη λογική επιτρέπει
τη σύνδεση μόνον όταν υπάρχει ενεργή
σύνδεση στο Internet και δίνεται έμφαση στη
συνδεσιμότητα μέσω προτύπου Bluetooth
Low Energy, γεγονός που απλοποιεί
αρκετά τη διαδικασία pairing μεταξύ
wearable συσκευών και υποστηριζόμενων
περιφερειακών.
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Σημαντικές αλλαγές υπάρχουν και στους τομείς
ήχου και εικόνας, με έμφαση στις φωνητικές
εντολές και την καταγραφή και αναπαραγωγή
περιεχομένου από τις συσκευές. Πλέον
υποστηρίζεται HD πολυκάναλος ήχος ακόμα
και από low-end συσκευές, USB audio και low
latency ηχητική είσοδος για ακόμα μεγαλύτερης
ακρίβειας φωνητικό έλεγχο της συσκευής. H
υποστήριξη του OpenGL 3.2 προτύπου και του
Android Extension pack, φέρνει το λειτουργικό
σύστημα στην αιχμή της τεχνολογίας όσον
αφορά τα mobile γραφικά, ενώ δεν λείπουν και
κάποιες βελτιώσεις στον τομέα της καταγραφής
εικόνας, με χαρακτηριστικά που συναντώνται
σε επαγγελματικές εφαρμογές φωτογραφίας
να υποστηρίζονται πλέον από το Android.
Μεταξύ άλλων, υποστηρίζονται RAW formats,
metadata και δυνατότητες ελέγχου λήψης για
τον αισθητήρα, το φακό και το flash. Στον τομέα
της αναπαραγωγής media, υποστηρίζεται το
HEVC codec που επιτρέπει την αναπαραγωγή
UHD περιεχομένου και εκμεταλλεύεται τις
δυνατότητες hardware decoding με αποτέλεσμα
την καλύτερη ενεργειακή διαχείριση.

FEATURE

Android 6.0: Λύθηκε το πρόβλημα με
τα memory leaks της προηγούμενης
έκδοσης
Η έκδοση 5.0 του Android, ήταν μια από
τις πλέον σημαντικές αναβαθμίσεις του
λειτουργικού, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι
έφτασε στα χέρια των χρηστών χωρίς μικρά
ή μεγάλα προβλήματα. Ένα από αυτά που
παρατηρήθηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις
είναι κάποια memory leaks σε συσκευές
όπως το Nexus 6, που οδηγούν σε κλείσιμο
εφαρμογών και redraws του launcher, καθώς
η RAM γεμίζει και δεν ελευθερώνεται!

Με την ανακοίνωση του Android 5.1.1
υπήρχε η ελπίδα ότι το συγκεκριμένο
πρόβλημα θα λυνόταν, καθώς ήταν από
τα πλέον σοβαρά. Κάτι τέτοιο δεν έγινε,
σύμφωνα με αναφορές στο Internet, αλλά
η Google ήρθε πρόσφατα με ευχάριστα
νέα, καθώς όπως τονίζουν οι υπεύθυνοι της
εταιρείας το πρόβλημα έχει πλέον λυθεί στο
νέο OS και θα συμπεριληφθεί στο «πακέτο»
βελτιώσεων του Android 6.0 Marshmallow.

Android 6.0: Ποιες συσκευές αναμένεται
να αναβαθμιστούν
Motorola: Αν και οι συσκευές που
αναμένεται να αναβαθμιστούν στο Android
6.0 Marshmallow αποτελούν σχεδόν όλη τη
γκάμα της Motorola, εντύπωση προκαλεί η
παντελής έλλειψη αντιπροσώπου της Moto E
σειράς. Πιο συγκεκριμένα, οι συσκευές που θα
αναβαθμιστούν στη νέα έκδοση Android 6.0
Marshmallow είναι οι:
• 2015 Moto X Pure Edition
• 2015 Moto X Style
• 2015 Moto X Play
• 2015 Moto G (3rd edition)
• 2014 Moto X
• 2014 Moto G και Moto G 4G (2nd edition)
• Droid Turbo
• 2014 Moto MAXX
• 2014 Moto Turbo
• Nexus 6

HTC: Λίγο μετά την επίσημη ανακοίνωση
του Android 6.0, η HTC ήταν ανάμεσα στους
πρώτους κατασκευαστές που έσπευσε να
ενημερώσει για τις πρώτες συσκευές της που
θα λάβουν το update.
Ανάμεσά τους θα βρούμε τα HTC One M9
και One M8, τα οποία θα ξεκινήσουν να
αναβαθμίζονται στα τέλη του 2015, ενώ το
update θα φτάσει και σε άλλες συσκευές
όπως τα HTC One M9+, One E9+, One E9,
One ME, One E8, One M8 Eye, Butterfly
3, Desire 826, Desire 820 και Desire 816,
χωρίς να γνωρίζουμε λεπτομέρειες για το
πότε θα γίνει αυτό, αλλά και αν κατόπιν θα
αναβαθμιστούν και άλλα μοντέλα.
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Sony: Ακολουθώντας τις ανακοινώσεις
άλλων κατασκευαστών, και η Sony έσπευσε
να μας ενημερώσει για τα smartphones και
tablets της που θα λάβουν την ενημέρωση
σε Android 6.0 Marshmallow. Σύμφωνα με
αυτή λοιπόν, η νέα έκδοση του λειτουργικού
Android θα είναι λοιπόν διαθέσιμη για τα
ακόλουθα μοντέλα: Xperia Z5, Xperia Z5
Compact, Xperia Z5 Premium, Xperia Z4
Tablet, Xperia Z3+, Xperia Z3, Xperia Z3
Compact, Xperia Z3 Tablet Compact, Xperia
Z2, Xperia Z2 Tablet, Xperia M5, Xperia C5
Ultra, Xperia M4 Aqua και Xperia C4.

Samsung: Ο Κορεατικός κολοσσός

LG: Φειδωλοί οι εκπρόσωποι της LG,

δεν είναι από τις εταιρείες που δημοσιεύουν
επίσημες λίστες των συσκευών που
αναβαθμίζονται σε ένα νέο OS, ακόμα και
έτσι όμως ο διεθνής τύπος κατάφερε να
αποσπάσει κάποιες πληροφορίες εκ των έσω
που σίγουρα ήταν διαφωτιστικές. Σύμφωνα
με τα όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, η λίστα
των συσκευών πάνω στις οποίες η Samsung
διεξάγει δοκιμές, προκειμένου αυτές να
αναβαθμιστούν στη νέα έκδοση του Android,
περιλαμβάνει κάποια flagship μοντέλα
από προηγούμενα έτη, όπως τα Galaxy S5,
Galaxy Note 4 και Galaxy Note 5, ενώ όλα τα
φετινά Galaxy μοντέλα θα λάβουν το update
κανονικά.

ανακοίνωσαν στα μέσα Οκτώβρη ότι μέχρι
στιγμής μόνο το LG G4 θα λάβει το update
σε Android 6.0, αλλά αρκετές άλλες
συσκευές της εταιρίας θα αναβαθμιστούν
μέσα στο 2016.

Huawei: Οι Κινέζοι της Huawei
ανακοίνωσαν σχετικά πρόσφατα τη
λίστα με τις συσκευές που αναμένεται
να αναβαθμιστούν σε Android
6.0 Marshmallow, ακολουθώντας
το παράδειγμα των υπόλοιπων
κατασκευαστών. Σύμφωνα με τα όσα
δήλωσαν, τα Huawei P8, Mate 7, Mate
S, P8 Youth Edition, P8 Max, η κινέζικη
version του G8 (Maimang 4), G7 Plus και
G7, μαζί με τα Honor 7, Honor 7i, Honor
6 Plus, Honor 6, X2, 4X και Play 4C θα
λάβουν την αναβάθμιση τις επόμενες
εβδομάδες, μαζί με τη νέα έκδοση του
EMUI της κινεζικής εταιρείας φυσικά.
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MEGATEST

Monster battles!
Χωρίς περιορισμούς, χωρίς «οίκτο»…
Σήμερα τα πράγματα είναι σοβαρά. Τόσο σοβαρά που απαιτούν να χυθεί πολύ μελάνι για να αποδειχθεί ποιο είναι το καλύτερο
smartphone της ελληνικής αγοράς. Σήμερα στην «ποδιά» σας «σφάζονται» μόνο τα καλύτερα των καλύτερων… και μας αρέσει!

Samsung Galaxy S6 edge+
Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν, έτσι 6
χρόνια μετά την ανακοίνωση του πρώτου
«Galaxy», το S6 Edge+ κάνει δυνατό come
back και στρογγυλοκάθεται στην κορυφή!

HTC One (M9)
Πανίσχυρο και εντυπωσιακό, το HTC One
(M9) αποτελεί το πληρέστερο One που
είδαμε ποτέ και μάχεται για μια θέση στην
κορυφή.

Sony Xperia Z5
Η «εμπειρία» της Sony στα καλύτερά
της. Δυνατό, ανθεκτικό και αξιόπιστο, το
αποκορύφωμα της ιαπωνικής τεχνολογίας
κάνει σχέδια για πρωτιά σε πωλήσεις.

LG G4
Η ναυαρχίδα της LG διαθέτει 6 πυρήνες,
3GB RAM, Android Lollipop και μια «2K»
οθόνη! Για τα πλήκτρα στην πίσω πλευρά
θα τα πούμε μετά.

Apple iPhone 6s Plus
Παρά την «αλμυρή» τιμή και την τεράστια
οθόνη των 5.5 ιντσών, το iPhone 6s
Plus διδάσκει τον τρόπο με τον οποίο
αγγίζουμε την 3D Touch οθόνη του!
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Π

ως μπορούμε να βρούμε άραγε τον καλύτερο
μεταξύ ίσων; Το καλύτερο από πέντε ισάξια
smartphones ίσως; Μα δεν υπάρχει ισότητα
στα smartphones θα μας πείτε και θα έχετε
απόλυτο δίκιο! Κάπως έτσι αποφασίσαμε
λοιπόν, σε μία παρακινδυνευμένη κίνηση, να
καλέσουμε στην αρένα μας αυτή τη φορά τα πέντε πιο γνωστά
smartphones της ελληνικής αγοράς, ανεξαρτήτως κατασκευαστή,
για να συγκριθούν με βίαιο -λέμε τώρα- τρόπο!

Ανάμεσα στα ακριβοθώρητα μοντέλα που αποδέχθηκαν την
«πρόσκλησή» μας, θα βρείτε τον «βασιλιά» που θέλει να
διατηρήσει το στέμμα του (Samsung Galaxy S6 edge+), το
-βελτιωμένο στα σημεία- HTC One Μ9, μία δυναμική είσοδο από
την Apple με το θηριώδες iPhone 6s Plus, την πάντα υπολογίσιμη
Sony με το Xperia Z5 και τέλος, την high-tech πρόταση από την
Άπω Ανατολή, που ακούει στο όνομα LG G4. Έτοιμοι; Λάβετε
θέση στον καναπέ σας, χαλαρώστε και ετοιμαστεί για μία μάχη
μέχρι τελικής πτώσεως!
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Samsung Galaxy S6 Edge+
Καλύτερο, δεν γίνεται. Πως βελτιώνεις άλλωστε κάτι που ήδη έχει χαρακτηριστεί
ως το καλύτερο smartphone της αγοράς; Το βελτιώνεις σε ισχύ, δυνατότητες,
λειτουργίες και… ίσως την κάμερα. Με την έκδοση Android 5.1.1 (Lollipop)
προεγκατεστημένη μάλιστα δεν έχει τίποτα να φοβηθεί!

Από «δύναμη» όμως τι γίνεται; Μην ανησυχείτε, υπάρχει διαθέσιμη όση
επιθυμείτε. Αυτό το αναλαμβάνει ένα οκταπύρηνο Exynos 7420 SoC που «τρέχει»
στα 2,1GHz και συνδυάζεται αρμονικά με τα 4GB μνήμης RAM του «Γαλαξία».
Άνετο σερφάρισμα, εύκολο άνοιγμα εφαρμογών, ταχύτατη πλοήγηση στο UI και
φυσικά… πολλά animations που θα λατρέψει η Super AMOLED οθόνη του.

Εκτός από τη «ισχύ» όμως, σημασία έχει και η εμφάνιση. Η Super AMOLED
τεχνολογία ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό -αναμφίβολα- για την ολοζώντανη
απεικόνιση χρωμάτων, την υψηλή αντίθεση και την «θερμότητα» που αποπνέουν
οι αποχρώσεις των εικόνων που εμφανίζει. Σε απλά ελληνικά; Εντυπωσιακή
λεπτομέρεια κάτω (σχεδόν) από οποιεσδήποτε συνθήκες!

Εκτός από εμφάνιση όμως, το Galaxy S6 edge+ προσφέρει τις δυνατότητές του και
στην κατηγορία fitness και health. Εφοδιασμένο με αισθητήρα καρδιακών παλμών,
ΑΝΤ+ υποστήριξη για σύνδεση με δεκάδες συσκευές fitness και την εφαρμογή
S Health στα ενδότερα, εξασφαλίζει την καλύτερη οργάνωση ενός πιο υγιεινού
τρόπου ζωής, χωρίς την παραμικρή επέμβαση στην καθημερινότητά σας.

Super και στην απεικόνιση video;
Τι μπορεί να κάνει όμως η Super AMOLED τεχνολογία σε
θέματα απεικόνισης; Καταρχήν προσφέρει άνετο frame
rate στη λειτουργία viewfinder, έτσι κάνει τη διαδικασία
λήψης φωτογραφιών μέγιστης ανάλυσης 2988x5312 pixels,
με χρήση αυτόματης εστίασης, παιχνιδάκι! Παράλληλα
επιτρέπει την κρυστάλλινη αναπαραγωγή 4K videos στα
30fps, χωρίς «πιξελιάσματα», κολλήματα ή άλλου είδους
ατέλειες, πάντα με τη βοήθεια της ενσωματωμένης μηχανής
γραφικών Mali-T760MP8 του Galaxy S6 edge+.

Διαστάσεις

154,4 χιλ.

Ο κόσμος μέσα από την οθόνη
του τελικά…
...είναι πραγματικά χάρμα οφθαλμών! Οι κορεάτες πόνταραν
για μία ακόμα φορά στην Super AMOLED τεχνολογία και τα
κατάφεραν περίφημα. Η Super AMOLED οθόνη της συσκευής
προστατεύεται από Gorilla Glass 4 επικάλυψη για μέγιστη
αντοχή σε γρατζουνιές ή πτώσεις, ενώ τα 1440x2560 pixels
της ανάλυσής της και οι 5.7 ίντσες του μεγέθους της είναι
υπεραρκετά για να κάνουν τον ανταγωνισμό να... ανησυχεί και
εσάς, να χαμογελάτε από ικανοποίηση για την επιλογή σας.

75,8 χιλ.
Πάχος: 6,9 χιλ., Βάρος: 158 γρ.
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HTC One Μ9
Με τον αέρα της ανανέωσης σε σχέση με το περσινό One, το Μ9 βασίζεται
στα αδιαμφισβήτητα προτερήματα της σειράς και ανεβάζει ταχύτητα με τον
οκταπύρηνο Snapdragon 810 SoC που ενσωματώνει. Έτσι κάθε ένας από
τους 4 Cortex A57 πυρήνες του «τρέχει» με 2,0GHz ενώ 4 ακόμα Cortex
A53 πυρήνες είναι χρονισμένοι στο 1,5GHz για άνετη πλοήγηση και ομαλά
animations στα μενού.

Δεν θα κρύψουμε (για άλλη μια φορά) την ιδιαίτερη συμπάθεια που
τρέφουμε για το HTC Sense UI και τα ευρηματικά του widgets. Με τις
στοχευμένες βελτιώσεις πάνω στην λειτουργία Blinkfeed που… μαγεύουνί!
Η συγκεκριμένη λειτουργία είναι εντυπωσιακή στη χρήση, προσφέρει
άμεση ενημέρωση από κοινωνικά δίκτυα και υπηρεσίες, με απλό και
λειτουργικό τρόπο.

Για να καταφέρει όμως όλα τα παραπάνω, χρειάζεται το μυστικό συστατικό
της επιτυχίας των smartphones. Που είναι φυσικά άπλετη μνήμη RAM. Το
One Μ9 πιστέψτε μας, διαθέτει υπεραρκετή από αυτή (3GB), έτσι μπορεί με
άνεση να «τρέχει» ταυτόχρονα πάνω από 10 εφαρμογές μαζί, χωρίς ίχνος
ψηφιακού «ιδρώτα» να στάζει στην κρυστάλλινη οθόνη του.

Ποια η διαφορά της S-LCD3 τεχνολογίας λοιπόν από τις υπόλοιπες
του ανταγωνισμού; Ξεχάστε καταρχάς τα έντονα, υπερβολικά «ζεστά»
χρώματα και τα γραφικά σε επίπεδο cartoon. Η Super LCD3 τεχνολογία,
προβάλλει τα γραφικά με τον πιο αληθοφανή τρόπο, χωρίς υπερβολές
αλλά με εντυπωσιακή φυσικότητα και υψηλή λεπτομέρεια, αντάξια της
πραγματικότητας.

Προστασία «γορίλας»!
Η χρήση της αντιχαρακτικής προστασίας «Gorilla Glass»
φαίνεται πως βρήκε αρκετούς μιμητές, έτσι η HTC την
προτίμησε και στο νέο της state-of-the-art δημιούργημα. Με
τη βοήθειά της, η S-LCD3 οθόνη του HTC One Μ9 μπορεί να
αντέξει την καθημερινή χρήση, την πίεση της δουλειάς αλλά
και τα «αναπάντεχα» ατυχήματα (πτώσεις, γρατζουνιές κλπ.),
τα οποία βέβαια, ευχόμαστε να αποφύγετε.

Διαστάσεις

144,6 χιλ.

Speed is everything…
Όλα για την ταχύτητα φαίνεται πως τα «δίνει» το One M9
και αυτό φαίνεται… Ξεχάστε τα lags στο software ή την αργή
απόκριση στο άγγιγμά σας. Τα βοηθητικά πλήκτρα πλέον
βρίσκονται on-display, ενώ η S-LCD3 οθόνη «προσκαλεί»
το χρήστη να την αγγίξει για να του ανταποκριθεί άμεσα. Σε
όλα αυτά προσθέστε τον τετραπύρηνο επεξεργαστή, τα 3GB
μνήμης RAM, το ανανεωμένο Sense UI 7.0 και έχετε μπροστά
σας έναν ακόμα λόγο για να αλλάξετε smartphone.

69,7 χιλ.
Πάχος: 9,6 χιλ., Βάρος: 110 γρ.
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Voyager Edge Bluetooth headset

BackBeat GO 2

Για να είσαι πάντα σε ετοιμότητα... για μία κλήση!

Απίστευτα μικρά και ελαφριά

• Ένας εμπνευσμένος συνδυασμός κομψότητας και άνεσης

• Με Bluetooth τεχνολογία ώστε να συνδέετε το smartphone σας ή
το tablet σας όταν θέλετε να ακούσετε μουσική, να δείτε ταινίες ή
να πραγματοποιείτε κλήσεις
• Διαθέτουν ειδική επίστρωση νανοτεχνολογίας που τα καθιστούν
αδιάβροχα, στοιχεία ελέγχου για ευκολία στη διαχείριση αλλά και
την ενεργοποίηση φωνητικών βοηθών (Siri, Google Now, Cortana)
• Με τρία μεγέθη από μαξιλαράκια για μεγαλύτερη άνεση

• Συνδυάζει την εμφάνιση με κορυφαία ποιότητα ήχου
• Χάρη στην υποστήριξη φωνητικών εντολών γίνεται ο «ψηφιακός»
βοηθός του smartphone σας
• Προηγμένο σύστημα εξάλειψης θορύβου του περιβάλλοντος
• Συνοδεύεται από φορητή θήκη φόρτισης για αύξηση της αυτονομίας

Διανομή για Ελλάδα & Κύπρο: ΑΜΥ ΑΕ, 210-6133000
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Sony Xperia Z5
Όσα υπόσχεται... τα πραγματοποιεί. Με λίγα λόγια, θα πρέπει να πετάξετε την
ψηφιακή φωτογραφική σας μηχανή, γιατί δεν θα τη χρειαστείτε άλλο. Η κορυφαία
ποιότητα κατασκευής του μοντέλου, αποτυπώνεται πλήρως και στο «στήσιμο» της
ψηφιακής του κάμερας, τις δυνατότητες του Exmor RS αισθητήρα και φυσικά, στην
μηχανή γραφικών X-Reality της Sony, που αναλαμβάνει τις λεπτομέρειες.

Τι παίρνουμε λοιπόν όταν ενεργοποιήσουμε τη λειτουργία Camera μέσα από το
animated μενού του XPERIA Ζ5; Φωτογραφίες υψηλής πιστότητας με ανάλυση
5520x4140 pixels, δυνατότητα χρήσης αυτόματης εστίασης και ενός πολύ
δυνατού LED φλας, ρύθμιση για σταθεροποίηση εικόνας, αναγνώριση προσώπου,
χαμόγελου, προσθήκη geo-tagging πληροφοριών.

Μοναδικό αποδεικνύεται επίσης και στα της αυτονομίας το Xperia Z5, με μία LiIon μπαταρία χωρητικότητας 2900mAh, που συνεργάζεται αρμονικά με το UI της
συσκευής και το Snapdragon 810 SoC για να χαρίσει στη ναυαρχίδα της Sony
520 ώρες λειτουργίας σε κατάσταση αναμονής ή εναλλακτικά πάνω από 13 ώρες
συνεχών κλήσεων!

Κορυφαία τόσο στην ανάλυση όσο και στις διαστάσεις, η IPS οθόνη αφής του
αδιάβροχου, σκληροτράχηλου XPERIA Ζ5 ακολουθεί τις προτιμήσεις του
αισθητήρα περιστροφής και αλλάζει το UI ανάλογα με τα γούστα σας. Εκτός από
εντυπωσιακή φωτεινότητα για να βλέπετε τι «τραβάτε» με την κάμερα, παρέχει
αξιόλογη αντιχαρακτική προστασία και IP68 πιστοποίηση με εκπληκτική αντοχή σε
πτώσεις, επαφή με λάσπη, υγρασία και βύθιση στο νερό.

Η «πραγματικότητα» στην οθόνη
σας!
Για όσους έχουν μια Sony τηλεόραση στο σαλόνι τους,
τα παρακάτω θεωρούνται δεδομένα. Για όλους τους
υπόλοιπους λοιπόν, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η
ποιότητα απεικόνισης των μενού του UI και η αναπαραγωγή
video clips ή και ολόκληρων ταινιών (σε φορμά MPEG4,
DivX, XviD), αποκτά... επικό χαρακτήρα στην οθόνη της
συσκευής. Οι τεχνολογίες X-Reality και Triluminos που
ενσωματώνει, αναλαμβάνουν την επεξεργασία κάθε τύπου
video και το αποτέλεσμα είναι αντάξιο των plasma οθονών!

Διαστάσεις

146 χιλ.

«Βιονική» επεξεργασία εικόνας
Όλα τα παραπάνω όμως δεν θα είχαν καμία σημασία εάν δεν
υπήρχε ένα πανίσχυρο Snapdragon 810 SoC στα ενδότερα
με 4 Cortex A57 πυρήνες χρονισμένους στα 2,1GHz,
άλλους 4 Cortex A53 να τρέχουν στο 1,5GHz και 3GB RAM!
Την επεξεργασία των κορυφαίων φωτογραφιών που θα
απαθανατίσετε αναλαμβάνει ο BIONZ επεξεργαστής εικόνας
στα ενδότερα, με εκπληκτικά αποτελέσματα είναι αλήθεια.

72 χιλ.
Πάχος: 7,3 χιλ., Βάρος: 124 γρ.
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LG G4
Τι μπορεί να κάνει κάποιος όταν έχει μπροστά του ένα από τα πιο ισχυρά
smartphones στον κόσμο, με εξαπύρηνο Snapdragon 808 SoC, 3GB RAM,
κορυφαία ποιότητα κατασκευής και μια εντυπωσιακή IPS LCD οθόνη
ανάλυσης 1440x2560 pixels; Τίποτα, απλά κάθεται και απολαμβάνει τις
δυνατότητες και τη φωτεινότητα της οθόνης του, στην πράξη!

Το μέγεθός της πάντως (5.5 ίντσες) αλλά και η ανάλυσή της (1440x2560
pixels) την κατατάσσουν μονομιάς στην κορυφή της κατηγορίας, αφού
δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για άνετη πλοήγηση, υψηλή
απόκριση στις εντολές μας και φυσικά, εντυπωσιακή αληθοφάνεια ακόμα και
κάτω από το έντονο ηλιακό φως.

Το LG UI της LG έχει δεχθεί αυτή τη φορά σημαντικές «πινελιές» βελτίωσης,
που το κάνουν σαφώς πιο ελκυστικό. Λιτά, flat εικονίδια, πιο minimal
σχεδιασμός και αρκετό χρώμα παίρνουν την σκυτάλη, ενώ ανάλογες θετικές
εντυπώσεις έχουμε και από τα widgets που θα βρείτε προεγκατεστημένα, σε
συνδυασμό με δεκάδες εντυπωσιακά wallpapers και όμορφα animations.

Υπάρχει επομένως κάτι που να του λείπει; Μάλλον όχι, αφού και το
συγκεκριμένο μοντέλο προτιμά την Gorilla Glass 3 τεχνολογία για να
προστατέψει το μεγαλύτερο προσόν του, την απλά μοναδική QHD οθόνη του
με ανάλυση 1440x2560 pixels. Μην αγχώνεστε λοιπόν για το που το αφήνετε
ή σε τι τσέπες το μεταφέρετε, αρκεί φυσικά να μην έχετε στον ίδιο χώρο
ιδιαίτερα αιχμηρά αντικείμενα.

Επιμονή στην πρόκληση
Οι τεχνικοί της LG πήραν τεράστιο ρίσκο πριν 2 χρόνια (με
το LG G2) μεταφέροντας όλα τα hardware πλήκτρα της
συσκευής από τις καθορισμένες εδώ και χρόνια θέσεις τους
(στα πλάγια της συσκευής), στην πίσω πλευρά του G4,
ακριβώς κάτω από την κάμερα. Για μία ακόμα χρονιά φέτος
επέμειναν και τα διατήρησαν εκεί, βελτιώνοντας όμως την
ποιότητα κατασκευής και την λειτουργικότητά τους!

Διαστάσεις

148,9 χιλ.

Πλούσια τα «ελέη»!
Στην εμφάνιση είναι αναμφίβολα πρωτότυπο, αλλά και στα
της μνήμης δεν πάει πίσω. Ξεχάστε τις «μικρές» εκδόσεις με
16GB του παρελθόντος, το νέο LG G4 είναι διαθέσιμο σε
μία έκδοση με 32GB μνήμης, ιδανική για κάθε τύπο χρήστη.
Ακόμα και έτσι όμως, έρχεται εφοδιασμένο με microSD slot
μέγιστης χωρητικότητας 128GB, για να μην παραπονιέστε!
76,1 χιλ.
Πάχος: 6,3 χιλ., Βάρος: 135 γρ.
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Οι καλύτερες τιμές…
χονδρικής
● Φωτογραφία ● Μέσα Αποθήκευσης ● Ενέργεια
● Τηλεφωνία & Αξεσουάρ ● Tablet & Αξεσουάρ ● Πληροφορική
● Είδη Γραφείου ● Εικόνα ● Ήχος ● Εργαλεία
● Παιχνίδια & Παιχνιδομηχανές
● Οικιακός Εξοπλισμός ● Περιποίηση του Σώματος & Υγεία

Αποστολή σε όλη την Ελλάδα

International Mobile Products | Λ. Δημοκρατίας 248, 13562 Αγ. Ανάργυροι | Τηλ.: 210 2310600 | www.i-mp.gr

MEGATEST

Apple iPhone 6s Plus
Φαίνεται πως το iPhone ακολουθεί τη μόδα της εποχής και επιλέγει (έστω
και αργά) να εφοδιαστεί με μία -κατά τα άλλα- κορυφαία κάμερα ανάλυσης
12MP. Έτσι εκτός από αξιόλογες ψηφιακές φωτογραφίες στα 4032x3024
pixels με τη βοήθεια ενός δυνατού dual tone flash, αναπαράγει και 4K HD
videos με το υψηλό fps (30) που έχει ήδη καταξιωθεί στην αγορά.

Η ενσωμάτωση της 3D Touch τεχνολογίας έφερε σημαντική μείωση στην
χωρητικότητα της μπαταρίας, η οποία πλέον αγγίζει τα 2.750 mAh. Διατηρεί
όμως την εξαιρετικά καλή διαχείριση ενέργειας από το iOS λειτουργικό, που
του χαρίζει έως και 80 ώρες συνεχούς multimedia αναπαραγωγής.

Με το iOS τι γίνεται όμως; Η έκδοση 9.0.2 κατάφερε και έλυσε αρκετά
από τα προβλήματα του παρελθόντος, ενισχύοντας παράλληλα την
«τραυματισμένη» αξιοπιστία της συσκευής. Εχθρός του καλού είναι το
καλύτερο όμως, έτσι η διάθεση της έκδοσης iOS 9.1 βελτιώνει σημαντικά και
την αυτονομία του iPhone 6s Plus.

Τι λείπει όμως; Ίσως ένα πιο «φρέσκο» λειτουργικό σύστημα; Ότι και να
λέμε, σε γενικές γραμμές η συσκευή ακροβατεί μεταξύ επαγγελματικού
killer phone και multimedia gadget, προσφέροντας ασύρματες λειτουργίες
streaming, σε συνδυασμό με ένα σταθερό λειτουργικό σύστημα που
ξεχωρίζει για την χρηστικότητά του, σε σημείο… βαρεμάρας.

Ασφάλεια πάνω από όλα!
Με τον TouchID αισθητήρα του να έχει βελτιωθεί σε σχέση
με το iPhone 6, το iPhone 6s Plus προσφέρει κορυφαία
ασφάλεια δεδομένων, αλλά και συναλλαγών. Έτσι μπορείτε
να αγοράζετε εφαρμογές από το App Store με ένα άγγιγμα
στον αισθητήρα, αλλά και να ελέγχετε το υπόλοιπο στον
PayPal λογαριασμό σας, να κάνετε αγορές μέσω της νέας
υπηρεσίας Apple Pay κ.ά.

Διαστάσεις

158,2 χιλ.

3D Touch τεχνολογία…
Η οθόνη του νέου iPhone 6s Plus πλέον υπακούει στο
άγγιγμα αλλά και την πίεσή σας! Μία ελαφριά πίεση είναι
αρκετή για να ενεργοποιηθούν χρήσιμα pop up μενού στο
springboard, ενώ μία πιο έντονη πίεση θα σας μεταφέρει
σε εσωτερικά μενού, όπως email, φωτογραφίες σε πλήρη
οθόνη κ.ά.! Δοκιμάστε το!
77,9 χιλ.
Πάχος: 7,3 χιλ., Βάρος: 134 γρ.
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Samsung Galaxy
S6 edge+

HTC
One M9

Sony
Xperia Z5

LG
G4

Apple
iPhone 6s Plus

ΤΙΜΗ

€869

€599

€739

€695

€864

SITE

gr.samsungmobile.com

www.htc.com.gr

www.sonymobile.com

www.lg.com/gr

www.apple.com

ΟΘΟΝΗ

5.7’’, Super AMOLED αφής,
1440x2560 pixels

5.0’’, Super LCD3 αφής,
1080x1920 pixels

5.2’’, IPS LCD αφής,
1080x1920 pixels

5.5’’, True HD-IPS+ LCD αφής,
1440x2560 pixels

5.5’’, LED-IPS αφής,
1080x1920 pixels

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

LTE/HSDPA/USUPA/GPRS/
EDGE, WLAN/DLNA, WiFi Direct, Wi-Fi hotspot,
Bluetooth 4.0, microUSB 2.0

LTE/HSDPA/USUPA, WLAN/
Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi
hotspot, Bluetooth 4.0 A2DP,
microUSB 2.0

LTE/HSDPA/USUPA, WLAN/
Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi
hotspot, Bluetooth 4.0 A2DP,
microUSB 2.0

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

LTE/HSDPA/GPRS/EDGE,
WLAN, Bluetooth 4.0,
microUSB 2.0

ΜΝΗΜΗ

32/64 GB, 4GB RAM

32GB, 3GB RAM, microSD

32GB, 3GB RAM, microSD

32GB, 3GB RAM, microSD

16/64/128 GB, 2GB RAM

OS

Android OS, v5.1.1 (Lollipop)

Android OS, v5.0 (Lollipop)

Android OS, v5.1.1 (Lollipop)

Android OS, v5.1 (Lollipop)

iOS 9.1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ

Quad-core 1,5GHz
Cortex-A53 & Quad-core
2,1GHz Cortex-A57

Qualcomm MSM8994
Snapdragon 810

Qualcomm MSM8994
Snapdragon 810

Qualcomm MSM8992
Snapdragon 808

Dual-core 1.84GHz Twister

ΚΑΜΕΡΑ

16MP, αυτόματη εστίαση,
βίντεο

20MP, αυτόματη εστίαση,
βίντεο

23MP, αυτόματη εστίαση,
βίντεο

16MP, αυτόματη εστίαση,
βίντεο

12MP, αυτόματη εστίαση,
βίντεο, LED φλας

AYTONOMIA

390 ώρες αναμονή, 1260
λεπτά ομιλία

391 ώρες αναμονή, 1520
λεπτά ομιλία

540 ώρες αναμονή, 1020
λεπτά ομιλία

360 ώρες αναμονή, 1140
λεπτά ομιλία

384 ώρες αναμονή, 1440
λεπτά ομιλία

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΒΑΡΟΣ

154,4x75,8x6,9 χιλιοστά /
153 γρ.

144,6x69,7x9,6 χιλιοστά /
157 γρ.

146x72x7,3 χιλιοστά / 154 γρ.

148,9x76,1x6,3 - 9,l8 χιλιοστά
/ 155 γρ.

158,2x77,9x7,3 χιλιοστά/
192 γρ.

ΥΠΕΡ

Οθόνη, ισχύς, συνδεσιμότητα

UI, λειτουργικό, ποιότητα
κατασκευής

Κάμερα, ανθεκτικότητα,
αυτονομία

Οθόνη, κάμερα, ταχύτητα

Κάμερα, ποιότητα, οθόνη

ΚΑΤA

Μέγεθος, αυτονομία

Κάμερα, βάρος

UI, λειτουργικό, ποιότητα
κατασκευής

Επιδόσεις, διαστάσεις

UI, αυτονομία

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΙΠΕ…

Πληρέστατο στα τεχνικά
χαρακτηριστικά, εφοδιασμένο
με μία κορυφαία κάμερα,
κομψό σχεδιασμό και
περιορισμένες διαστάσεις,
το Samsung Galaxy S6
edge+ παίζει μόνο του στην
κατηγορία των «τεράτων»
με ολοκληρωμένα specs και
πολυτελή εμφάνιση!

Με εντυπωσιακή εμφάνιση,
κορυφαία ποιότητα
κατασκευής και πανίσχυρο
επεξεργαστή, το One (Μ9)
φαίνεται πως έχει εκείνο το
«κάτι» που θέλει ο hard core
χρήστης. Μαζί με τη Super
LCD3 οθόνη του βέβαια.
Μοναδική παραφωνία; Η
τιμή του που είναι ακόμα
«αλμυρή» και η μέτρια
φωτεινότητα της οθόνης του.

Το νέο Sony Xperia Z5
προσφέρει κορυφαία
αυτονομία, εκπληκτική
κάμερα, είναι αδιάβροχο, ενώ
αντέχει πάνω από 2 ημέρες
μέτριας χρήσης μακριά από
τον φορτιστή του. Το UI της
Sony πάντως, θέλει δυνατό
επανασχεδιασμό.

Με στιβαρό σχεδιασμό,
δυνατή κάμερα με laser
focus και αξιόλογη ποιότητα
κατασκευής το LG G4 παίζει
δυνατά στην κατηγορία. Η τιμή
του έχει πέσει σημαντικά, αλλά
του λείπει η σταθερότητα στο
λειτουργικό και μία καλύτερη
αυτονομία.

Ανανεωμένο σε εμφάνιση,
διαστάσεις και έκδοση
λειτουργικού συστήματος, το
iPhone 6s Plus εντυπωσιάζει με
το μέγεθος και την ευχρηστία
που προσφέρει, όχι όμως
και με την αυτονομία του. Η
κάμερά του αντιθέτως, κάνει
τη διαφορά με την υποστήριξη
οπτικού σταθεροποιητή
εικόνας OIS.

…ΚΑΙ ΕΒΑΛΕ

9

8

8,5

7,5

8

100%

Ο νικητής

90%
80%

Samsung Galaxy S6
edge+
Αποτελεί αναμφίβολα
την πληρέστερη πρόταση
της αγοράς, σε αυτή την
κατηγορία των «θηρίων».
Διαθέτει πληρέστατα τεχνικά
χαρακτηριστικά, μια κάμερα
ιδανική για κορυφαίες
φωτογραφίες, πανίσχυρο
SoC και κάθε multimedia
δυνατότητα που θα θέλατε!
Εύκολη επιλογή…

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Οθόνη

Αυτονομία

Samsung Galaxy S6 edge+
LG G4
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Συνδεσιμότητα

Πλοήγηση

HTC One M9
Apple iPhone 6s Plus

OS

Sony Xperia Z5

VERSUS

Big toys... for big boys
Microsoft και Apple «κονταροχτυπιούνται» αυτή τη φορά στην αρένα μας.
Τα προγνωστικά σας;

Microsoft Surface Pro 4
€ Αναμένεται, www.microsoft.com

Λίγο μικρότερη σε μέγεθος (12.3 ίντσες) αλλά μεγαλύτερη
σε ανάλυση (2736x1824 pixels), η οθόνη του Surface Pro
4 ανήκει στην ελίτ των all-in-one tablets στην αγορά.
Εφοδιασμένο με έναν 6ης γενιάς Intel Core SoC (m3/
i5 ή i7) και την Intel HD 5xx GPU στα ενδότερα, το
Surface Pro 4 δεν έχει αντίπαλο στην ισχύ και την
απόδοση γραφικών στην οθόνη του.
Το 6ης γενιάς Intel SoC στα ενδότερα, μεταμορφώνει
την αυτονομία της συσκευής προς το καλύτερο. Έτσι
προσφέρει έως και 9 ώρες αδιάκοπης αναπαραγωγής
video ή σχεδόν 15 ώρες πλοήγησης στο Web!

OS Windows 10 Pro
Επεξεργαστής 6th Gen Intel Core
Μνήμη 128/256/512/1TB SSD,
4/8/16 GB RAM
Οθόνη 12.3’’, 2736x1824 pixels
Κάμερα 8MP, αυτόματη εστίαση
Αυτονομία 9 ώρες συνεχούς
αναπαραγωγής video
Διαστάσεις 292,1x201,42x8,45 χιλ.
Βάρος 786 γρ.

[VS]

Apple iPad Pro
€989, www.apple.com

[τεχνικά]

Με μια οθόνη 12.9 ιντσών που αξίζει το ενδιαφέρον σας,
το iPad Pro κάνει τη διαφορά σε ευκρίνεια, ταχύτητα
πλοήγησης και φυσικά, άμεση απόκριση στις εντολές σας.

[επιδόσεις]

70% πιο ισχυρός από τον προκάτοχό του ο A9X
επεξεργαστής του iPad Pro, ικανοποιεί απόλυτα τις…
ορέξεις του επίδοξου gamer. Υποστηρίζει 3D γραφικά και
πολύπλοκα εφέ, χωρίς να υστερεί σε αυτονομία.

[αυτονομία]

Ο ειδικός είπε...
Με εξαίρεση την ποιότητα
κατασκευής, το Surface
Pro 4 δεν έχει τίποτα να
ζηλέψει από το iPad Pro.

...και έβαλε 9,5
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Εφοδιασμένο από την «μαμά» Apple με μία Li-Ion μπαταρία χωρητικότητας 38.5Wh, το iPad Pro εκμεταλλεύεται
την βελτιωμένη ενεργειακή κατανάλωση του Α9Χ επεξεργαστή και προσφέρει σχεδόν 9 ώρες αδιάκοπης χρήσης.

OS Apple iOS 9.1
Επεξεργαστής Apple A9X
Μνήμη 32/128 GB, 4GB RAM
Οθόνη 12.9’’, IPS LCD αφής,
2048x2732 pixels
Κάμερα 8.1MP, αυτόματη εστίαση
Αυτονομία 9-10 ώρες συνεχούς
λειτουργίας
Διαστάσεις 305,7x220,6x6,9 χιλ.
Βάρος 713 γρ.

...και έβαλε 9

HOW TO

1. Ενεργοποιήστε τον κωδικό εισόδου στο κινητό

2. Προσθέστε σημαντικά πρόσωπα στις Επαφές

Αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι σε κάθε επιτήδειο που
ίσως επιχειρήσει να αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα του παιδιού
σας που είναι αποθηκευμένα στο κινητό. Μεταφερθείτε λοιπόν στο
Ρυθμίσεις - Ασφάλεια και εκεί επιλέξτε έναν κωδικό που θα θυμάται
το παιδί σας.

Για ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια εισάγετε τα στοιχεία από κάθε
αξιόπιστο ενήλικα στον οποίο θεωρείτε ότι πρέπει να έχει πρόσβαση
το παιδί. Έτσι θα έχει πάντα στις Επαφές του κινητού άτομα της
εμπιστοσύνης σας.

Γονικός έλεγχος στο… κινητό!

3. Εγκαταστήστε εφαρμογές ασφαλείας
Μία από αυτές είναι το Lookout (Android, iOS) που προστατεύει το
παιδί από την πρόσβαση σε απαγορευμένες ιστοσελίδες, απαγορεύει
την εγκατάσταση «ύποπτων» εφαρμογών, ενώ διατηρεί πάντα online
το GPS του κινητού για να εντοπίσετε το παιδί σας κάθε στιγμή της
ημέρας.

4. Καθορίστε ποια θεωρούνται ως ασφαλή
downloads
Κάντε download τις πρώτες εφαρμογές παρέα με το παιδί σας και
ενημερώστε το για τον τρόπο σκέψης και επιλογής τους. Να διαλέγει
δηλαδή εφαρμογές από γνωστούς κατασκευαστές, με πάνω από 4
αστέρια αξιολόγησης στο Play Store ή το App Store και ποτέ εκτός των
επίσημων «καταστημάτων» της Google/Apple κ.λπ.
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5. Κάντε μία συζήτηση πάνω στο θέμα
Είναι απαραίτητο να ενημερώσετε το παιδί και θεωρητικά πάνω στους
κινδύνους που ελλοχεύουν στο mobile internet, ειδικά με ένα νέο
smartphone ή άγνωστο λειτουργικό για αυτό. Ενημερώστε το πώς θα
πρέπει να αντιδράσει αν συμβεί κάτι, αν κατεβάσει ύποπτη εφαρμογή, αν
γίνει κάτι εκτός σχολείου ποιον θα πρέπει να καλέσει με το κινητό κ.ά.

6. Γράψτε τους κανόνες και κάντε μια (γιατί όχι;)
συμφωνία
Καλό είναι οι συμφωνίες να έχουν την απαραίτητη σοβαρότητα, για
να τις λαμβάνει στα σοβαρά κάθε παιδί. Καλό είναι να έχετε γραπτώς
τους κανόνες που συζητήσατε και να τους τοποθετήσετε στο σπίτι, σε
χώρο που σίγουρα θα τους βλέπει καθημερινά το παιδί.

Απλά, λιτά, κατανοητά και χωρίς πολλούς τεχνικούς όρους, μάθετε τον τρόπο για να ελέγχετε την
πρόσβαση των παιδιών στο κινητό σας ή -ακόμα καλύτερα- στο δικό τους (αν έχουν). Τι περιμένετε;
Ακολουθήστε τα βήματά μας!

7. Επισκεφτείτε το σχολείο και ενημερωθείτε

8. Κινητό και οδήγηση δεν πάνε μαζί

Εκτός από το παιδί, και εσείς πρέπει να… αλλάξετε κανόνες.
Επισκεφθείτε το σχολείο του, γνωρίστε φίλους, καθηγητές, γονείς
και υπαλλήλους με τους οποίους συναναστρέφεται το παιδί και
ενσωματώστε πιθανούς σχολικούς κανονισμούς στο… οικιακό
πρόγραμμα.

Για τα μεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά που πήραν δίπλωμα, το πρώτο
που θα πρέπει να μάθουν είναι ότι το κινητό δεν χρησιμοποιείται όταν
οδηγούν. Ενημερώστε τους για το τι μπορεί να συμβεί και δώστε τους
να καταλάβουν τη σημασία του να αφήσουν το κινητό στην άκρη όση
ώρα οδηγούν.
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HOW TO

1. Απενεργοποιήστε την υπηρεσία iMessage

2. Συγχρονισμός επαφών από iPhone σε Android

Εδώ θέλει προσοχή: λίγο πριν αποχωριστείτε το iPhone σας,
απενεργοποιήστε την υπηρεσία iMessage πηγαίνοντας στο μενού
Ρυθμίσεις - Μηνύματα. Αν δεν το κάνετε, κινδυνεύετε να χάσετε
όλα τα SMS σας, που θα πηγαίνουν στο «παλιό» iPhone αντί για το
ολοκαίνουριο Android smartphone σας.

Μην ξεχάσετε επίσης να συνδέστε το iPhone στον Η/Υ για να
το συγχρονίσετε με το iTunes. Εκεί στο μενού Info, επιλέξτε το
«Συγχρονισμό Επαφών με Google» και στις ρυθμίσεις, προσθέστε τον
Google λογαριασμό (από το 1ο βήμα) μαζί με τον κωδικό σας. Ένα…
«sync» και οι επαφές σας από το iPhone, «έφτασαν» στο Gmail!

Μεταφορά από iPhone σε Android!

3. Συγχρονισμός Ημερολογίου

4. Συγχρονισμός σημειώσεων, υπενθυμίσεων

Αν έχετε ήδη κάποιον Gmail λογαριασμό και τον χρησιμοποιείτε στο
iPhone, μεταφερθείτε στις ρυθμίσεις της συσκευής «Email, Επαφές,
Ημερολόγιο» και στον Gmail λογαριασμό σας ενεργοποιήστε τη
δυνατότητα συγχρονισμού Ημερολογίων θέτοντάς την στο On. Λίγα
λεπτά αργότερα, όλες οι καταχωρήσεις του Ημερολογίου στο iPhone,
θα έχουν «περάσει» στο Google Calendar!

Όχι, δεν πρόκειται να αλλάξουμε μενού στο iPhone μας. Μένουμε
στο ίδιο, επιλέγουμε το «Σημειώσεις», στο Gmail του μενού «Email,
Επαφές, Ημερολόγιο» και το θέτουμε στο ON, για να ξεκινήσει
-σχεδόν άμεσα- η διαδικασία συγχρονισμού και των σημειώσεων με
τον Google λογαριασμό μας.
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5. Με… φωτογραφίες και videos τι κάνουμε;
Δύο επιλογές έχετε εδώ: είτε κάνετε εγκατάσταση το Google Drive
στο iPhone και περιμένετε να συγχρονίσει φωτογραφίες και videos με
το «σύννεφο», ώστε μετά να έχετε πρόσβαση από το Android κινητό
σας, είτε χρησιμοποιείτε την παλιά καλή τεχνική Copy και Paste, των
multimedia αρχείων σας από το PC προς το Android smartphone σας.

6. Καλά όλα αυτά, αλλά… με τη μουσική τί
γίνεται;
Διατηρείστε το Android smartphone σας συνδεδεμένο με τον Η/Υ,
εντοπίστε τον φάκελο Music (αν δεν υπάρχει δημιουργείστε έναν) και
μεταφέρετε εκεί τα MP3 αρχεία μουσικής της επιλογής σας από τον
Η/Υ. Η διαδικασία μπορεί να κρατήσει λίγο παραπάνω, αλλά πιστέψτε
μας, αξίζει και… θα φανεί στην λίστα αναπαραγωγής που θα βρείτε
στο μενού του music player της επιλογής σας.

Mάθετε τον τρόπο για να κάνετε τη μετάβαση από το… iPhone, προς το νέο σας Android smartphone
όσο πιο «ανώδυνα» γίνεται, ακολουθώντας φυσικά, τα παρακάτω βήματα.

7. Κάτι πιο απλό για επαφές, ραντεβού,
υπενθυμίσεις;

8. Με τις εφαρμογές μου τί γίνεται;

Για τους αρχάριους η Apple προτείνει τη χρήση της εφαρμογής Copy
My Data που είναι διαθέσιμη για iOS και Android. Εγκαταστήστε
λοιπόν το app τόσο στο iPhone όσο και στο Android κινητό σας και
αφήστε την να ολοκληρώσει την μεταφορά επαφών, ραντεβού και
ημερολογίων από την μια συσκευή στην άλλη.

Δυστυχώς για τις εφαρμογές σας θα πρέπει να… ταλαιπωρηθείτε
λίγο! Δεν είναι δυνατή η μεταφορά των εφαρμογών από το iPhone
στο Android, έτσι μετά τη ρύθμιση του νέου σας smartphone, θα
πρέπει να τις αναζητήσετε στο Play Store και να τις εγκαταστήσετε
χειροκίνητα. Την επόμενη φορά όμως, θα έχουν κρατηθεί στο ιστορικό
του Gmail λογαριασμού σας, έτσι δεν θα χρειαστεί να το ξανακάνετε!
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USER GUIDE

Για τους λάτρεις των social media!

Top social networking
apps
Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν κατακλύσει την καθημερινότητά μας, σε κάθε τομέα της.
Γιατί να μην τα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν προς όφελός μας; Διαλέξτε τα καλύτερα
από αυτά, κάντε παρέα με φίλους, βρείτε παλιούς συμμαθητές και ανταλλάξτε
φωτογραφίες ή video με αγαπημένα σας πρόσωπα online!

Android
iOS
Blackberry
Windows Phone
Symbian

Blackberry Messenger

Foursquare

€Δωρεάν

€Δωρεάν

Ο γνωστός και ως BB Messenger αποτελεί το
δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, και όχι μόνο. Επιτρέπει την ανταλλαγή ΙΜ μηνυμάτων μέσα από
τα μενού του Blackberry σας με κάθε συνεργάτη
ή φίλο, τη στιγμή που αυτά αποστέλλονται. Ο
χρήστης μπορεί να ομαδοποιήσει τις επαφές,
να επιλέξει συγκεκριμένο όνομα για κάθε ομάδα, ήχο ειδοποίησης, να αποστείλει emoticons
σε κάθε ΙΜ, να κρατήσει ιστορικό συνομιλιών
και φυσικά -πλέον- να ανταλλάσσει μηνύματα
με Android και iOS συσκευές!

Είμαστε fans, δε γίνεται να το κρύψουμε. Η
συγκεκριμένη εφαρμογή αποτελεί το… next
big thing στα κοινωνικά δίκτυα της εποχής μας,
επιτρέποντας στον χρήστη να ενημερώνεται για
κάθε κατάστημα, χώρο, μνημείο κλπ. κοντά του,
ενημερώνοντας φίλους για το που βρίσκεται. Εκτός όμως από αυτό, προσφέρει πληροφορίες
για τον χώρο στον οποίο έχετε εισέλθει, όπως
μυστικά, hints, tips και προσφορές για όσους το
χρησιμοποιούν φανατικά.

GetGlue

Glympse

€Δωρεάν
Βλέπετε ταινίες; Παίζετε video games; Ακούτε
μουσική; Έχετε πρωτότυπες ιδέες; Αν απαντήσατε
ναι σε κάποιες ερωτήσεις από τις παραπάνω τότε
το GetGlue είναι η ιδανική εφαρμογή για εσάς.
Ενημερώστε τον κόσμο για ότι κάνετε κάθε στιγμή και μοιραστείτε υψηλά σκορ με κάθε φίλο
ή κολλητό. Η λίστα με τις… δραστηριότητες
είναι ατέλειωτη, ενώ υπάρχει και παγκόσμια…
κατάταξη από GetGluers!

€Δωρεάν
Αν θέλετε οι φίλοι και οι γνωστοί σας να γνωρίζουν -κάποιες φορές- που βρίσκεστε, τότε η
συγκεκριμένη εφαρμογή θα σας λύσει τα χέρια.
Η λειτουργία της είναι απλή. Συνεργάζεται αρμονικά με τον GPS δέκτη του smartphone
σας και (μετά από εντολή σας) αποστέλλει
τη θέση σας στο δίκτυο του Glympse. Από εκεί
οι φίλοι και συνεργάτες σας, θα μπορούν να
γνωρίζουν που βρίσκεστε, βλέποντάς σας μέσα
από κινητό ή και τον Η/Υ!
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Loopt

WhatsApp
€Δωρεάν

€Δωρεάν

Πρόκειται για μία από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές στον κόσμο των smartphones και σίγουρα
έχει όλα τα προσόντα για να εντυπωσιάσει. Το
Loopt αποτελεί πρακτικά ένα εναλλακτικό
social network, με όσους ανήκουν σε αυτό να
συνομιλούν, να ανταλλάσσουν πληροφορίες,
να ενημερώνουν γνωστούς και φίλους για το
που βρίσκονται ή που πρόκειται να πάνε κ.ά.
Μπορείτε επίσης να δημοσιεύσετε τις εμπειρίες
σας από καταστήματα, θεατρικές παραστάσεις
κ.λπ.

Πρόκειται -με διαφορά- για την δημοφιλέστερη
εφαρμογή τα τελευταία χρόνια, επιτρέποντας την
δωρεάν επικοινωνία μεταξύ κάθε διαθέσιμης
πλατφόρμας κινητών σήμερα. Η εφαρμογή
WhatsApp επιτρέπει την δωρεάν ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων, τα οποία μπορούν
να περιέχουν εικόνες, κείμενο, ήχο και video.
Το μόνο που χρειάζεστε είναι μια σύνδεση δεδομένων, ή -ακόμα καλύτερα- πρόσβαση σε
WLAN ταχύτητες, για ανταλλαγή μηνυμάτων,
χωρίς χρέωση.

Pinterest

Snapchat
€Δωρεάν

€Δωρεάν

Το «next big thing» στα social media είναι εδώ.
Μοιραστείτε σύντομες στιγμές της καθημερινότητάς σας με φίλους ή συνεργάτες και ανταλλάξτε
φωτογραφίες, κείμενο ή video σε πραγματικό
χρόνο! Τα μηνύματα δεν μένουν για πολύ καιρό
στο κινητό του παραλήπτη, αφού σκοπός τους
είναι να… μεταφέρουν εικόνες/video και μετά να
εξαφανιστούν! Μην χάσετε την ευκαιρία να το
δοκιμάσετε, αν δεν το έχετε κάνει ήδη.

Το γνωρίζετε ήδη, είμαστε σίγουροι. Πλοηγηθείτε σε ένα ατέλειωτο online κατάλογο από
εντυπωσιακές φωτογραφίες, με λίγα σχόλια και
links για το που βρίσκονται στο net. Αν κάποια
σας αρέσει, κάντε την like και μετά re-pin, «ξανακαρφιτσώστε» την δηλαδή, στο δικό σας
εικονικό χώρο! Φτιάξτε φακέλους με όσα θα
θέλατε να αποκτήσετε, τα μέρη που έχετε πάει
στον κόσμο, τα δώρα που… θα κάνετε τα Χριστούγεννα και στείλτε τα άμεσα σε φίλους!

MyPad+
€0,89
Αποκτήστε πρόσβαση σε Facebook και Twitter ταυτόχρονα, από την ίδια
εφαρμογή και απολαύστε καθημερινή επικοινωνία, μέσα από την οθόνη
του iPad. Η εφαρμογή επιτρέπει την ταυτόχρονη είσοδο στα δύο δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα, τη δημοσίευση μηνυμάτων, την αναζήτηση στο
timeline, την αποστολή/λήψη άμεσων μηνυμάτων (DM’s) κ.ά. Η νεότερη
έκδοση που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό, διορθώνει αρκετά από τα μικρά
bugs που εμφανίστηκαν με την διάθεση του iOS 9 έτσι την προτείνουμε
ανεπιφύλακτα.

TapaTalk
€Δωρεάν
Αν είστε ψηφιακός «θαμώνας» αρκετών forums
στο Internet, τότε η συγκεκριμένη εφαρμογή
μπορεί εύκολα να σας επιτρέψει την πρόσβαση σε όλα, μέσα από την οθόνη του iPhone.
Συνδεθείτε λοιπόν, αναζητήστε το forum
της επιλογής σας στη βάση δεδομένων του
Tapatalk και αφήστε όλα τα υπόλοιπα απλά
να... συμβούν. Η εφαρμογή υποστηρίζει avatars,
την ανταλλαγή προσωπικών μηνυμάτων με άλλους χρήστες, ενώ για διαχειριστές των forums
διαθέτει ειδικό μενού.

Tweetbot
€3,99
Οι… συμπάθειες δεν κρύβονται, έτσι το
Tweetbot αποτελεί την προσωπική μας επιλογή για την πρόσβαση και επικοινωνία μέσω
του κοινωνικού δικτύου Twitter. Εφοδιασμένο
με ένα μοντέρνο, εύχρηστο interface που
διευκολύνει διαρκώς τον χρήστη να επικοινωνεί άμεσα με φίλους, το Tweetbot ενημερώνει
κάθε λεπτό για νέα tweets ή mentions από
φίλους που ακολουθείτε, ενώ είναι συμβατό με
υπηρεσίες όπως Instapaper, Tweetpic κ.λπ.
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USER GUIDE

Η μαγεία είναι στο άγγιγμα!

3D Touch apps
Android

Γνωρίστε από πρώτο… χέρι, την 3D Touch τεχνολογία που φέρνουν στην
καθημερινότητά μας τα νέα iPhone 6s και iPhone 6s Plus. Χρησιμοποιήστε τη
δύναμη του αγγίγματός σας πάνω στην οθόνη για να εμφανίσετε νέα μενού και
έξυπνες λειτουργίες που θα βελτιώσουν κατακόρυφα την αποδοτικότητά σας!

iOS
Blackberry
Windows Phone
Symbian

Badland
€2,99

City Mapper
€Δωρεάν

Εκτός από εφαρμογές όμως και αρκετά παιχνίδια
εκμεταλλεύτηκαν την 3D Touch τεχνολογία! Ένα
από αυτά είναι το Badland που με τη βοήθειά
της ο χρήστης μπορεί να ελέγξει την ταχύτητα με την οποία τα τέρατα κινούνται πάνω/
κάτω στην οθόνη, ενώ το παιχνίδι υποστηρίζει
και Quick Actions που θα σας βοηθήσουν στη
δημιουργία χαρακτήρων/αντικειμένων που θα
κινούνται μόνο με τη χρήση Force Touch πάνω
τους.

Αποτελεί αναμφίβολα μια από τις καλύτερες
εφαρμογές για καθημερινή μετάβαση στην πόλη
τόσο με τα πόδια όσο και με τα ΜΜΜ. Η νέα έκδοση του City Mapper όμως επιτρέπει πλέον την
άμεση πρόσβαση σε χρήσιμες λειτουργίες της
απευθείας από το εικονίδιο της εφαρμογής,
όπως: μετάβαση στο σπίτι, μετάβαση σε κάποιον
προορισμό, κοντινές στάσεις ΜΜΜ, διαμοιρασμός της τρέχουσας θέσης μας στο WhatsApp.

Dropbox

Evernote

€Δωρεάν
Εκτός από εύκολη πρόσβαση στα online αρχεία
που έχετε στο «σύννεφο» και τα offline στο κινητό, η εφαρμογή Dropbox είναι πλέον συμβατή
και με την Peek λειτουργία της Apple. Έτσι
αρκεί μια παρατεταμένη 3D Touch πίεση σε κάθε
φωτογραφία για να την δείτε σε μικρογραφία και
μία ακόμα μεγαλύτερη πίεση για να εμφανιστεί
μπροστά σας σε full screen.

€Δωρεάν
Αντίστοιχες δυνατότητες με το Dropbox πρόσθεσε και το Evernote μετά την ανακοίνωση των
νέων iPhones και της 3D Touch τεχνολογίας. Έτσι
επιτρέπει τη δημιουργία νέων σημειώσεων,
υπενθυμίσεων και τη λήψη φωτογραφιών με 3D
Touch, αλλά και το Peek σε κάθε φωτογραφία
που έχετε ήδη προσθέσει στις σημειώσεις σας!
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Instagram

News 360

€Δωρεάν

€Δωρεάν

Η εφαρμογή που ανήκει στο Facebook κλείνει τα
5 χρόνια του φέτος και το γιορτάζει με 3D Touch
υποστήριξη. Έτσι με παρατεταμένη πίεση πάνω
στο εικονίδιό του έχετε τη δυνατότητα να κάνετε:
Νέο σχόλιο, Νέα Δραστηριότητα, Αναζήτηση
και πρόσβαση σε Direct μηνύματα. Επίσης
μπορείτε να κάνετε 3D Touch σε usernames φίλων σας για να δείτε πληροφορίες για την δραστηριότητά τους.

Η δημοφιλής εφαρμογή ενημέρωσης εκμεταλλεύτηκε την 3D Touch τεχνολογία και πλέον με
ένα άγγιγμα από το Springboard μπορείτε να
έχετε πρόσβαση στην αρχική σας σελίδα με
όλη την ειδησεογραφία, στις πιο hot ιστορίες,
τοπικά νέα και φυσικά όλα όσα έχετε αποθηκεύσει για ανάγνωση μετέπειτα.

PCalc

Pinterest
€Δωρεάν

€Δωρεάν

Ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων αντίστοιχων εφαρμογών, το Pinterest πρόσθεσε πρόσφατα 3D Touch υποστήριξη και πλέον επιτρέπει
την άμεση πρόσβαση σε Trending Pins, τη δημιουργία νέων boards αλλά και την αναζήτηση
Pins απευθείας από το Springboard. Επίσης,
διαθέτει Peek για τις φωτογραφίες που βλέπετε
αλλά και για τον άμεσο διαμοιρασμό τους.

Η αγαπημένη εφαρμογή για τους λάτρεις των
μαθηματικών (ή των υπολογισμών γενικότερα)
προσφέρει 3D Touch υποστήριξη από την πρώτη
κιόλας στιγμή. Έτσι μπορείτε να έχετε πρόσβαση
σε νέους υπολογισμούς, στην τελευταία μετατροπή που κάνατε, την επικόλληση δεδομένων
από το clipboard κ.ά.

Shazam
€Δωρεάν
Με τη βοήθεια της 3D Touch τεχνολογίας το Shazam γίνεται αναμφίβολα
πιο εύχρηστο από ποτέ. Δεν χρειάζεται πλέον να μπαίνετε στην εφαρμογή
για να ξεκινήσετε την αναζήτηση ενός κομματιού. Ένα 3D Touch είναι αρκετό
για να κάνετε Shazam Now, να εκκινήσετε την κάμερα για Visual Shazam
σε δίσκους ή CD, ή και αυτόματο Shazam για αυτόματη αναζήτηση κάθε
κομματιού που παίζει κοντά σας.

Trello
€Δωρεάν
Η πιο γνωστή εφαρμογή οργάνωσης και διαχείρισης υλικού αναβαθμίστηκε με 3D Touch
υποστήριξη και πλέον προσφέρει άμεση πρόσβαση στις καρτέλες σας, τις ειδοποιήσεις από
συνεργάτες ή μέλη των ομάδων σας και φυσικά
την άμεση δημιουργία νέων καρτελών για
ακόμα ταχύτερη διαχείριση των projects σας.

Twitter
€Δωρεάν
Δεν γινόταν η εφαρμογή του Twitter να λείπει
από τη συλλογή μας. Μία παρατεταμένη πίεση
πάνω στο εικονίδιο του αρκεί για να εμφανίσει
επιλογές για άμεσα tweets, πρόσβαση στα
Direct Messages και άλλα, χωρίς καν να χρειαστεί να πλοηγηθείτε στην εφαρμογή!
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EXIT

Είναι το Force Touch το next
big thing της βιομηχανίας;
Η Apple, η Huawei αλλά και πολλοί άλλοι κατασκευαστές επενδύουν πολλά στην ανάπτυξη και
διάδοση της Force Touch τεχνολογίας, η οποία ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα σε ένα smartphone
να αντιλαμβάνεται την πίεση που ασκεί ο χρήστης στην οθόνη του. Πιστεύετε ότι το Force Touch θα
αλλάξει την εμπειρία που μας χαρίζουν τα σημερινά smartphones ή μήπως πρόκειται για ένα ακόμη
«πυροτέχνημα» του marketing;

Υπό προϋποθέσεις, ναι, μπορεί να φέρει μια
μικρή «επανάσταση» στο πως χειριζόμαστε
τα smartphones. Ανοίγει μια πλειάδα
δυνατοτήτων και εντολών που μπορούμε
να δώσουμε χωρίς να κάνουμε μια δεύτερη
κίνηση με το χέρι μας, απλώς αλλάζοντας
το επίπεδο πίεσης στην οθόνη. Ωστόσο,
προς το παρόν βρίσκεται σε πολύ απλοϊκό
στάδιο, αλλά όλα από κάπου ξεκίνησαν...
Εάν οι κατασκευαστές καταφέρουν να το
κάνουν ένα εύχρηστο feature τότε καλώς,
ειδάλλως το μόνο που θα καταφέρει είναι
να μας τρώει «πολύτιμο» χρόνο στην
εποχή της... βιασύνης που διανύουμε.
Δημήτρης Σκιάννης
Δεν μπορώ να πω ότι σε μία αγορά που
η touch τεχνολογία έχει επικρατήσει
ολοκληρωτικά, ο ερχομός μίας νέας
-βοηθητικής- τεχνολογίας αφής (αυτή
της force touch) θα είναι κάτι το…
εξωπραγματικό. Ο χρήστης θα πρέπει
να αλλάξει τη νοοτροπία με την οποία
έβλεπε την οθόνη αφής μέχρι τώρα
και από «απλό» άγγιγμα, θα πρέπει να
στραφεί σε… «άγγιγμα + πίεση» για να

έχει πρόσβαση σε νέες δυνατότητες. Όπως
και κάθε τι τεχνολογικό όμως, ο χρόνος, η
αγορά και κυρίως η… υποδοχή που θα έχει
από developers και κατασκευαστές… θα
δείξει το μέλλον της!
Νίκος Παπανικολόπουλος
Πολύ ενδιαφέρουσα τεχνολογία που,
ωστόσο, σίγουρα στην αρχή θα έχει
προβλήματα. Force Touch, 3D Touch
ή όπως αλλιώς ονομάζεται για λόγους
marketing, θα παίξει πολύ στα κινητά
του μέλλοντος. Apple και Huawei, δύο
εταιρείες πρωταγωνίστριες στις εξελίξεις
σήμερα, εγγυώνται την επιτυχία του, οπότε
αναμένουμε το μέλλον μαζί του.
Χριστίνα Κιτσάτη
Προσωπικά δε βλέπω το Force Touch να
βρίσκει τη θέση του σαν ένα μελλοντικό
must feature των smartphones. Οι λόγοι
θα έλεγα ότι είναι δύο. Ο ένας είναι ότι η
υιοθέτησή του από τους κατασκευαστές
των εφαρμογών είναι μάλλον απίθανη
από τη στιγμή που δεν υπάρχει συλλογική
υιοθέτηση από τους κατασκευαστές και
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ο δεύτερος ότι, η πρακτική χρήσης του
δεν συμβαδίζει με παρόμοια μοντέλα
χειρισμού ηλεκτρονικών συσκευών (π.χ.
υπολογιστών). Τέλος, επειδή η υλοποίηση
του Force Touch είναι κοστοβόρα και
ιδιαίτερα επιρρεπής σε δυσλειτουργίες
(λόγω κινούμενων μερών) θεωρώ ότι το
μέλλον της θα είναι σύντομο.
Βαγγέλης Ξανθάκης
Το μέλλον ανήκει στις οθόνες πίεσης
από τη στιγμή που παρατηρούμε ολοένα
και περισσότερους κατασκευαστές να
υιοθετούν τη συγκεκριμένη τεχνολογία.
Είμαι βέβαιος ότι το παράδειγμα της
Huawei και της Apple θα το μιμηθούν και
άλλες κατασκευάστριες εταιρείες. Βέβαια
για το εάν θα πετύχει η συγκεκριμένη
τεχνολογία στο μέλλον οφείλεται σε
μεγάλο ποσοστό και στη δουλειά που θα
ρίξουν οι developers, με την ανάπτυξη
νέων και πιο εξελιγμένων εφαρμογών που
θα εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες της. H
μπάλα λοιπόν βρίσκεται στο γήπεδο των
developers…
Πέτρος Κυπραίος

