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Ναι, η Samsung σχεδιάζει να σκοτώσει το notch και
αυτός είναι ο τρόπος!
Πόσο σας ενοχλεί το notch; Το συνηθίσατε ή εύχεστε σιγάσιγά τα νέα smartphones να απαλλαγούν απ’ αυτό.
Στο συνέδριο Samsung OLED forum, στις 18 Οκτωβρίου,
στην Κίνα, η κορεατική εταιρεία αποκάλυψε μία νέα
τεχνολογία οθόνης, η οποία δε χρειάζεται notch, αλλά
ενσωματώνει τα πάντα από τον αισθητήρα αποτυπωμάτων
έως τα camera modules κάτω από το panel.
Λέτε να δούμε στο Samsung Galaxy S10 μία τέτοια
υλοποίηση;
Οι πιθανότητες είναι πολύ μεγάλες, καθώς η Samsung
φαίνεται ότι αρνείται να ακολουθήσει το δρόμο του notch
και παίρνει σιγά-σιγά τη δική της κατεύθυνση, η οποία
φαίνεται πολλά υποσχόμενη.
Η νέα τεχνολογία οθόνης της Samsung θα έχει επίσης τη
δυνατότητα να μεταδίδει ήχο, αν και δεν είναι σαφές ακόμη
εάν η εταιρεία αναφέρεται σε ...κανονικά ηχεία ή κάτι σαν
την τεχνολογία οστικής αγωγιμότητας για τη μετάδοση ήχου
στα αυτιά του χρήστη κατά τη διάρκεια των κλήσεων.
Αυτό, πάντως, που η νέα τεχνολογία της Samsung δε
φαίνεται να υποστηρίζει είναι η 3D σάρωση προσώπου,
κάτι που μπορεί να προβληματίσει κάποιους, καθώς σε αυτή
τη λύση δεν υποστηρίζεται κάποιο άλλο χαρακτηριστικό
ασφαλείας, πέρα από το fingerprint sensor.
Περισσότερα, βέβαια, θα μπορέσουμε να πούμε ότι
αρχίσουν οι πρώτες διαρροές για την επόμενη κορυφαία
πρόταση της Samsung.
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ΔΙΑΘ Ε ΣΙΜΟ
ΤΩ ΡΑ
W W W.A S SA S S IN S CR E E D.C OM
©2018 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin’s Creed, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. “2”,
“PlayStation” and “Ø” are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. Features and technical capabilities, including 4K and HDR, vary by console.
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PLANTRONICS
EXPLORER 55 ΑΓΓΊΖΕΙ

ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΉ

Μία πρόταση στην κατηγορία των Bluetooth
headsets κατάλληλη για όσους αναζητούν κάτι
που αγγίζει την κορυφή όσον αφορά σχεδίαση
και επιδόσεις. Είναι το Plantronics Explorer
55.
Έχει δυνατότητα σύνδεσης με δύο συσκευές
ταυτόχρονα, επιτρέποντάς σας να
απολαμβάνετε τις κλήσεις σας ή την αγαπημένη
σας μουσική, ακόμη και GPS οδηγίες, χωρίς να
μπλέκεστε με ενσύρματα ακουστικά.
Επιπλέον, σας δίνει τη δυνατότητα να
ενεργοποιήστε τη Siri, το Google Now ή την
Cortana με το πάτημα ενός κουμπιού.
Το Plantronics Explorer 55 είναι σχεδιασμένο
ώστε να ταιριάζει άνετα σε κάθε αυτί, ενώ
διαθέτει φωνητικές ειδοποιήσεις σχετικά με
την κατάσταση της μπαταρίας και της σύνδεσης.
Έρχεται με τεχνολογία μείωσης θορύβου για
τις κλήσεις και προσφέρει έως και 11 ώρες
χρόνου ομιλίας και λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας DeepSleep. Το βάρος του, τέλος,
είναι μόλις 10 γραμμάρια.
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iPhone XS,

XS Max και XR
Ανακοινώθηκαν και έχουμε
όλες τις λεπτομέρειες
Οι πρώτες μέρες της νέας σεζόν, για
ακόμη μία χρονιά, συνοδεύονται από
τις σημαντικές iPhone ανακοινώσεις της
Apple, που, πιστή στο ραντεβού της, μας
παρουσιάζει τα νέα της μοντέλα.
Τρεις είναι οι νέες προτάσεις της
αμερικανικής εταιρείας φέτος στον τομέα
των smartphones και όλες έχουν το “X”
στο όνομά τους. Τα iPhone XS και iPhone
XS Max, μαζί με το πιο οικονομικό iPhone
XR αποκαλύφθηκαν στο Special Event
της εταιρείας και έχουμε γι’ αυτά τις
λεπτομέρειες.
Το iPhone XS, ο διάδοχος του iPhone X
που γνωρίσαμε πέρυσι, είναι μία πρόταση
με οθόνη 5,8 ιντσών Super Retina
τεχνολογίας OLED, ανάλυσης 2436x1125
pixels και με pixel density 458ppi. Το δε
μεγαλύτερο iPhone XS Max διαθέτει
οθόνη 6,5 ιντσών -τη μεγαλύτερη που
έχουμε δει ποτέ σε iPhone- ανάλυσης
2688x1242 pixels και με pixel density
458ppi. Υποστηρίζεται το 3D Touch,
καθώς και λειτουργίες όπως τα Dolby
Vision και HDR10.

Η Apple σημειώνει ότι τα νέα iPhone XS και
XS Max έχουν το πιο ανθεκτικό γυαλί που
έχει τοποθετηθεί σε smartphone, ενώ,
συνολικά, η συσκευή έχει μία προσεγμένη
εξωτερική εμφάνιση με σασί από
ανοξείδωτο ατσάλι που χρησιμοποιείται στη
χειρουργική.
Βελτιώσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε
πολλούς τομείς των συσκευών, όπως στην
παρουσία wider stero sound, βελτιωμένου
FaceID, stereo recording, υποστήριξη
Gigabit-class LTE κ.ά.
Επεξεργαστής των νέων iPhone είναι ο
A12 Bionic κατασκευασμένος στα 7nm με
6πύρηνη CPU, 4πύρηνη CPU και Neural
Engine επόμενης γενιάς.
Διαθέτουν dual camera 12MP (wide-angle
& telephone) με οπτικό σταθεροποιητή,
βελτιωμένο True-Tone flash και υποστήριξη
Smart HDR (ουσιαστικά τραβάει πολλές
φωτογραφίες και τις “συνθέτει” μαζί σε
μια σωστά ληφθείσα εικόνα). Η εμπρόσθια
κάμερα έχει ανάλυση 7MP και διάφραγμα
f/2.2. Η υποστήριξη του προτύπου IP68
εγγυάται αυξημένη αντοχή στο νερό και
τη σκόνη, ενώ η μπαταρία του iPhone XS
διαρκεί 30 λεπτά περισσότερο απ’ ό,τι του
iPhone X, ενώ του iPhone XS Max 90 λεπτά
περισσότερο.
Για πρώτη φορά τα iPhone XS και iPhone
XS Max είναι dual SIM, προσφέροντας
θέση για μία φυσική SIM και μία eSIM (η
δεύτερη είναι μία software SIM που πρέπει
να υποστηρίζεται από το δίκτυό σας). Να
σημειωθεί ότι η δυνατότητα υποδοχής δύο
φυσικών SIM υπάρχει μόνο για την έκδοση
που απευθύνεται στην αγορά της Κίνας.
Τα νέα iPhone XS και iPhone XS Max θα
κυκλοφορήσουν σε νέο gold φινίρισμα,
αλλά και τις κλασικές silver και space grey
αποχρώσεις.
Ας δούμε όμως και το iPhone XR, το
πιο οικονομικό από τα νέα μοντέλα που
ανακοίνωσε η Apple.
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Είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο
της σειράς 7000 που χρησιμοποιείται
στην αεροναυπηγική, ενώ θα είναι
διαθέσιμο σε λευκό, μαύρο, μπλε,
κοραλί και κίτρινο χρώμα, αλλά και
στην (PRODUCT)RED έκδοση. Διαθέτει
edge-to-edge οθόνη τεχνολογίας LCD
που η Apple ονομάζει “Liquid Retina” με
διαγώνιο 6,1 ιντσών, ανάλυση 1792x828
pixels και pixel density 326 ppi, η οποία
υποστηρίζει «Tap To Wake» για την
ενεργοποίησή της, καθώς δεν υπάρχει

πλέον φυσικό πλήκτρο στη συσκευή.
To iPhone XR ενσωματώνει και αυτό τον
επεξεργαστή A12 Bionic, ενώ διαθέτει
single camera 12MP (την ίδια wide
angle που διαθέτουν και τα iPhone XS
και XS Max) και TrueDepth camera στο
εμπρόσθιο μέρος του με υποστήριξη Face
ID. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας του
είναι κατά 90 λεπτά μεγαλύτερη από του
iPhone 8 Plus, ενώ διαθέτει υποστήριξη
του προτύπου IP67, για αντοχή στο νερό
και τη σκόνη.

NEO

VODAFONE TV
14

Όσα πρέπει να γνωρίζετε
για τη νέα ολοκληρωμένη πλατφόρμα
ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια

Η Vodafone αλλάζει για πάντα την
τηλεόραση στην Ελλάδα με μια
σύγχρονη υπηρεσία περιεχομένου, για
να απολαμβάνει κανείς ό,τι θέλει, όποτε
θέλει, όπου κι αν βρίσκεται.
Σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε
για λογαριασμό της Vodafone, οι πελάτες
επιδιώκουν εύκολη πρόσβαση στο
περιεχόμενο με αδιαπραγμάτευτο
πλουραλισμό στις επιλογές, σε
συνδυασμό με τον απόλυτο έλεγχο του
χρήστη επάνω στο προσφερόμενο θέαμα.
Την ίδια στιγμή, υιοθετούν τεχνολογίες
οι οποίες επιτρέπουν τη διάδραση και την
ταυτόχρονη θέαση, ενώ προσβλέπουν

σε ένα ενιαίο και έξυπνο περιβάλλον
πλοήγησης.
Περιεχόμενο και ψυχαγωγία στα δικά
σου μέτρα
Στο νέο Vodafone TV οι συνδρομητές
μπορούν να βρουν όλο το αγαπημένο
τους περιεχόμενο σε μία πηγή,
απολαμβάνοντας μία μοναδική εμπειρία
χρήσης. Με πρόσβαση στον μεγαλύτερο
on demand κατάλογο της αγοράς,
κορυφαίο αθλητικό περιεχόμενο
Novasports, 62 θεματικά κανάλια και
συνεργασίες με τους μεγαλύτερους
παραγωγούς και τα πιο δημοφιλή brands
(National Geographic, Discovery, Ε!

Εntertainment, Food Network, FOX, FOXlife,
Disney, Nickelodeon, κ.ά.) το Vodafone
TV συγκεντρώνει σε μία πλατφόρμα τις
περισσότερες επιλογές περιεχομένου στην
Ελλάδα. Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο της
συνεχούς αναβάθμισης του περιεχομένου,
το Vodafone TV καλωσορίζει την ταινιοθήκη
pameOdeon, τις πρωτοποριακές on demand
υπηρεσίες NAT GEO + και ΝICK +, και
συνεχίζει την αποκλειστική διάθεση των
Fox+ και Ant1 Next.
Τεχνολογία που αποθεώνει την εμπειρία
Επιπλέον, το νέο Vodafone TV προσφέρει
πρωτοποριακές λειτουργίες, όπως η
δυνατότητα πρόσβασης σε περιεχόμενο
από όλους και από παντού χωρίς
περιορισμούς, με ταυτόχρονη θέαση από
διαφορετικές συσκευές.
Χάρη στη χρήση τεχνολογιών cloud, το
νέο Vodafone TV προσφέρει μοναδικές
λειτουργίες και στα live προγράμματα με τη
δυνατότητα επανάληψης έως και για μία
εβδομάδα, αλλά και εγγραφής τηλεοπτικού
περιεχομένου διάρκειας έως και 100
ωρών για διάστημα 90 ημερών ώστε κανείς
να μην χάνει στιγμή από τα αγαπημένα
του προγράμματα, όποια συσκευή κι αν
χρησιμοποιεί.
Επίσης, το νέο Vodafone TV διαθέτει
τον μεγαλύτερο κατάλογο για offline
παρακολούθηση τηλεοπτικού
περιεχομένου, ακόμα και χωρίς σύνδεση,
απογειώνοντας την on demand εμπειρία,
ενώ περιλαμβάνει μοναδικές δυνατότητες,
φιλικές προς τον χρήστη, όπως η αυτόματη
μετάβαση στο επόμενο επεισόδιο.
Τέλος, μέσα από τον νέο αποκωδικοποιητή,
αλλά και την κινητή εφαρμογή για
smartphones και tablets (Αndroid/iOS)
δύο μέλη της οικογένειας μπορούν να
απολαμβάνουν ταυτόχρονα το Vodafone TV
σε όποια συσκευή θέλουν, μέσα ή έξω από
το σπίτι.
Μοναδικά χαρακτηριστικά
• Πλούσιο περιεχόμενο: χιλιάδες ταινίες,
σειρές, παιδικά, ντοκιμαντέρ και πολλά

•

•

•

•

ακόμα χωρίς καμία επιπλέον χρέωση,
αλλά και την δυνατότητα να απολαμβάνεις
μεγάλες πρεμιέρες αμέσως μετά το
σινεμά σε προνομιακή τιμή, έως και 40%
πιο φθηνά σε σχέση με τις υπόλοιπες
πλατφόρμες της αγοράς!
Ταυτόχρονη πρόσβαση στην υπηρεσία
μέσω πολλαπλών συσκευών, σε
διαφορετικό περιεχόμενο για κάθε χρήστη.
Επανεκκίνηση του περιεχομένου από
το σημείο που το άφησε ο χρήστης σε
οποιαδήποτε από τις συσκευές του, μέσω
κινητού ή tablet και δικτύου κινητής ή WiFi.
Δυνατότητα download αγαπημένων ταινιών
ή σειρών στο κινητό ή το tablet για offline
παρακολούθηση, ακόμη δηλαδή και όταν
ο χρήστης δεν έχει πρόσβαση στο ίντερνετ.
Εγγραφές, που σε ακολουθούν όπου
κι αν είσαι με δυνατότητα αποθήκευσης
στο cloud και πρόσβαση από όλες σου τις
συσκευές. Το νέο Vodafone TV διατίθεται
είτε στα συνδυαστικά πακέτα Vodafone
Home triple play (Tηλεφωνία, Internet,
TV), είτε ξεχωριστά ως αυτοτελή υπηρεσία
προς όλους, ανεξαρτήτως παρόχου. Η
υπηρεσία συνδυάζεται επίσης με όλα τα
πακέτα Vodafone Video Pass.
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Το νέο Vodafone TV διατίθεται σε τρία
πακέτα:
• Το Vodafone TV Family από €11,90
€/μήνα
• To Vodafone TV Entertainment
pack + Sports από €19,40 €/μήνα
• Το Vodafone TV Full από €21,90
ευρώ €/μήνα
• Ειδική προσφορά για φοιτητές:
Vodafone TV Entertainment pack
μόνο με €9,40 €/μήνα!*
*Στην τιμή περιλαμβάνονται
αποκωδικοποιητής Vodafone TV
και φόροι.
Vodafone TV: Πόσα κανάλια
περιλαμβάνει;
Το Vodafone TV προσφέρει πρόσβαση
σε πάνω από 60 θεματικά κανάλια
που καλύπτουν όλες τις προτιμήσεις.
Συγκεκριμένα δίνει πρόσβαση σε
• 14 ενημερωτικά κανάλια για μια
έγκυρη και αξιόπιστη ματιά στην
ενημέρωση, στη διεθνή οικονομία και
στα μείζονα διεθνή γεγονότα
• 11 κανάλια ντοκιμαντέρ με τη
μεγαλύτερη ποικιλία
• 6 παιδικά κανάλια μεταγλωττισμένα
στα ελληνικά, για παιδιά κάθε ηλικίας
• 5 κανάλια ψυχαγωγίας,
συμπεριλαμβανομένων και των
δημοφιλών καναλιών Fox και FoxLife
που παρουσιάζουν τις πρεμιέρες
αγαπημένων τηλεοπτικών σειρών την
ίδια μέρα με την Αμερική

• 8 premium κανάλια αφιερωμένα
στα σπορ, με τα πιο σημαντικά
πρωταθλήματα ποδοσφαίρου,
τις καλύτερες ευρωπαϊκές
διοργανώσεις μπάσκετ και τα πιο
συναρπαστικά αθλητικά γεγονότα απ’
όλο τον κόσμο
• 8 κανάλια αφιερωμένα στα
«εναλλακτικά» σπορ, για τους
λάτρεις του μηχανοκίνητου
αθλητισμού, της φύσης, της
θάλασσας, των extreme σπορ και των
πολεμικών τεχνών
• 3 κανάλια lifestyle με τα νέα της
showbiz, εκπομπές μόδας για τις
σύγχρονες γυναίκες και πλούσια
θεματολογία για το φαγητό και τη
γαστρονομία
• 7 μουσικά κανάλια με εκπομπές που
καλύπτουν και τους πιο απαιτητικούς
ακροατές
Επιπλέον, το Vodafone TV ξεχωρίζει,
καθώς προσφέρει πραγματική on
Demand εμπειρία, δίνοντας τη
δυνατότητα στους συνδρομητές να
απολαμβάνουν το αγαπημένο τους
περιεχόμενο όχι μόνο στην τηλεόραση
αλλά και σε επιπλέον 2 φορητές
συσκευές, μέσω της νέας εφαρμογής
Vodafone TV για κινητό ή tablet!
Επειδή όμως μπορεί κάποιος να έχει
την ανάγκη πρόσβασης στο αγαπημένο
του περιεχόμενο ακόμη κι όταν δεν έχει
πρόσβαση στο ίντερνετ, το νέο Vodafone
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TV δίνει πρόσβαση σε ταινίες, σειρές ή
παιδικά ακόμη και offline, όπου κι αν
βρίσκεται. Παράλληλα, οι συνδρομητές του
Vodafone TV μπορούν να παρακολουθούν
τις αγαπημένες τους σειρές, με το
ένα επεισόδιο πίσω από το άλλο, να
κάνουν εγγραφή των αγαπημένων τους
προγραμμάτων στο Vodafone TV Cloud
προκειμένου να τα απολαμβάνουν από
όλες τις συσκευές, να πατούν restart στην
αγαπημένη τπθς live εκπομπή, αλλά και
replay, για να«γυρνούν τον χρόνο πίσω»
έως και 7 ημέρες και να παρακολουθούν
τις αγαπημένες σου live εκπομπές όποτε
αυτοί θέλουν! Η Vodafone TV παρέχει το
πιο πλήρες πακέτο ψυχαγωγίας της αγοράς
για όλη την οικογένεια. Με την υπηρεσία on
Demand, oι συνδρομητές έχουν πρόσβαση
σε περισσότερες από 10.000 επιλογές, με
το μεγαλύτερο μέρος να διατίθεται χωρίς
καμία επιπλέον χρέωση και περιλαμβάνει
χιλιάδες ταινίες, πασίγνωστες τηλεοπτικές
σειρές με όλους τους διαθέσιμους
κύκλους καθώς και παιδικές σειρές και
ταινίες μεταγλωττισμένες στα ελληνικά.
Οι συνδρομητές του Vodafone TV
απολαμβάνουν επίσης τις μεγαλύτερες
πρεμιέρες πολύ πριν μεταδοθούν από
τηλεοπτικά ή θεματικά κανάλια του
ανταγωνισμού, καθώς διατίθενται προς
ενοικίαση στην υπηρεσία την ίδια ημέρα με
την κυκλοφορία τους σε DVD, σε standard,
σε high definition ή ακόμη και σε 3D. Όλα
τα παραπάνω παρέχονται είτε μαζί με
ένα πλήρες πακέτο τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών για το σπίτι, είτε -για πρώτη

φορά- ξεχωριστά, σαν μία αυτοτελή
υπηρεσία ανεξαρτήτως δικτύων και
τεχνολογιών.
Τι μπορεί να παρακολουθήσει ένας
συνδρομητής του Vodafone TV;
Το Vodafone TV καλύπτει τις ανάγκες
ψυχαγωγίας όλης της οικογένειας.
Μέσα από έναν πλούτο καναλιών οι
συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν
πασίγνωστες τηλεοπτικές σειρές την
ίδια στιγμή με την προβολή τους στην
Αμερική (κανάλια FOX και FOX Life), να
παραστούν στα πιο λαμπερά «red carpet
events» μέσα από το κανάλι ψυχαγωγίας
E! Entertainment, να παρακολουθήσουν
τη μεγαλύτερη ποικιλία ντοκιμαντέρ
με τη σφραγίδα των οργανισμών
National Geographic και Discovery, ενώ
για τα νεότερα μέλη της οικογένειας
το Vodafone TV φέρνει τα καλύτερα
παιδικά κανάλια, μεταγλωττισμένα
στα Ελληνικά (Disney Channel, Disney
Junior, Disney XD, Nickelodeon, και Duck
TV). Επιπλέον, σε συνεργασία με όλα τα
στούντιο του Hollywood (Disney, Warner
Bros, Universal, Fox, Paramount, Sony
Pictures), το Vodafone TV φέρνει τις
μεγαλύτερες πρεμιέρες του παγκόσμιου
κινηματογράφου, καθώς και πάνω από
2.500 επιτυχίες του box office. Τέλος, οι
συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν
ακόμα περισσότερο ανεξάρτητο
περιεχόμενο σε συνεργασία με τους
μεγαλύτερους διανομείς στην Ελλάδα
(Odeon, Village, Feelgood Entertainment)

Ποιες σειρές, ταινίες και παιδικά μπορεί να παρακολουθήσει κάποιος
μέσα από την πλατφόρμα του Vodafone TV;
ΤΑΙΝΙΕΣ

ΣΕΙΡΕΣ

• Avengers Infinity Wars • Wrinkle in Time • Ocean’s 8 • Deadpool 2

• The Americans • Atlanta • Homeland • The Walking Dead • Bones

• Jurassic World: Fallen Kingdom • Solo: A Star Wars Story • Ant-man and the

• Grey’s Anatomy • Criminal Minds • The Good Wife • Mad Men

wasp • Phantom Thread • Ready Player One • Tully • Pacific Rim: Uprising

• Black Sails • Κάτι Χωρισμένα Παλικάρια • Billions • 24 • Prison Break

• Rampage

• Manhattan • How I Met Your Mother

ΠΑΙΔΙΚΑ
• Hotel Transylvania 3 • The Incredibles 2 • Frozen • Inside Out • Zootropolis
• Wreck it Ralph • Shaun the Sheep • Paw Patrol • Bob Builder • Spongebob
Squarepants • Shimmer and shine • Star Wars Rebels

HUAWEI
20

MATE 20 LITE

Με στόχο να απολαύσουν περισσότεροι
χρήστες τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά της
σειράς Mate, η Huawei σχεδίασε το κομψό
HUAWEI Mate 20 lite, ιδανικό για νέους
ανθρώπους με επιχειρηματικό μυαλό, που
κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην αγορά
εργασίας.
Οι Τέσσερις κάμερες AI μπορούν να
τραβήξουν απρόσκοπτα πανέμορφες
φωτογραφίες σε ένα αρκετά ευρύ φάσμα
σεναρίων, ενώ η συσκευή είναι εξοπλισμένη
με το νέο EMUI 8.2 για να προσφέρει μια
σειρά από εξαιρετικά χαρακτηριστικά που
εξυπηρετούν το χρήστη στη δουλειά, στα
social media, στον ελεύθερο του χρόνο και
σε πολλές άλλες ανάγκες του.
Μοναδική Εμπειρία Θέασης σε Κομψή
Συσκευασία
Οι νέοι άνθρωποι που εισέρχονται στην
αγορά εργασίας, τείνουν να έχουν πιο
υψηλές απαιτήσεις από τα κινητά τους
τηλέφωνα. Πέραν του ότι απαιτούν από
τις συσκευές τους να καλύψουν τις
καθημερινές τους ανάγκες, θέλουν να τους
προσφέρουν περισσότερη αξία και το δικό
τους μοντέρνο στυλ. Το HUAWEI Mate 20
lite αδιαμφισβήτητα καλύπτει τις απαιτήσεις
σχεδίασης του κοινού του. Με αναλογία
διαστάσεων 19:5:9, η νέα οθόνη FHD+
FullView 6,3 ιντσών μαζί με το λεπτό της
σώμα, καθιστούν τη συσκευή το ιδανικό
μέσο για τους χρήστες για να βυθιστούν σε
μια μοναδική εμπειρία παιχνιδιού και βίντεο.
Δεν χρειάζεται να ψάξει κάποιος πολύ για να
αναγνωρίσει την ομορφιά της συμμετρίας,

με 4 κάμερες AI

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΊ
ΣΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΉ
ΑΓΟΡΆ

διότι τα συμμετρικά σχέδια είναι πανταχού
παρόντα, εμφανίζονται φυσικά όμως μπορούν
να βρεθούν και σε αντικείμενα δημιουργημένα
από τον άνθρωπο. Οι άνθρωποι έλκονται
φυσικά από συμμετρικά μοτίβα και σχέδια,
ενώ παράλληλα η συμμετρία ενσωματώνει την
αυθεντικότητα, την αρμονία, την ηρεμία και
την ισορροπία. Το HUAWEI Mate 20 lite είναι
διμερώς συμμετρικό, γεγονός που όχι μόνο
καθιστά τη συσκευή ικανοποιητική στο κράτημα,
αλλά επίσης προσδίδει μια οπτική τάξη στα άλλα
αισθητικά στοιχεία της συσκευής.
Απαθανατίζει κάθε τι εξαιρετικό με Τέσσερις
Κάμερες AI
Το HUAWEI Mate 20 lite είναι εξοπλισμένο με
τέσσερις κάμερες AI, δύο στο μπροστινό μέρος
και δύο στο πίσω, για μια πιο “έξυπνη” εμπειρία
λήψης φωτογραφιών και βίντεο.
Για να δώσει στους χρήστες μια καλύτερη
εμπειρία φωτογράφισης, η Huawei έχει
τοποθετήσει στο HUAWEI Mate 20 lite
δύο κύριες κάμερες, που περιλαμβάνουν
αισθητήρες 24MP και 2MP. Οι κάμερες με
ένα φακό στηρίζονται στο λογισμικό τους για
την οπτικοποίηση του bokeh εφέ. Οι κάμερες
με δύο φακούς, από την άλλη, χρησιμοποιούν
τον πρωτεύον φακό για τη λήψη δεδομένων
εικόνας και τον άλλο για τη λήψη δεδομένων

βάθους. Συνδυάζοντας ψηφιακά τα δεδομένα,
οι κάμερες με δύο φακούς μπορούν να
τραβήξουν φωτογραφίες με αυθεντικά bokeh
εφέ, όπως ακριβώς αυτά που χρησιμοποιούνται
από επαγγελματίες φωτογράφους για να
τονίσουν τα θέματα. Οι πίσω κάμερες των
20MP και 2MP είναι εναρμονισμένες με
την παραγωγή εξαιρετικών φωτογραφιών,
έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να
επικεντρώνονται λιγότερο στη διαμόρφωση της
κάμερας, και περισσότερο στην ανακάλυψη
υπέροχων στιγμών για να απαθανατίσουν.

Σημαντική απόδοση, εξασφαλίζοντας μια
“έξυπνη” εμπειρία
Το HUAWEI Mate 20 lite ενσωματώνει τον
οκταπύρηνο επεξεργαστή Kirin 710 SoC
και το τελευταίο λειτουργικό EMUI 8.2, για
να προσφέρει στους χρήστες μια μοναδική
εμπειρία μέσω της τέλειας ενσωμάτωσης του
software και του hardware.
Εκτός από τον Huawei Kirin 710 και τα 4GB
RAM, το HUAWEI Mate 20 lite τροφοδοτείται
από το Game Suite, προσφέροντας υψηλής
ποιότητας παιχνίδια μέσω του κινητού. Στη
συνέχεια, για να προσφέρει μια διαρκή
εμπειρία, το HUAWEI Mate 20 lite περιέχει μια
τεράστια μπαταρία 3750mAh και υποστηρίζει
HUAWEI Quick Charge.
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GOPRO
HERO7 BLACK
22

HERO7 SILVER
& HERO7 WHITE
Ανακοινώθηκε η νέα σειρά!

Η GoPro ανακοίνωσε τη νέα της σειρά
προϊόντων, στην οποία περιλαμβάνεται η
κορυφαία κάμερα HERO7 Black, με τιμή
449,99 ευρώ, που, χάρη στη μοναδική
λειτουργία της, HyperSmooth, θέτει νέα
πρότυπα στη σταθεροποίηση των λήψεων
βίντεο Η λειτουργία HyperSmooth είναι η
καλύτερη λειτουργία σταθεροποίησης
βίντεο που έχει ποτέ ενσωματωθεί
σε κάμερα. Μάλιστα, σε αντίθεση με
τις λαβές με καρδανικό σύνδεσμο, η
λειτουργία HyperSmooth μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για λήψεις κάτω από
το νερό ή σε περιπτώσεις έντονων
κραδασμών και ισχυρών ανέμων.
Κάμερα HERO7 Black με λειτουργία
σταθεροποίησης βίντεο HyperSmooth
- πρέπει να το δείτε για να το πιστέψετε.
Με τη HERO7 Black, η GoPro παρουσιάζει
επίσης μια ριζοσπαστική νέα μορφή

βίντεο, που ονομάζεται TimeWarp. Η
λειτουργία Βίντεο TimeWarp εφαρμόζει
ένα εφέ υψηλής ταχύτητας στα βίντεό
σας, με σχεδόν «μαγικό» αποτέλεσμα.
Η κάμερα HERO7 Black είναι η πρώτη
κάμερα GoPro που διαθέτει λειτουργία
ζωντανής ροής, επιτρέποντας στους
χρήστες να μοιράζονται αυτόματα τα
βίντεό τους σε πραγματικό χρόνο στο
Facebook, το Twitch, το YouTube, το
Vimeo και άλλες πλατφόρμες διεθνούς
εμβέλειας.
Η HERO7 Black (449,99 ευρώ)
περιλαμβάνει:
• Λειτουργία σταθεροποίησης
HyperSmooth - Σταθερότητα σαν να
είχατε κάνει τις λήψεις με λαβή με
καρδανικό σύνδεσμο
• Λειτουργία Ζωντανής ροής - Αυτόματη
κοινοποίηση της λήψης, τη στιγμή που
τη ζείτε, και ταυτόχρονη αποθήκευση
των βίντεό σας στην κάρτα SD σε μορφή
υψηλής ευκρίνειας

• Λειτουργία Βίντεο TimeWarp - Εξαιρετικά
σταθερά βίντεο time lapse με τις
εμπειρίες σας, σε ταχύτητα έως 30 φορές
μεγαλύτερη από την κανονική
• Λειτουργία SuperPhoto - Έξυπνη ανάλυση
σκηνής για επαγγελματικές φωτογραφίες,
μέσω αυτόματης εφαρμογής τεχνικών
HDR (Υψηλό δυναμικό εύρος), Local Tone
Mapping (Tοπική αντιστοίχιση τόνου) και
Multi-Frame Noise Reduction (Μείωση
θορύβου πολλών καρέ)
• Λειτουργία Πορτραίτου - Εγγενής κάθετη
λήψη για εύκολη κοινοποίηση στο
Instagram Stories, το Snapchat και άλλα
μέσα
• Λειτουργία βελτίωσης ήχου - Νέα
διαμόρφωση ήχου που καταγράφει σε
ακόμα μεγαλύτερο δυναμικό εύρος,
νέα μεμβράνη μικροφώνου που μειώνει
τους ανεπιθύμητους κραδασμούς κατά
τις λήψεις με την κάμερα στερεωμένη σε
βάση
• Διαδραστική οθόνη αφής - Η οθόνη αφής
2 ιντσών με το απλοποιημένο περιβάλλον

•

•

•

•
•

εργασίας χρήστη επιτρέπει την εγγενή
κάθετη χρήση της κάμερας (λειτουργία
πορτραίτου)
Λειτουργία ανίχνευσης προσώπου,
χαμόγελου και σκηνής - Η HERO7 Black
αναγνωρίζει πρόσωπα, εκφράσεις και
τύπους σκηνών, βελτιώνοντας την αυτόματη
επεξεργασία των QuikStories σας στην
εφαρμογή GoPro
Λειτουργία σύντομων κλιπ - Περιορίζει
την εγγραφή βίντεο σε κλιπ των 15 ή 30
δευτερολέπτων για ταχύτερη επεξεργασία,
κοινοποίηση και μεταφορά στο κινητό
τηλέφωνο. Ιδανική για νέους χρήστες και
παιδιά.
Λειτουργία χρονομέτρου φωτογράφισης
- Χρονόμετρο φωτογράφισης για
εύκολες λήψεις selfie αλλά και ομαδικές
φωτογραφίες
Εξαιρετική ποιότητα εικόνας - Βίντεο 4K60
και φωτογραφίες 12MP
Λειτουργία εξαιρετικά έντονης αργής
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•

•

•

•

κίνησης - 8 φορές ακόμα πιο αργή
κίνηση σε ανάλυση 1080p240
Στιβαρή και αδιάβροχη κατασκευή Αδιάβροχη χωρίς περίβλημα έως τα 10
μέτρα, για να μπορείτε να την έχετε μαζί
σας σε μέρη όπου δεν θα μπορούσατε
να πάρετε το κινητό σας
Φωνητικός έλεγχος - Φωνητικές
εντολές σε 14 γλώσσες, για να ελέγχετε
την κάμερά σας ακόμα και όταν τα χέρια
σας είναι απασχολημένα
Αυτόματη μεταφορά στο κινητό - Οι
φωτογραφίες και τα βίντεό σας
μεταφέρονται αυτόματα από την
κάμερα, όταν είστε συνδεδεμένοι με
την εφαρμογή GoPro, για κοινοποίηση
ακόμα και όταν βρίσκεστε εν κινήσει
Ζουμ αφής - Πλαισιώστε τις
φωτογραφίες και τα βίντεό σας
με ένα άγγιγμα

HERO7 Silver + HERO7 White Γνωρίστε τα υπόλοιπα μοντέλα
της σειράς
Τα άλλα δύο μοντέλα που πλαισιώνουν τη
HERO7 Black και ολοκληρώνουν τη σειρά
είναι η HERO7 Silver και η HERO7 White

- δύο εξαιρετικές κάμερες για λάτρεις
του έντονου τρόπου ζωής, ιδανικές
για αρχάριους και μεσαίου επιπέδου
χρήστες. Η 4K HERO7 Silver αξίας 349,99
ευρώ και η 1080p HERO7 White αξίας
239,99 ευρώ είναι δύο κάμερες μικρού
μεγέθους, με στιβαρή κατασκευή και
αδιάβροχη λειτουργία έως τα 10 μέτρα.
Και οι δύο κάμερες HERO7 Silver και
White διαθέτουν σημαντικά βελτιωμένη
λειτουργία σταθεροποίησης βίντεο, που
διευκολύνει τη λήψη υπέροχων πλάνων
εν κινήσει.
Διαθεσιμότητα σε όλο τον κόσμο
Οι κάμερες HERO7 Black, αξίας 449,99
ευρώ, HERO7 Silver, αξίας 349,99
ευρώ και HERO7 White, αξίας 239,99
ευρώ είναι διαθέσιμες από το επίσημο
δίκτυο συνεργατών και από τον επίσημο
διανομέα GoPro στην Ελλάδα: Comtrade
Distribution (Office.gr@comtrade.com)

26

LG
V40
THINQ

ΜΕ ΟΘΌΝΗ 6,4 ΙΝΤΣΏΝ,
SNAPDRAGON 845
ΚΑΙ 5 ΚΆΜΕΡΕΣ

Μία ιδιαίτερα σημαντική, για την LG,
συσκευή μόλις ανακοινώθηκε. Πρόκειται
για το LG V40 ThinQ, μία πρότασηναυαρχίδα για την κορεατική εταιρεία, που
ξεχωρίζει διαθέτοντας πέντε κάμερες.
Το LG V40 ThinQ είναι κατασκευασμένο
από γυαλί και μέταλλο, έχοντας αντοχή
στο νερό και τη σκόνη, σύμφωνα με το
πρότυπο IP68, και προστασία από πτώσεις
σύμφωνα με προδιαγραφές στρατιωτικού
τύπου. Θα κυκλοφορήσει σε μαύρη, μπλε,
γκρι και φούξια απόχρωση, ενώ από τα
ξεχωριστά του χαρακτηριστικά είναι το
ειδικό «Google Assistant» button που
διαθέτει στο αριστερό πλάι. Το δε βάρος

της συσκευής είναι 169 γραμμάρια.
Η FullVision οθόνη του V40 ThinQ έχει
διαγώνιο 6,4 ιντσών, ΟLED panel με ανάλυση
3120x1330 pixels και αναλογία 19,5:9,
υποστήριξη HDR10, ενώ διαθέτει notch
το οποίο «στεγάζει» τις δύο εμπρόσθιες
κάμερες. Επεξεργαστής του είναι ο
Snapdragon 845, διαθέτει 6GB RAM,
64GB επεκτάσιμου αποθηκευτικού χώρου,
αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων στο
πίσω μέρος, ενώ η μπαταρία του φτάνει
τα 3.300mAh και υποστηρίζει, για πρώτη
φορά σε συσκευή της LG, γρήγορη φόρτιση
(QuickCharge 3.0). Διαθέτει ακόμη θύρα
3.5mm, ενώ υποστηρίζει 32-bit QuadDAC και
έρχεται με (mono) BoomBox speaker.

Στο κομμάτι των καμερών έρχεται, όπως
είπαμε, με συνολικά 5 κάμερες. Στο πίσω
μέρος, συναντάμε έναν αισθητήρα 12MP με
1.4μm pixels και φακό με OIS και διάφραγμα
F/1.5, έναν 16MP με 107 μοιρών ευρυγώνιο
φακό και έναν 12MP με 2X optical zoom
telephoto lens. Χάρη στο νέο Triple Shot
feature, μπορεί να τραβήξει τρεις ξεχωριστές
λήψεις με τρεις διαφορετικές γωνίες με ένα
απλό κλικ και να σώσει ένα GIF από αυτές. Οι
εμπρόσθιες κάμερες έχουν ανάλυση 8MP
(f/1.9, 80°) και 5MP (f/2.4, 90°).
Λειτουργικό της συσκευής είναι το
Android 8.1 Oreo, θα λάβει όμως σύντομα
αναβάθμιση σε Android
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LG
WATCH

W7

ΈΝΑ ΥΒΡΙΔΙΚΌ
SMARTWATCH
ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΎΣ
ΔΕΊΚΤΕΣ
Το πρώτο υβριδικό smartwatch της LG
μόλις ανακοινώθηκε.
Το LG Watch W7 τρέχει το νέο Wear
OS της Google, συνδυάζοντας, βέβαια,
μηχανικούς δείκτες με ψηφιακά
χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με την LG, η
αυτονομία του είναι άκρως ικανοποιητική
(κάτι σημαντικό σε ένα smartwatch),
καθώς μπορεί να λειτουργήσει για δύο
μέρες χωρίς φόρτιση, αλλά και για έως
100 ημέρες στο watch-only mode!
Η LG έχει αναπτύξει το Watch W7 σε
συνεργασία με την ελβετική εταιρεία
Soprod, ενώ η συσκευή είναι η πρώτη
στην κατηγορία της με Wear OS και
μηχανικούς δείκτες. Πέρα από το να
δείχνει την ώρα, μπορεί να εμφανίζει
επιπρόσθετες πληροφορέις όπως
αλτίμετρο/βαρόμετρο, χρονόμετρο
(& αντίστροφης μέτρησης) και πυξίδα.
Όσον αφορά στα specs του, διαθέτει
οθόνη αφής 1,2 ιντσών με ανάλυση
360x360 pixels, το Snapdragon Wear
2100 chipset της Qualcomm, 768MB
RAM και 4GB εσωτερικής μνήμης. Έχει
ακόμη μπαταρία 240mAh, ενώ είναι
ανθεκτικό στο νερό και τη σκόνη σύμφωνα
με το πρότυπο IP68.

#ICW18
#INFOCOMWORLD

www.infocomworld.gr
www.facebook.com/InfoComConferences
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16th

Η λαμπερή
παρουσίαση στην
ελληνική αγορά της
εντυπωσιακής
ναυαρχίδας με
τον in-screen
fingerprint sensor

Σε μια λαμπερή εκδήλωση για τους
εκπροσώπους του τύπου και συνεργάτες
της στο μοναδικό νεοκλασικό κτίριο του
Balthazar, η Μeizu μάς σύστησε ένα νέο
κορυφαίο μοντέλο της, το Meizu 16th.
Πρόκειται για μία συσκευή με στόχο
να πάρει τη θέση της στην κορυφή
της αγοράς, με ξεχωριστά τεχνικά
χαρακτηριστικά και το αναβαθμισμένο
FLYME 7 software. Η εταιρεία αποβλέπει
επίσης στην επέκταση του ονόματός
της στο εξωτερικό και ήδη το κάνει
με επιτυχία σε άλλες ασιατικές και
ευρωπαϊκές αγορές. Την παρουσίαση
συντόνισε ο social media ambassador της
Μeizu, Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος
παρουσίασε τη φιλοσοφία και το όραμα τη
Μeizu, καθώς και την εμπειρία του μέσα
από τον ένα χρόνο συνεργασίας με το
brand.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της
ναυαρχίδας της Μeizu παρουσίασε στους
δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της
Μeizu στην Ελλάδα, Γιώργος Σμπήτας ο
οποίος ανάφερε ότι “Το νέο Μeizu 16th
υπόσχεται να εντυπωσιάσει το κοινό του
με τις επιδόσεις του, το σχεδιασμό του
και τις καινοτομίες του. Δεν αρκέστηκε
μόνο στο να χρησιμοποιήσει τον
κορυφαίο επεξεργαστή της Qualcomm,
Snapdragon 845, να ενσωματώσει
8GB RAM και 128GB αποθηκευτικού

χώρου, να ενθουσιάσει με διπλή κάμερα
Sony IMX380 12MP & ΙΜΧ350 20MP
αλλά καινοτόμησε σε όλους τους τομείς,
ενσωματώνοντας τον αισθητήρα
δακτυλικού αποτυπώματος στην οθόνη,
εφαρμόζοντάς μια τεχνολογία υδρόψυξης
και κατάφερε να έχει τα πιο λεπτά bezels.
Ακολούθησε cocktail party
σε έναν από τους πιο ωραίους καταπράσινους
κήπους στις παρυφές του κέντρου της πόλης
και οι καλεσμένοι απόλαυσαν δροσερά
cocktail και εδέσματα που επιμελήθηκε ο
chef Χριστόφορος Πέσκιας.
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Το πρώτο smartphone με PureDisplay τεχνολογία
οθόνης και υψηλής ποιότητας εικόνες με οπτικά
και προηγμένη παλέτα χρωμάτων για το
περιεχόμενο του κινητού σας.

Παρουσιάζοντας το PureDisplay
Το Nokia 7.1 είναι το πρώτο smartphone
που διαθέτει τεχνολογία οθόνης
PureDisplay για εντυπωσιακή
κινηματογραφική ποιότητα HDR
σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο.
Καθώς πλέον το YouTube υποστηρίζει
περιεχόμενο HDR, ενώ υπάρχουν
διαθέσιμες και οι δημοφιλείς κυκλοφορίες
στο Netflix και το Amazon Prime, μπορείτε
να μεταφέρετε την εμπειρία θέασης σε
άλλο επίπεδο με μεγαλύτερη αντίθεση και
μεγαλύτερη ευκρίνεια, αποκαλύπτοντας
τις λεπτομέρειες τόσο σε ανοιχτόχρωμες
όσο και σε σκοτεινές περιοχές και
εκπληκτικά ζωντανά χρώματα.
Υποστηρίζοντας το HDR10, το PureDisplay
του Nokia 7.1 προσφέρει μεγαλύτερη
αντίθεση (δυναμική αναλογία αντίθεσης
1.000.000:1) και μεγαλύτερη καθαρότητα,
αποκαλύπτοντας τις λεπτομέρειες τόσο
στις ανοιχτές όσο και στις σκοτεινές
περιοχές, καθώς και στα εκπληκτικά
ζωντανά χρώματα.

Η HMD Global, αντιπρόσωπος
εταιρεία των Nokia κινητών
τηλεφώνων, ανακοίνωσε το Nokia
7.1 - το πρώτο smartphone με
PureDisplay τεχνολογία οθόνης,
το οποίο σας προσφέρει υψηλού
επιπέδου εμπειρία θέασης,
καθώς διαθέτει υψηλό λόγο
αντίθεσης, μεγαλύτερη ευκρίνεια

Είτε σε εξωτερικούς χώρους με
έντονο ηλιακό φως, είτε σε δωμάτιο με
χαμηλό φωτισμό, παίζοντας παιχνίδια ή
παρακολουθώντας βίντεο, η ευκρινής,
φωτεινή οθόνη Full HD+ 5.84’’, με
αναλογία 19:9, ρυθμίζει αυτόματα
τη φωτεινότητα και την αντίθεση
ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού του
περιβάλλοντος, διασφαλίζοντας ότι ο
χρήστης έχει τη βέλτιστη θέαση ακόμα και

Η διήγηση μιας ιστορίας με προηγμένη
απεικόνιση

σε συνθήκες υψηλού φωτισμού με έντονο
ήλιο. Το Nokia 7.1 τροφοδοτείται από τον
επεξεργαστή Mobile Qualcomm Snapdragon
636, ο οποίος παρέχει βελτιωμένες
επιδόσεις, καθιστώντας τη συσκευή ιδανική
για την εύκολη ροή περιεχομένου HDR.
Η θύρα γρήγορης φόρτισης USB τύπου C
παρέχει έως 50% φόρτιση της μπαταρίας
σε μόλις 30 λεπτά, ώστε η συσκευή να είναι
διαθέσιμη προς χρήση γρήγορα και εύκολα.
Το Nokia 7.1 βρίσκεται εκεί όπου ο
σχεδιασμός συναντά την τελειότητα
της μηχανικής, προσφέροντας μια
ολοκληρωμένη ανώτερη ποιότητα ως προϊόν,
με κορυφαία υλικά και το ιδανικό «τελείωμα»
που περιμένετε να βρείτε σε ένα smartphone
της Nokia. Εφαρμόζοντας τεχνικές σχεδίασης
που συναντάμε στα κοσμήματα και στα
ρολόγια υψηλής τεχνολογίας, το Nokia 7.1
παρουσιάζει αισθητικά μοναδικές αντιθέσεις
μεταξύ των διαφορετικών μεταλλικών
φινιρισμάτων που συνδέονται άψογα ώστε
να αποτυπώσουν μικρά, ελεγχόμενα,
λαμπερά στιγμιότυπα. Διαθέτοντας μια
μοναδική αλληλεπίδραση στο χρώμα
καθώς χρησιμοποιεί μοναδικές ιδιότητες
της διάθλασης του γυαλιού για να επιτύχει
«βαθιά», «γεμάτα» και ουδέτερα χρώματα,
που αποτυπώνουν τόσο το φως όσο και το
βάθος. Το Nokia 7.1 αποπνέει έναν σχεδιασμό
υπεροχής, που κορυφώνεται με κάποιες
τελικές πινελιές, όπως τα διπλά αλουμινένια
χρωματιστά άκρα που έχουν σμιλευτεί
με διαμάντι.

Οι εξαιρετικά ευαίσθητες διπλές κάμερες
12MP/5MP με οπτικά ZEISS και ανίχνευση
δύο φάσεων του Nokia 7.1 επιτρέπουν την
γρήγορη, αυτόματη εστίαση ακριβείας,
προσφέροντας εξαιρετικές λήψεις τόσο
σε συνθήκες υψηλού, όσο και χαμηλού
φωτισμού. Αποκτήστε την τέλεια εικόνα με
το HDR, αποτυπώνοντας πιο «στακάτες»
και ευκρινείς εικόνες - ιδανικό για να
καταγράψετε και να μοιραστείτε τις
φωτογραφίες σας με φίλους ή followers.
Καταγράψτε επαγγελματικές λήψεις
βγαλμένες από ένα φωτογραφικό
στούντιο με την πίσω κάμερα «βάθους»
που υποστηρίζει «bokeh» λειτουργία,
καθώς και εύκολη αποτύπωση πορτρέτων.
Μπορείτε επίσης να εξαλείψετε τις θολές
εικόνες, αποτέλεσμα ασταθών χεριών κατά
τη μαγνητοσκόπηση, με την τεχνολογία
ηλεκτρονικής σταθεροποίησης εικόνας (EIS)
και να ξαναζήσετε τις αναμνήσεις σας σαν να
ήσασταν ακόμα εκεί με τον υψηλής ακρίβειας
360° ήχο της Nokia.

«Καθαρό», ασφαλές και ενημερωμένο
περιβάλλον με το Android One
Το Nokia 7.1 συμπληρώνει την ολοκληρωμένη
σειρά των smartphones της οικογένειας
Android One της Nokia, προσφέροντας μια
υψηλής ποιότητας εμπειρία λογισμικού,
εγκεκριμένη από την Google.
Το Nokia 7.1 είναι έτοιμο να δεχτεί την
ενημερωμένη έκδοση λογισμικού Android
9, η οποία περιλαμβάνει λειτουργίες με
προηγμένη AI που κάνουν τη συσκευή σας
πιο έξυπνη, ταχύτερη και «προσαρμόσιμη»
κατά τη χρήση της.

Διάθεση
Το Nokia 7.1 θα είναι διαθέσιμο στην
Ελλάδα στα τέλη Οκτώβρη αρχικά σε Gloss
Midnight Blue και στη συνέχεια σε Gloss
Steel το Δεκέμβριο, με εκτιμώμενη λιανική
τιμή τα €399.
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SONY
PLAYSTATION
CLASSIC

Μετά τη Nintendo (NES και SNES Classic) και
την SNK (ΝEOGEO Mini), η Sony αποφάσισε
να παίξει δυνατά στην κατηγορία των retro
mini-κονσολών, ανακοινώνοντας ένα mini
PS1, το οποίο είναι βέβαιο ότι θα κάνει τις
καρδιές των φίλων του retro gaming να
σκιρτήσουν! Ακολουθώντας τα βήματα της
Nintendo, το PlayStation Classic θα χωράει
στην παλάμη του χρήστη του και θα κοστίζει
περίπου 100 ευρώ (99.99).
H λιλιπούτεια κονσόλα (είναι 45% πιο μικρή

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ
- ΈΚΠΛΗΞΗ!

από την original κονσόλα που κυκλοφόρησε
το Δεκέμβριο του 1994 στην Ιαπωνία)
θα συνδέεται εύκολα σε κάθε σύγχρονη
τηλεόραση και θα έρθει με ένα lineup 20
προ-εγκατεστημένων παιχνιδιών, με τη
Sony να ανακοινώνει όμως μόλις 5 από
αυτά (Final Fantasy 7, Jumping Flash, R4:
Ridge Racer Type 3, Tekken 3 και Wild Arms.
Όπως έγινε γνωστό, όλα τα παιχνίδια θα
είναι playable στο αυθεντικό τους format,
με τη Sony να σχεδιάζει το παγκόσμιο launch
στις 3 Δεκεμβρίου φέτος. Το ευχάριστο νέο
είναι ότι για την παραπάνω τιμή, οι gamers
θα πάρουν δύο PS1 gamepads (είναι fullsize controllers) και θα συνδέονται μέσω
USB. Τέλος, στο mini PS1 (κάτω τμήμα)
υπάρχει και ένα πλαστικό cover, για το οποίο
δεν γνωρίζουμε ακόμη τη χρησιμότητα
του και σίγουρα θα μάθουμε περισσότερα
όταν αρχίσουν να εμφανίζονται τα πρώτα
συστήματα στην αγορά.
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APPLE
WATCH
SERIES

Μπορεί να σας κάνει ηλεκτροκαρδιογράφημα
και αντιλαμβάνεται αν έχετε πέσει...

Η Apple στο καθιερωμένο φθινοπωρινό
event της ανακοίνωσε επίσημα το Apple
Watch Series 4.
Οι διαφορές με το προηγούμενης (πλέον)
γενιάς μοντέλο, ξεκινούν από την οθόνη.
Διατηρώντας το παραλληλόγραμμο
σχήμα, έχει στρογγυλεμένες άκρες και
μικρότερα bezels, με τον ωφέλιμο χώρο
της να έχει αυξηθεί κατά 30%. Το πάχος
της συσκευής έχει μειωθεί από τα 11,4 στα
10,7 χιλιοστά, αλλά τα μεγέθη της οθόνης
έχουν αυξηθεί για τα δύο μοντέλα από 42
σε 44 χιλιοστά και από 38 σε 40 χιλιοστά.

Βεβαίως, αντίστοιχη αύξηση έχουν δεχτεί
και οι αναλύσεις, από τα 390x312 στα
448x368 pixels, και από τα 340x272 στα
394x324 pixels, αντίστοιχα. Επιπλέον,
είναι κατασκευασμένη με την τεχνολογία
LTPO OLED, που μειώνει την κατανάλωση
ενέργειας.
Βελτιώσεις έχει υποστεί και ο μηχανισμός
τύπου crown (aka, αυτό που μοιάζει με
το κουρδιστήρι στα αναλογικά μηχανικά
ρολόγια), καθώς υποστηρίζει πλέον
force feedback ώστε να νιώθετε τις
ενέργειες που εκτελείτε με αυτό. Επίσης,

τοποθετώντας το δάκτυλο σας σε αυτό, σε
συνδυασμό με τον heart rate sensor, κάνετε
ακριβείς μετρήσεις των καρδιακών παλμών
σας. Όσον αφορά το hardware, ενσωματώνει
τον επεξεργαστή S4 και το wireless chip W3,
υποστηρίζει το πρότυπο Bluetooth 5.0, ενώ
βελτιώσεις έχει υποστεί και το γυροσκόπιο.
Αναβάθμιση έχει δεχτεί και ο αισθητήρας
καρδιακών παλμών, που τώρα μπορεί
να λειτουργήσει ως ένα mobile
καρδιογράφημα. Το επιταχυνσιόμετρο
υποστηρίζει πλέον μέχρι και 32 βαρύτητες,
έχοντας εμπλουτιστεί και με μία εξαιρετικά
χρήσιμη λειτουργία. Έχει τη δυνατότητα
να ανιχνεύει απότομες αλλαγές, ώστε
να καταλαβαίνει αν ο χρήστης πέσει στο
έδαφος. Τότε ενεργοποιείται μία αντίστροφη
μέτρηση, η οποία αν δεν αλληλεπιδράσετε
έγκαιρα, πραγματοποιεί αυτόματα κλήση για
βοήθεια.
Εξωτερικά τώρα, το Apple Watch Series 4
είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από
κεραμικά υλικά και ζαφείρι, ενώ τα χρώματα
τώρα περιλαμβάνουν και το χρυσό, εκτός
από ασημί και μαύρο.
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H ρομποτική σκούπα της Xiaomi
στην Ελλάδα από την
Info Quest Technologies

H Mi Robot Vacuum,
η πολυαναμενόμενη
ρομποτική σκούπα της Xiaomi
αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο,
πώς η τεχνολογία μπορεί να κάνει την
καθημερινότητα όλων καλύτερη - πιο
εύκολη, πιο ευχάριστη, πιο ξεκούραστη,
πιο δημιουργική. Πλέον διαθέσιμη και
στην ελληνική αγορά από την Info
Quest Technologies, εξουσιοδοτημένο
διανομέα της Xiaomi στην Ελλάδα και την
Κύπρο, η νέα έξυπνη σκούπα-ρομπότ
ήρθε για να αλλάξει μία συνήθεια ετών,
κάνοντας την καθαριότητα παιχνίδι. Η
Mi Robot Vacuum σκουπίζει μόνη της,

σύμφωνα με τις οδηγίες του χρήστη,
ενώ συγχρονίζεται με το Mi Home
APP, ώστε να ενεργοποιείται και ελέγχεται
πλήρως από απόσταση.
Η νέα σκούπα-ρομπότ είναι σχεδιασμένη
για να καθαρίζει όλους τους τύπους
δαπέδων. Διαθέτει 12 διαφορετικούς
αισθητήρες, για να χαρτογραφεί τους
εσωτερικούς χώρους του σπιτιού, ενώ
οι 3 επεξεργαστές που ενσωματώνει
είναι υπεύθυνοι για την κίνησή της σε

VACUUM

πραγματικό χρόνο, τον υπολογισμό της
θέσης και τον προσδιορισμό των καλύτερων
διαδρομών καθαρισμού. Η σκούπα θα
καθαρίσει την επιλεγμένη περιοχή βάσει
του χάρτη που έχει σχεδιάσει ο αλγόριθμος
SLAM -ο ειδικός αλγόριθμος εντοπισμού
και χαρτογράφησης που χρησιμοποιεί τα
δεδομένα των αισθητήρων- σχεδιάζοντας τη
διαδρομή.
Ο αισθητήρας Laser Distance Sensor (LDS)
που διαθέτει της επιτρέπει να σκανάρει
τον περιβάλλοντα χώρο σε 360 μοίρες,
1800 φορές το λεπτό. Σε συνδυασμό με τον
αλγόριθμο SLAM, η σκούπα δημιουργεί ένα
χάρτη του δωματίου σε πραγματικό χρόνο,
υπολογίζοντας ταυτόχρονα τη βέλτιστη
διαδρομή. Επιπλέον, χάρη στον αισθητήρα
τοίχου, διατηρεί απόσταση 10 χιλιοστά από

τους τοίχους, ώστε η πλευρική βούρτσα να
καθαρίσει αποτελεσματικά τις γωνίες.
Μετά το σκούπισμα, η Mi Robot Vacuum
επιστρέφει μόνη της στη βάση φόρτισης και
επαναφορτίζεται αυτόματα. Όταν κατά τη
διάρκεια του σκουπίσματος η ισχύς της γίνει
χαμηλότερη από 20%, επαναφορτίζεται στο
80% και συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε.
Η νέα Mi Robot Vacuum διαθέτει λευκό
χρώμα, κομψή εμφάνιση και ενσωματώνει
μπαταρία ιόντων λιθίου 5.200mAh, που
εγγυάται καθαρισμό 2,5 ωρών σε πλήρη
φόρτιση. Διατίθεται σε προτεινόμενη λιανική
τιμή 399€, και είναι διαθέσιμη στις μεγάλες
αλυσίδες λιανικής πώλησης, επιλεγμένα
σημεία πώλησης, καθώς και στο κατάστημα
Mi Store στο Golden Hall και το ηλεκτρονικό
κατάστημα www.mistore-greece.gr.
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Polar
OH1
O κορυφαίος
παλμογράφος
της αγοράς
μόλις έγινε
καλύτερος!
Πριν λίγους μήνες είχαμε δει τον Polar
H10, έναν οπτικό παλμογράφο ειδικά για
τους λάτρεις της άθλησης αλλά και τους
επαγγελματίες αθλητές, όμως στα γραφεία
μας έφτασε πρόσφατα ο διάδοχός του, με
νέα χαρακτηριστικά και δυνατότητες αλλά
και μικρότερο μέγεθος, ο Polar OH1! Και
φυσικά δε χάσαμε την ευκαιρία να τον
δοκιμάσουμε...
Τα κύρια χαρακτηριστικά που ζητάμε από
έναν ποιοτικό παλμογράφο για τέτοια
χρήση είναι το μικρό μέγεθος και βάρος, η
ευκολία στη μεταφορά και η άνετη χρήση,
η αυτονομία και φυσικά, η συνδεσιμότητα.
Δεν αναφέρουμε το θέμα της ακρίβειας
καθώς η Polar προσφέρει ακριβέστατους
παλμογράφους εδώ και χρόνια, έτσι και
ο OH1 επιτυγχάνει στο να καταγράφει με
εξαιρετικά υψηλή ακρίβεια τα δεδομένα
αυτά, χρησιμοποιώντας έναν οπτικό

αισθητήρα με 6 LEDs. Αν κουραστήκατε
να φοράτε παλμογράφους στο στήθος, ο
OH1 θα σας σώσει. Πλέον, μπορεί εύκολα
και γρήγορα να φορεθεί στο μπράτσο ή
στο αντιβράχιο του αθλητή με μια κίνηση,
χωρίς να πρέπει να το φορέσετε μέσα από
τη μπλούζα/top και χωρίς να υπολείπεται
σε ακρίβεια μέτρησης, ενώ δεν ενοχλεί
καθόλου και κατά τη χρήση. Έχει βάρος
μόλις 5 γραμμάρια, κυριολεκτικά όσο
ένα... φτερό, ενώ μαζί με τον ιμάντα χεριού
ζυγίζουν μόλις 17 γραμμάρια. Πιο ελαφρύς
παλμογράφος με τέτοια χαρακτηριστικά, δεν
γίνεται... Έχει διάμετρο 30 χιλιοστά και πάχος
μόνο 9,5, ώστε να μην αντιλαμβάνεστε
καν πως τον φοράτε. Η εσωτερική μνήμη
του ανέρχεται στα 4MB και μπορεί αυτά να
φαντάζουν λίγα, αλλά στην πραγματικότητα
είναι αρκετά για αποθήκευση έως και
200 ωρών προπόνησης, πριν χρειαστεί
να κάνουν overwrite δεδομένα. Αυτό

Περισσότερα
για τα προϊόντα Polar
θα βρείτε στο
www.polar.gr.com

σημαίνει πως ακόμα και οσοι προπονούνται
πολύ εντατικά, θα έχουν διαθέσιμα δεδομένα
τουλάχιστον 1 μήνα, προτού χρειαστεί να
συγχρονίσουν τον OH1 με το Polar Flow,
την online πλατφόρμα της εταιρείας. Εκεί, τα
δεδομένα παραμένουν αποθηκευμένα για
πάντα και μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε
αυτά ανά πάσα στιγμή, μέσω του εύκολου
και γρήγορου interface. Αν, για παράδειγμα,
θέλετε να ανατρέξετε σε μια συγκεκριμένη
προπόνηση που κάνατε πριν μήνες, αρκούν λίγα
clicks στον υπολογιστή ή λίγα αγγίγματα στην
οθόνη του smartphone σας.
Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως δε χρειάζεται να
έχετε μαζί σας το κινητό ή οτιδήποτε άλλο κατά
την προπόνηση, αφού λειτουργεί αυτόνομα.
Ταυτόχρονα, η ενσωματωμένη μπαταρία των
45mAh του προσφέρει μεγάλη αυτονομία, έως
και 12 ωρών, χωρίς φόρτιση. Έτσι, θα βγάλει
σίγουρα την ημερήσια προπόνησή σας και στις
περισσότερες περιπτώσεις, θα τον φορτίζετε
1 ή 2 φορές την εβδομάδα. Φυσικά, είναι

αδιάβροχος σε βάθος έως 30 μέτρων νερού,
άρα μια εξαιρετική επιλογή και για κολυμβητές/
κολυμβήτριες!
Ο ιμάντας του έρχεται σε τρία διαφορετικά
χρώματα για να επιλέξετε αυτό της αρεσκείας
σας (μαύρο, πορτοκαλί, γκρι), είναι πολύ
ανθεκτικός και πλένεται στο πλυντήριο χωρίς
πρόβλημα. Ο Polar OH1 είναι συμβατός με όλα
τα μοντέλα ρολογιών/activity trackers της Polar
(v800, M430, M460, M600, M400, M200,
A370, A360, A300, Loop, Loop 2, Loop
Crystal) αλλά και με το κοντέρ ποδηλάτου της
Polar, για όσους αρέσκονται στην ποδηλασία.
H τιμή του στην ελληνική αγορά ανέρχεται στα
89,9 ευρώ.
Όλα τα προϊόντα Polar είναι διαθέσιμα
στην Ελλάδα στα ηλεκτρονικά καταστήματα
«Κωτσόβολος» και «Public», στα αθλητικά
καταστήματα «Intersport» και «Zakcret», στα
fitness καταστήματα «X-Treme Stores» και σε
300 ακόμα σημεία λιανικής πώλησης.
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ΚΆΝΑΜΕ ΒΌΛΤΑ
ΣΤΗΝ ΑΘΉΝΑ ΜΕ
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΌ
ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΟ,

ΓΙΑ ΈΝΑ ΑΠΌΓΕΥΜΑ!

Η ηλεκτροκίνηση, όπως όλα δείχνουν,
είναι το μέλλον. Ήδη στην αγορά
υπάρχουν διαθέσιμα ουκ ολίγα
επαναφορτιζόμενα υβριδικά (PHEV
- Plug in Hybrid Electric Vehicles)
και αμιγώς ηλεκτρικά (BEV - Builtin Electric Vehicles) οχήματα,
ενώ καθημερινά βλέπουμε όλο και
περισσότερα να κυκλοφορούν στους
ελληνικούς δρόμους. Τα πλεονεκτήματά
τους, προφανή και διόλου αμελητέα:
Ελάχιστοι έως μηδενικοί ρύποι, ελάχιστη
έως μηδενική κατανάλωση καυσίμου,
αθόρυβη λειτουργία, αυτονομία που
πλέον είναι αρκετά μεγάλη για χρήση
εντός πόλεως και αρχίζει να γίνεται
αποδεκτή ακόμη και για μεγάλα ταξίδια,
φορολογικά και άλλα κίνητρα για
την απόκτησή τους και φυσικά, σαφώς

μικρότερο κόστος σε ευρώ/χλμ.
Η ALD Automotive διοργάνωσε και
πραγματοποίησε πρόσφατα μια ειδική
εκδήλωση «γύρω» από τα ηλεκτρικά
και υβριδικά οχήματα νέας γενιάς, με
την παρουσία εκπροσώπων 5 μεγάλων
κατασκευαστών που ανέλυσαν την
υπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα
και στην Ευρώπη και μας παρουσίασαν
τα πλεονεκτήματα και τις προοπτικές
που προσφέρουν τα συγκεκριμένα
αυτά μοντέ. Με αλφαβητική σειρά,
στην εκδήλωση είδαμε μοντέλα της
BMW (Σπανός), της Jaguar, της Lexus,
της Mercedes-Benz και της Volvo,
συγκεκριμένα τα μοντέλα BMW
i3s, Jaguar i-Pace (σε μια από τις
ελάχιστες, μέχρι στιγμής, εμφανίσεις
της στην Ελλάδα), Lexus NX300h,

Mercedes-Benz C200 Hybrid και Volvo
XC90 T8 Twin Engine. Οι εκπρόσωποι της
εκάστοτε εταιρείας πρόβαλαν τη δική τους
παρουσίαση, προσφέροντάς μας πολύτιμα
δεδομένα για την αγορά και το καθεστώς
που διέπει τα ηλεκτρικά/υβριδικά οχήματα
αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, τους στόχους
για το μέλλον και φυσικά, τα νυν μοντέλα
τους. Λίγο πριν, όμως, είχαμε ενημερωθεί
από τον κ. Στέλιο Χαραλαμπάκη, εμπορικό
διευθυντή της ALD Automotive, όπως και
από τον εκπρόσωπο της εταιρείας Heron
(ΗΡΩΝ), όσον αφορά την αγορά της Ελλάδας
και την πρόοδο στην κατασκευή και ύπαρξη
σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα,
που φυσικά είναι επιβεβλημένοι για τη
διάδοση της ηλεκτροκίνησης. Ενδεικτικά
θα αναφέρουμε πως η πώληση ηλεκτρικών
αυτοκινήτων στη χώρα μας ξεκίνησε το 2014
και οι συνολικές πωλήσεις μέχρι σήμερα
ανέρχονται σε 633 οχήματα (PHEV και BEV),
με θετική εξέλιξη τον τετραπλασιασμό των
πωλήσεων το 2017, σε σχέση με το 2016 (190
έναντι 47). Τη μερίδα του «λέοντος» των
πωλήσεων κατέχει η BMW (44%), με το i3 να

είναι το best selling μοντέλων της κατηγορίας
BEV μέχρι στιγμής (62%). Ωστόσο, οι
πωλήσεις παραμένουν πολύ μικρές σε
σχέση με του υπόλοιπου κόσμου (πάνω από
1.200.000 PHEVs και BEVs πωλήθηκαν
το 2017), αλλά και σε σχέση με πολλών
χωρών της Ε.Ε. Κάτι απόλυτα φυσιολογικό
καθώς τα κίνητρα που δίνονται αυτή τη
στιγμή για την αγορά και κατοχή ηλεκτρικών
αλλά ειδικά των υβριδικών μοντέλων, είναι
αρκετά μικρά, ενώ η χώρα μας βρίσκεται
πολύ πίσω από πλευράς υποδομών. Για
παράδειγμα, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή
υπάρχουν μόλις 65 δημόσιοι σταθμοί
φόρτισης, σε σύγκριση με τους 94 της
Βουλγαρίας, τους 443 της Σλοβακίας, τους
1.545 της Πορτογαλίας και τους... 32.875
της Ολλανδίας! Για την ακρίβεια, με βάση
ορισμένους υπολογισμούς, βρισκόμαστε
περίπου... 8 χρόνια πίσω από την Ολλανδία
όσον αφορά τη συγκεκριμένη υποδομή και
θα μπορούσαμε να την «φτάσουμε» το 20252026, αν επιτυγχάναμε υψηλούς ρυθμούς
ανάπτυξης, ξεκινώντας από σήμερα.
Μάλλον απίθανο, αν αναλογιστούμε πως ο
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πιο ρεαλιστικός στόχος αυτή τη στιγμή
ανέρχεται στους 1.100-1.650 σταθμούς
φόρτισης στην Ελλάδα μέχρι το 2020 (οι
100-150 εξ’αυτών στα νησιά μας).
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Αξίζει να αναφερθεί πως με το ρυθμό
αυτό, θα παραμείνουμε αρκετά πίσω
από την υπόλοιπη Ευρώπη και στη
μείωση των πωλήσεων αυτοκινήτων με
βενζινοκινητήρες/πετρελαιοκινητήρες
(ΜΕΚ-Μονάδες/Κινητήρες εσωτερικής
καύσης), την ίδια στιγμή που στο
Άμστερνταμ και τη Νορβηγία έχει τεθεί
χρονοδιάγραμμα απαγόρευσής τους το
2025, στη Σκωτία το 2032 και στη Γαλλία
και το Ηνωμένο Βασίλειο το 2040. Κι αν
το 2025 δείχνει «παράλογο», αναφέρουμε
πως στη Νορβηγία, το 23,6% των
πωλήσεων οχημάτων είναι ηλεκτρικά...
Υπάρχουν, όμως, και θετικά. Τα οποία
αφορούν τη διάθεση αρκετών PHEV-BEV
μοντέλων στη χώρα μας από πολλούς
κατασκευαστές, οι οποίοι στρέφονται
μαζικά προς την ηλεκτροκίνηση. Η γκάμα
της Lexus, για παράδειγμα, αποτελείται
αυτή τη στιγμή αποκλειστικά από PHEVBEV μοντέλα. Πολλοί κατασκευαστές
αυξάνουν τον αριθμό των ηλεκτροκίνητων
μοντέλων τους ταχύτατα (21 νέα μοντέλα
BEV και 22 νέα μοντέλα PHEV θα
κυκλοφορήσουν έως το 2021 στην
Ευρώπη), κάτι που αντικατοπτρίζεται και

στις πωλήσεις τους. Επιπλέον, αυξάνεται
σταθερά η αυτονομία των ηλεκτροκίνητων
οχημάτων και θα αγγίξει τα 560 χλμ. κατά
μέσο όρο το 2021, από τα 387 χλμ στα
οποία βρίσκεται σήμερα, ενώ το κόστος
των μπαταριών έχει πέσει κατακόρυφα
από τις αρχές της δεκαετίας και συνεχίζει
να μειώνεται, αν και με μικρότερο ρυθμό.
Όσον αφορά το κόστος μετακίνησης,
δε, μπορεί να ανέρχεται στα 1,5-2,5
ευρώ ανά 100 χλμ. (με το νυν κόστος
ρεύματος στην Ελλάδα), ανάλογα με το
στυλ οδήγησης και την αυτονομία του
οχήματος φυσικά, 2 ή 3 φορές μικρότερο
ακόμα και από του οικονομικότερου
βενζινοκίνητου ή πετρελαιοκίνητου
μοντέλου αυτή τη στιγμή (με την, πρακτικά
πολύ δύσκολο να επιτευχθεί, κατανάλωση
των 3,5-4 lt/100km). Είναι ευνόητο,
λοιπόν, πως η αγορά ενός ηλεκτροκίνητου
οχήματος αρχίζει να συμφέρει όλο και
περισσότερο τον ιδιώτη (ανάλογα με
τα χιλιόμετρα που διανύει ετησίως και
το είδος των μετακινήσεών του), αλλά
και τις επιχειρήσεις, που μπορούν να
εκσυγχρονίσουν το στόλο τους με
λογικό κόστος και πολλαπλά οφέλη,
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
(φορολογικές απαλλαγές, μειωμένα
κόστη μετακίνησης των υπαλλήλων,
διάδοση του car pooling χάρη στην
προηγμένη τεχνολογία των οχημάτων),
μέσω leasing.

ΠΆΤΡΑ
HUAWEI

Η
ΣΤΟΝ ΡΥΘΜΌ
ΤΟΥ
46

SMARTPHONE

FESTIVAL!

Μια γιορτή τεχνολογίας
που θα μείνει αξέχαστη!
Η αυλαία του Huawei Smartphone
Festival 2018 άνοιξε την Πέμπτη 27
Σεπτεμβρίου από την Πάτρα και το Tag
Cafe, με ένα ανεπανάληπτο event που θα
συζητιέται για καιρό στην πρωτεύουσα
της Αχαΐας. Η Huawei και τα websites
της Smart Press δημιούργησαν μία
μοναδική και πρωτότυπη γιορτή της
mobile τεχνολογίας, που απέδειξε
περίτρανα ότι η περιφέρεια «διψάει» για
event αυτού του είδους. 174 φίλοι της
τεχνολογίας έδωσαν δυναμικό παρών
στον όμορφο χώρο του Tag Cafe και
είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για

όλες τις συσκευές της Huawei και να
γνωρίσουν από κοντά τα Mate 20 Lite
και P20 Twilight. Το event περιλάμβανε
μία σειρά από θεματικές ενότητες
που είχαν ως στόχο να αναδείξουν
τη δυναμική του Huawei brand, αλλά
και να φέρουν πιο κοντά το κοινό της
Πάτρας με τα διακριτά χαρακτηριστικά
των συσκευών της Huawei, φέρνοντας
παράλληλα στο προσκήνιο μία σειρά
από προσφορές σε συσκευές που έχουν
τοπικό χαρακτήρα. Οι παρευρισκόμενοι
ταξίδεψαν στην ιστορία της γνωστής
εταιρείας, ξεκλείδωσαν τα μυστικά της

τεχνητής νοημοσύνης και του Kirin chipset,
έμαθαν χρήσιμα φωτογραφικά tips από τον
επαγγελματία φωτογράφο Γιώργο Τουλιάτο
και πήραν μια γεύση από τον μαγευτικό
κόσμο του Instagram με τη βοήθεια της
influencer: Sevastiana_K!Και φυσικά οι
εκπλήξεις από το πρώτο event για το Huawei
Smartphone Festival 2018 δεν σταμάτησαν
εδώ, καθώς οι φίλοι μας που βρέθηκαν
στο Tag Cafe συμμετείχαν σε μοναδικούς
διαγωνισμούς και κληρώσεις που τους
έδωσαν τη δυνατότητα να κερδίσουν πλούσια
δώρα(10 wearables Huawei Color Band Α2
και τα smartphones: Y6, Y6 Prime 2018, Y7
Prime 2018 και P20 Lite), αλλά και σε ένα live
παιχνίδι γνώσεων που χάρισε στους φίλους
μας μοναδικές στιγμές διασκέδασης και...
έκλεψε τις εντυπώσεις!
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ΑΓΟΡΆΖΟΝΤΑΣ
LG OLED TV 4Κ

ΜΊΑ
Ή ΜΊΑ LG SUPERULTRA HD TV 4K,

ΠΑΊΡΝΕΙΣ ΔΏΡΟ
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ΜΊΑ ΔΕΎΤΕΡΗ ΤΗΛΕΌΡΑΣΗ LG

Η LG επιβραβεύει τους καταναλωτές
για την επιλογή τους και το διάστημα
από 1η έως και 31 Οκτωβρίου 2018
προσφέρει δώρο με την αγορά μιας LG
OLED TV 4K ή μιας LG SUPERULTRA
HD TV 4K, μια δεύτερη τηλεόραση
έως 55 ίντσες γιατί όταν κάτι είναι
ωραίο, θέλεις περισσότερο! Έτσι, όλη
η οικογένεια θα μπορέσει να ζήσει
μοναδικές κινηματογραφικές στιγμές και
να απολαύσει την καθηλωτική εμπειρία
θέασης και ήχου που προσφέρουν οι
τηλεοράσεις της LG.
Οι σειρές που συμμετέχουν στην
προσφορά είναι οι W8, E8, C8, B8, SK9
και SK8.
Συγκεκριμένα, από την 1η Οκτωβρίου
με την αγορά μίας LG OLED 4K ή LG
SUPER ULTRAHDTV 4K, οι καταναλωτές
παίρνουν δώρο μία από τις παρακάτω
τηλεοράσεις:

• Με την αγορά των μοντέλων
OLED77C8, OLED77W8 και
OLED65W8, η LG κάνει δώρο την
τηλεόραση 55’’ Ultra HD 4K TV UK
• Με την αγορά των μοντέλων
OLED65E8 και OLED55E8, η LG κάνει
δώρο την τηλεόραση 43’’ Ultra HD 4K
TV UK
• Με την αγορά των μοντέλων
OLED65B8, OLED65C8, OLED55B8
και OLED55C8, η LG κάνει δώρο την
τηλεόραση 43’’ Full HD 4K TV LK
• Με την αγορά των μοντέλων
65SK9500 και 65SK8500, η LG
κάνει δώρο την τηλεόραση 32’’ HD 4K
TV LK
• Με την αγορά των μοντέλων
55SK9500 και 55SK8500, η LG κάνει
δώρο την τηλεόραση 28’’ HD TK4 ή LF
• Με την αγορά του μοντέλου
49SK8500, η LG κάνει δώρο την
τηλεόραση 24’’ HD TK4 ή LF

WIND VISION
ΣΤΕΝΌΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΤΟ NETFLIX ΚΑΙ
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΕΣ
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Οι νέες καινοτομίες της WIND VISION
παρουσιάστηκαν σε κοινή εκδήλωση με
το Netflix, καθώς η WIND είναι ο πρώτος
πάροχος στην Ελλάδα που το επόμενο
διάστημα θα δώσει στους πελάτες της τη
δυνατότητα να πληρώνουν τη συνδρομή
Netflix μέσω του λογαριασμού WIND
χωρίς τη χρήση πιστωτικής κάρτας.
Η εγγραφή στο Netflix θα γίνεται πολύ
εύκολα μέσω του αποκωδικοποιητή της
WIND VISION. Παράλληλα, οι νέοι πελάτες
σταθερής & Internet WIND Fiber (50, 100 &
200 Mbps) που θα επιλέξουν WIND VISION
θα λάβουν ως δώρο 12 μήνες συνδρομή
Netflix.

Η τηλεοπτική πλατφόρμα της WIND
εμπλουτίζει την εμπειρία θέασης με νέες
καινοτόμες λειτουργίες, επιβεβαιώνοντας
ότι είναι ο καλύτερος νέος τρόπος να
βλέπεις τηλεόραση και ο καλύτερος
τρόπος να βλέπεις Netflix. Δίνοντας στους
πελάτες της τη δυνατότητα να πληρώνουν
τη συνδρομή Netflix μέσω του λογαριασμού
WIND χωρίς τη χρήση πιστωτικής κάρτας,
η WIND VISION φέρνει τον κολοσσό
παραγωγής ταινιών και εκπομπών, ακόμη
πιο κοντά στο ελληνικό κοινό.

«Αναβαθμίζουμε συνεχώς την πλατφόρμα
μας με νέες καινοτομίες ώστε οι πελάτες
μας να απολαμβάνουν μοναδική εμπειρία
θέασης. Η συνεργασία μας με το Netflix
γίνεται ακόμα πιο στενή καθώς στόχος
μας είναι η WIND VISION να αποτελεί
τον καλύτερο τρόπο να βλέπεις Netflix
στην Ελλάδα. Περιμένετε περισσότερες
εκπλήξεις», ανέφερε στη διάρκεια της
παρουσίασης ο Hermann Riedl, Chief
Business & Digital Transformation
Officer της WIND.
Στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας
των δύο πλευρών, η WIND VISION είναι η
πρώτη και μοναδική τηλεοπτική υπηρεσία
στην Ελλάδα με ενσωματωμένη την
εφαρμογή Netflix στην αρχική της οθόνη. Οι
συνδρομητές WIND VISION έχουν άμεση
πρόσβαση σε δημοφιλές περιεχόμενο με

ελληνικούς υπότιτλους και μενού από την
κορυφαία διαδικτυακή υπηρεσίας ψυχαγωγία
παγκοσμίως, πατώντας απλά το κουμπί Netflix
στο τηλεχειριστήριο της WIND VISION.
«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε
με τη WIND ώστε η εγγραφή στην υπηρεσία
να είναι εξαιρετικά εύκολη και με επιλογή
πληρωμής της συνδρομής Netflix μέσω
λογαριασμού WIND», δήλωσε ο Rene
Rummel, Business Development Director
EMEA του Netflix. «Χάρη στο εξειδικευμένο
κουμπί Netflix στο τηλεχειριστήριο, οι Έλληνες
καταναλωτές είναι μόνο ένα κλικ μακριά από
την απόλαυση των αγαπημένων τους εκπομπών
Netflix, ταινιών ντοκιμαντέρ, stand-up, παιδικών
προγραμμάτων και πολλών άλλων».
Οι συνδρομητές της WIND VISION αξιοποιούν
ήδη την προνομιακή πρόσβαση στο
περιεχόμενο του Netflix καθώς σύμφωνα
με τον κ. Rummel, το μεγαλύτερο ποσοστό
θέασης Netflix στη χώρα μας πραγματοποιείται
μέσω WIND VISION.

Νέες καινοτομίες τηλεθέασης έρχονται
στη WIND VISION
Με στόχο να αποτελεί μοναδική εμπειρία
τηλεθέασης για τους συνδρομητές της, η
WIND VISION εξελίσσεται συνεχώς. Έτσι, το
αμέσως επόμενο διάστημα η πλατφόρμα θα
εμπλουτιστεί με νέες καινοτομίες:

• Περισσότερες επιλογές περιεχομένου
στην αρχική οθόνη για εύκολη πρόσβαση
• Οθόνη με συντομεύσεις σε δημοφιλείς
εφαρμογές (Spotify, Red bull TV κ.ά.)
• Αυτόματη προσαρμογή των ελευθέρων
επίγειων ψηφιακών καναλιών στην
καλύτερη ποιότητα (HD / SD) ανάλογα με
την διαθεσιμότητα τους ανά γεωγραφική
περιοχή
• Multiscreen σε διπλάσιες (4 συνολικά)
φορητές συσκευές
• Δυνατότητα θέασης των καναλιών
Novasports μέσω φορητής συσκευής
επιλογής του χρήστη
«Σε μόλις πέντε μήνες εμπορικής διάθεσης,
η WIND VISION η πρώτη υπηρεσία Android
TV στην Ελλάδα έχει ξεχωρίζει στην αγορά
συνδρομητικής τηλεόρασης και έχει κερδίσει
τις εντυπώσεις των καταναλωτών, οι οποίοι
απολαμβάνουν τις μοναδικές δυνατότητες
της. Μέσα από συνεργασίες με κορυφαίους
τηλεοπτικούς παρόχους καθώς και μέσω των
εφαρμογών του Google Play Store έχουν στη
διάθεσή τους έναν ατελείωτο κόσμο θεάματος
που μπορούν να παρακολουθούν όποτε
θέλουν, από διαφορετική οθόνη ή οθόνες
ταυτόχρονα και σε χρόνο που ο ίδιοι επιθυμούν.
Η WIND VISION θα εξελίσσεται συνεχώς,
ο καλύτερος νέος τρόπος για να βλέπεις
τηλεόραση θα γίνεται ακόμα καλύτερος»
επεσήμανε ο κ. Riedl.

Περισσότερες πληροφορίες στα καταστήματα WIND σε όλη την Ελλάδα
ή στο www.wind.gr/gr/gia-ton-idioti/vision/
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Η ΣΕΙΡΆ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΥΜΈΝΟΥ ΜΕ OSCAR ROBERT ZEMECKIS,

ΈΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΆ ΣΤΗΝ
TV

Το νέο δράμα μυστηρίου από την Warner
Bros Manifest, του βραβευμένου με
OSCAR σκηνοθέτη και παραγωγού Robert
Zemeckis (Forrest Gump, Ο Ναυαγός,
Back to the Future), εμπνευσμένο από
την πολυσυζητημένη υπόθεση της
μυστηριώδους εξαφάνισης αεροσκάφους
των Malaysian Airlines, έρχεται σε Α’
τηλεοπτική προβολή στην COSMOTE TV.
Ο πιλότος της νέας σειράς είναι ήδη
διαθέσιμος μέσα από την υπηρεσία
COSMOTE TV PLUS, ενώ από τις 2
Οκτωβρίου στις 10.00 κάθε νέο επεισόδιο
θα προβάλλεται ταυτόχρονα στο
COSMOTE CINEMA 4HD & στο COSMOTE
TV PLUS.
Επιπλέον, η σειρά θα προβάλλεται σε
επανάληψη από τη Δευτέρα 15/10 και κάθε
Δευτέρα στις 23.00.
Η πλοκή του Manifest μας μεταφέρει
στα γεγονότα που εκτυλίσσονται κατά τη
διάρκεια της πτήσης Montego 828, όταν
αρκετές αναταράξεις στον αέρα προκαλούν

ανησυχία για την έκβασή της. Όταν ωστόσο
η προσγείωση πραγματοποιείται με επιτυχία,
επιβάτες και πλήρωμα μεταφέρονται
μυστηριωδώς 5 χρόνια στο μέλλον και
έρχονται αντιμέτωποι με συγγενείς και
φίλους, οι οποίοι θεωρούσαν το θάνατό τους
δεδομένο και κατάφεραν να συνεχίσουν
τη ζωή τους. Αν και πολλοί βλέπουν το
γεγονός αυτό ως μία δεύτερη ευκαιρία για
αλλαγή στη ζωή τους, άλλοι βάζουν σκοπό
να ρίξουν φως στο μυστήριο της μεταφοράς
τους στο μέλλον.
Στους κεντρικούς ρόλους συναντάμε τους
Τζος Ντάλας (Once Upon a Time, Thor),
Μελίσα Ρόξπουρκ (Star Trek: Beyond,
Supernatural), και την Αθηνά Καρκάνης
(Saw IV). Στη δημιουργία και παραγωγή της
σειράς, τον Robert Zemeckis πλαισιώνουν
οι: Jeff Rake (The Mysteries Of Laura,
The Tomorrow People, The Practice),
Jack Rapke (The Borgias, Allied) και
Jackie Levine (Wonder Woman, Justice
League), ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει
ο βραβευμένος με OSCAR και Emmy David
Frankel (O Διάβολος Φοράει Prada, Dear
Diary, Band of Brothers).
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NETF
ΠΑΡΟΥΣΙΆΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΤΟΥ
ΤΟΎΡΚΙΚΗ ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΣΕΙΡΆ,

“THE PROTECTOR”
Βιώστε το επικό ταξίδι ενός συνηθισμένου
ανθρώπου που ανακαλύπτει το πεπρωμένο
του, να γίνει ο ήρωας που προοριζόταν να
γίνει.
Η σειρά αφηγείται την επική περιπέτεια
του Χακάν, ενός νεαρού καταστηματάρχη
του οποίου η ζωή έρχεται τα πάνω-κάτω
όταν μαθαίνει ότι συνδέεται με μία μυστική,
αρχαία τάξη, που έχει αναλάβει την
προστασία της Κωνσταντινούπολης. Στην
αρχή της ιστορίας, ο Χακάν δε θα μπορούσε
να είναι πιο μακριά από την έννοια του
ήρωα - ένας συνηθισμένος άνθρωπος
στην πόλη των 15 εκατομμυρίων κατοίκων,
όπου η Ανατολή συναντάει τη Δύση και
το παρελθόν το παρόν. Πρέπει να μάθει

LIX

επειγόντως πως η πατρίδα του απειλείται από
τους μυστηριώδεις, μυστικούς Αθάνατους, και
είναι χρέος του να τους σταματήσει. Πρόκειται
για μια αποστολή για την οποία όχι μόνο είναι
απροετοίμαστος, αλλά και διστακτικός. Θα
εκπληρώσει τελικά το πεπρωμένο του ως ο
τελευταίος προστάτης;
Στη σειρά φαντασίας δέκα επεισοδίων
πρωταγωνιστεί ο Τσαγατάι Ουλουσόι, καθώς και
οι Αϊτσά Αϊτσίν Τουράν, Χαζάρ Έργκιουτσλου,
Οκάν Γιαλαμπίκ, Μεχμέτ Κουρτουλούς, Σαϊγκίν
Σοϊσάλ και Μπουρτσίν Τερζίογλου.
Η σειρά “The Protector” θα κυκλοφορήσει στο
Netflix μέσα στο 2018.
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Στους κινηματογράφους από τη Feelgood
Το κινηματογραφικό ντεμπούτο του
Aneesh Chaganty είναι ένα πανέξυπνο
θρίλερ μυστηρίου που με όχημα την
τεχνολογία και το ψηφιακό αποτύπωμα
ενός εξαφανισμένου κοριτσιού ξετυλίγει
μία σύγχρονη ιστορία μυστηρίου. Η ταινία
διαδραματίζεται εξολοκλήρου με φόντο
μια οθόνη υπολογιστή και αξιοποιεί
στο μέγιστο τις πανταχού παρούσες νέες
τεχνολογίες και τα μέσα δικτύωσης μέσα
από ένα καταιγιστικό ρυθμό αποκαλύψεων.
Με πρωταγωνιστή έναν πατέρα που αναζητά
στοιχεία για την εξαφανισμένη κόρη του,
η πρωτοποριακή αυτή ταινία καταφέρνει
να αιχμαλωτίσει το ενδιαφέρον του κοινού
μέσα από τη δυνατή ερμηνεία του John Cho
που δίνει συναισθηματική διάσταση στον
σύγχρονο, γεμάτο μυστικά, ψηφιακό κόσμο.
Ένα 16χρονο κορίτσι εξαφανίζεται και οι
τοπικές αρχές αρχίζουν την αναζήτηση της.

37 ώρες περνάνε χωρίς κανένα στοιχείο
κι έτσι ο πατέρας της αποφασίζει να ψάξει
εκεί που κανείς δεν έχει στραφεί. Εκεί που
κρύβονται όλα τα μυστικά σήμερα: στο
laptop της κόρης του.
Διάρκεια: 102’
27 Σεπτεμβρίου
στους κινηματογράφους
από τη Feelgood
Συντελεστές
Σκηνοθεσία: Aneesh Chaganty
Σενάριο: Aneesh Chaganty, Sev Ohanian
Ηθοποιοί: John Cho, Debra Messing,
Joseph Lee, Michelle La
Διεύθυνση Φωτογραφίας:
Juan Sebastian Baron
Μοντάζ: Will Merrick, Nick Johnson
Μουσική: Torin Borrowdale
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Περιήγηση
ΣΤΟ ΠΡΏΤΟ ΓΚΑΡΆΖ
ΤΗΣ

GOOGLE

1998

ΤΟ

Πολλοί από εσάς θα θυμάστε το 1998 ως μια
υπέροχη χρονιά, που παίζατε ατέλειωτες ώρες
Φιδάκι στο κινητό σας τηλέφωνο, ακούγοντας
το «Baby One More Time», με τέρμα τον
ήχο, στο discman. Την ίδια εποχή, στο παλιό,
εγκαταλειμμένο γκαράζ της Susan Wojcicki,
στην Καλιφόρνια, δύο πανεπιστημιακοί
φοιτητές, ο Larry και ο Sergey, αποφάσιζαν
να οργανώσουν τις πληροφορίες του κόσμου
έτσι ώστε να είναι προσβάσιμες σε όλους.
Γιορτάζοντας, λοιπόν, τα 20ά γενέθλια της
Google, σας καλούμε να ταξιδέψετε στο
παρελθόν και να κάνετε μια εικονική βόλτα
μέσα στο πρώτο «γκαράζ» της Google,
στο Street View - που διατηρείται (σχεδόν)
ακριβώς όπως ήταν πριν από 20 χρόνια.
Μπαίνοντας από την πλαϊνή πόρτα του γκαράζ,
θα παρατηρήσετε ένα γνώριμο Search box
σε μια παλιά οθόνη υπολογιστή «CRT»,
που στηρίζεται σε ένα βαρύ ξύλινο τραπέζι
εργασίας με κίτρινα πόδια. Ο Larry και ο
Sergey ήταν ενθουσιασμένοι που στην τιμή
του ενοικίου του χώρου περιλαμβανόταν η

χρήση του πλυντηρίου και του στεγνωτηρίου.
Κι ενώ θα προχωράτε στο διάδρομο,
κυνηγώντας τα καλώδια που μπλέκονται στα
πόδια σας, θα συναντήσετε ένα υπνοδωμάτιο
(το λεγόμενο «κεντρικό γραφείο») με
έναν λευκό πίνακα στον οποίο γράφει, με
μαύρα γράμματα, «παγκόσμιο αρχηγείο της
Google». Σε έναν άλλο πίνακα, θα δείτε ένα
κολακευτικό αφιέρωμα στο λογότυπο της
Google το 1998. Δεν σας θυμίζει λίγο την
ταπετσαρία στο σπίτι των παππούδων σας;
Καθώς η ομάδα μεγάλωνε, φτάνοντας τα έξι
άτομα, οι χώροι εργασίας επεκτάθηκαν σε τρία
μικρά υπνοδωμάτια, στο ισόγειο. Ψάξτε γύρω
σας και θα ανακαλύψετε μια πτυσσόμενη
μικρή σφαίρα με το ουράνιο τόξο, μία πίστα
surf για βατράχια ένα δεινόσαυρο, ένα τραπέζι
πινγκ-πονγκ και το keyboard για τα μουσικά
διαλείμματα.
Κι αν θέλετε να ρίξετε μια ματιά στην ιστορία
της Google, ανακαλύψτε την κρυφή πόρτα
και ανάψτε τα φώτα neon για να βρεθείτε στη
χώρα των θαυμάτων.
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Assassin’s Creed
Odyssey
Το απόλυτο «έπος»!
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https://assassinscreed.ubisoft.com/

Το σενάριο του Assassin’s Creed
Odyssey λαμβάνει χώρα στην περίοδο
του Πελοποννησιακού Πολέμου, μεταξύ
των κρατών-μελών της Ελλάδας, με την
Αθήνα και τη Σπάρτη να ηγούνται των δύο
πλευρών. Εσείς αναλαμβάνετε το ρόλο
ενός Σπαρτιάτη με ταραγμένο παρελθόν,
που τώρα πια είναι μισθοφόρος. Στην
αρχή του παιχνιδιού έχετε την επιλογή να
διαλέξετε τον Αλέξιο ή την Κασσάνδρα, που
θα σας συνοδεύσει σε όλη τη διάρκεια της
«Οδύσσειας» σας.

Gameplay
Ας μη γελιόμαστε, το Assassin’s Creed
έχει αλλάξει τόσο πολύ από το αρχικό
core gameplay του, που ίσως δεν το
χαρακτηρίζει καν αυτός ο τίτλος πια. Πολλά
assassinations τώρα δεν απαιτούν καν
stealth, απλά να είστε καλός στη μάχη. Η
περιήγηση σας δε γίνεται σε μία κλειστή
πόλη, όπως στο Παρίσι ή στο Λονδίνο, αλλά
σε ολόκληρη τη χώρα, από τη Μακεδονία
μέχρι την Κρήτη. Ο χάρτης είναι όχι μόνο
πλήρως open world, αλλά και έχει και πολύ
μεγάλη έκταση.
Το πλοίο σας στο Odyssey λέγεται

Αδρηστεία (Adrestia), που στη μυθολογία
ήταν κόρη του Άρη και της Αφροδίτης. Στο
Origins, λόγω ρεαλισμού, δεν ήταν δυνατό
να είχαμε πλοίο (πως θα γίνονταν ναυμαχίες,
με ποταμόπλοια;) όμως εδώ έχουμε μία
θαυμάσια Μεσόγειο γεμάτη νησιά. Κάποιες
φορές θα λάβετε μέρος σε ναυμαχίες μεταξύ
Αθηναϊκού και Σπαρτιάτικου στόλου, αλλά
τις περισσότερες φορές θα αντιμετωπίσετε
πειρατές. Οι μηχανισμοί εδώ είναι γνώριμοι,
καθώς δεν έχουν αλλάξει πολύ από τότε
που πρωτοεμφανίστηκαν στο AC III. Εξ
άλλου έχουμε και το επερχόμενο Skull
& Bones, που λογικά βασίζεται στην ίδια
μηχανή, οπότε η Ubisoft δεν θα ήθελε να
δημιουργήσει σύγχυση. Το πλοίο μπορεί
να αναβαθμιστεί, τόσο ουσιαστικά όσο και
εικαστικά, ενώ συγκεκριμένους χαρακτήρες
μπορείτε να τους στρατολογήσετε και
να τους κάνετε αξιωματικούς, ώστε να
δώσουν στο πλοίο bonus χαρακτηριστικά.
Η περιήγηση στη στεριά γίνεται με το άλογο
σας, τον Φόβο, ή με οποιοδήποτε άλλο
άλογο σας αρέσει (aka… Grand Theft
Horse). Έχετε όμως και άλλον ένα σύντροφο,
τον αετό σας, τον Ίκαρο. Αυτός έχει
αντικαταστήσει το eagle vision και λειτουργεί
ακριβώς όπως ο Senu στο Origins. Όταν τον
επιλέγετε, αλλάζει η άποψη σε… view from
the top, απ’όπου μπορείτε να εντοπίζετε
σημεία, ανθρώπους, ζώα και objectives.
Οι εκτελέσεις, και γενικά το stealth, δεν
είναι πια στο επίκεντρο του παιχνιδιού,
αλλά έχουν ενσωματωθεί πιο διακριτικά
στο gameplay. Με τον παράγοντα του open
world να είναι πολύ πιο ισχυρός πλέον,
έχουν αυξηθεί αντίστοιχα και οι τρόποι με
τους οποίους μπορείτε να προσεγγίσετε τον

στόχο σας. Η μάχη έχει υποστεί τη μεγαλύτερη
αλλαγή και βελτίωση. Στους παλαιότερους
τίτλους της σειράς, οτιδήποτε δεν ήταν stealth
assassination, περιλάμβανε μόνο κάποια απλά
counters ώστε να ξεμπερδέψετε γρήγορα με
λίγους εχθρούς και να σταματήσουν να σας
κυνηγούν. Στο Odyssey υπάρχει ένα πλήρες
σύστημα μάχης, με γρήγορες και αδύναμες
ή αργές και ισχυρές επιθέσεις, με block και
dodge. Εξ άλλου τώρα πια έχετε στη διάθεση
σας και πολλές επιλογές όπλων, όπως σπαθιά,
στιλέτα, βαριοπούλες, τσεκούρια, κοντάρια, κτλ.
Για τις ranged επιθέσεις έχετε τόξο, που δέχεται
απλά, εκρηκτικά, φλεγόμενα, δηλητηριώδη ή
αναισθητικά βέλη. Όσο για τα assassinations,
δεν είχε εφευρεθεί ακόμα η κρυφή λεπίδα στην
εποχή του Odyssey, έχουμε όμως κάτι πολύ
καλύτερο. Τη λόγχη του Λεωνίδα, που είναι ένα
όπλο του Πρώτου Πολιτισμού. Και τώρα στο νέο
στοιχείο για το οποίο περιμέναμε πως και πως το
Odyssey. Σε κάθε περιοχή υπάρχει η ευκαιρία
για να κερδίσετε υπέρ της Αθήνας ή της
Σπάρτης. Πρώτα πρέπει να αποδυναμώσετε το
αντίπαλο στρατόπεδο κλέβοντας την περιουσία,
καίγοντας τις προμήθειες, σκοτώνοντας
αξιωματικούς και ρίχνοντας οχυρά. Έτσι θα
αναγκάσετε τον αντίπαλο στρατηγό να κατέβει
στο πεδίο. Εκεί, σε μία επική μάχη μεταξύ των
δύο στρατών, θα έχετε την ευκαιρία να τον
σκοτώσετε και να λήξετε τον πόλεμο μεταξύ
Αθηναίων και Σπαρτιατών, τουλάχιστον σε
τοπικό επίπεδο.

νησιώτικα σπίτια και τη μεγαλοπρέπεια
των ναών αφιερωμένων στο Δωδεκάθεο.
Αποκορύφωμα βέβαια αποτελεί η Ακρόπολη,
που αναβιώνει εδώ γεμάτη μάρμαρο, χρυσό
και χρώματα στους ναούς και στα αγάλματα
της! Όλα αυτά είναι πολύ πιο εντυπωσιακά
σε αναλύσεις 4K βέβαια!Στον ήχο έχουμε
αρχαίες ελληνικές φράσεις να ακούγονται
από χαρακτήρες παντού, αν και εννοείται πως
οι διάλογοι στα cutscenes είναι στα αγγλικά.
Στις πόλεις του Odyssey έχουμε μουσικούς με
έγχορδα και επίσης αρχαιοελληνικές μελωδίες.
Αντίστοιχα τραγούδια ακούγονται και από
το πλήρωμα του πλοίου, ειδικά όταν απλώς
ταξιδεύετε, χωρίς να βρίσκεστε σε ναυμαχία.
Όσο για τους δύο πρωταγωνιστές, Αλέξιο και
Κασσάνδρα, οι ηθοποιοί που τους χαρίζουν τις
φωνές τους, είναι ο Μιχάλης Αντωνάκος και
η Μελισσάνθη Μάχουτ, αντίστοιχα. Υπάρχουν
όμως πολλά ελληνικά ονόματα στο cast, κάτι
που καταλαβαίνουμε έτσι κι αλλιώς από την
προφορά των NPC.

Η Οδύσσεια ενός… ασασίνου!
Οπωσδήποτε το Assassin’s Creed Odyssey
Tο νέο παιχνίδι της σειράς είναι σίγουρα ένας
από τους πιο δυνατούς τίτλους της χρονιάς,
με πλούσιο περιεχόμενο, αλλά και νέους και
βελτιωμένους μηχανισμούς που προσφέρουν
μια ανεπανάληπτη εμπειρία παιχνιδιού! Μην το
χάσετε με τίποτα!
18+ | CD Media

Γραφικά & ήχος
Η Αρχαία Ελλάδα του Assassin’s Creed
Odyssey είναι χωρίς υπερβολή, χάρμα
οφθαλμών! Από το γαλάζιο του πελάγους και
το πράσινο των λόφων, μέχρι τα παραδοσιακά
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FIFA 19 Review

Ο βασιλιάς των football sims (ξανά) στο θρόνο του!
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http://strangebrigade.com

Στο FIFA 17 για πρώτη φορά είχαμε την
ευκαιρία να γνωρίσουμε το ποδοσφαιρικό
ταξίδι του ποδοσφαιριστή Alex Hunter,
με το Journey mode να αποτελεί μία
ευχάριστη και ξεχωριστή single-player
νότα στο γνωστό franchise. Στο FIFA 19, ο
Alex επιστρέφει, μόνο που αυτή τη φορά
υπάρχουν και κάποια σημαντικά twists,
καθώς όπως θα διαπιστώσετε δεν είναι
μόνος του, αλλά «συνοδεύεται» από τον
επιστήθιο φίλο του Danny Williams, αλλά
και τη νεότερη αδελφή του, Kim Hunter.
Αμφότεροι ακολουθούν τη δική τους πορεία
στον μαγικό κόσμο του ποδοσφαίρου,
με τους gamers μάλιστα να έχουν τη
δυνατότητα εναλλαγής ανάμεσα στα τρία
stories.
To The Journey βέβαια δεν είναι το
μοναδικό mode που θα συναντήσετε,
καθώς στη φετινή έκδοση του FIFA
μπορείτε να λάβετε μέρος στη μεγαλύτερη
ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.
Με ικανοποίηση διαπιστώσαμε
ότι έχει γίνει αρκετά προσεγμένη
δουλειά στα rosters των ομάδων,
τα οποία μάλιστα ενημερώνονται
online, ενώ φυσικά από κάθε

match του Champions League δεν λείπει
και η ανάλογη ατμόσφαιρα. Πέραν του
Champions League, επιστρέφουν και οι
«παλιοί γνώριμοι»: Ultimate Team και
Career mode.
To gameplay του FIFA 19 είναι «top-notch»
και φέτος, με τους επιμέρους τομείς του
παιχνιδιού να λειτουργούν στην εντέλεια. Οι
ντρίμπλες, οι πάσες και οι σέντρες ακριβείας
είναι άψογα δομημένα συνεχίζοντας τις
θετικές εντυπώσεις που μας είχε αφήσει
η περσινή version, ενώ οι εναλλαγές
στην άμυνα και στην επίθεση, διατηρούν
την ένταση και το ρυθμό του αγώνα στο
υψηλότερο επίπεδο. Εκεί που τα πράγματα
έχουν αλλάξει άρδην σε σύγκριση με πέρσι
είναι στη λειτουργία του shoot, όπου οι
developers θέλησαν να διαμορφώσουν
τον τρόπο εκτέλεσης, με τέτοιο τρόπο
ώστε να χαρίσουν περισσότερο έλεγχο και
μεγαλύτερο ρεαλισμό.
Αν και το FIFA 19 δεν φέρνει κοσμογονικές
αλλαγές στη σειρά, παρόλα αυτά θα
μπορούσε αυτή τη στιγμή να χαρακτηριστεί
ως «safe bet», προσφέροντας στους
fans των sports simulations μία άκρως
ρεαλιστική ποδοσφαιρική εμπειρία
παιχνιδιού που σίγουρα θα τους κρατήσει
συντροφιά μέχρι την κυκλοφορία του…
FIFA 20!

3+ | Bandai Namco
Hellas

LOUISE JENSEN

H Αδερφή
Εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ
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Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να σώσει την Τσάρλι... Ή μήπως
μπορούσε; Η Γκρέις, μετά το θάνατο της καλύτερής της φίλης, της
Τσάρλι, έχει αλλάξει. Τη βασανίζουν τα λόγια της Τσάρλι στην τελευταία τους συνάντηση και, σε μια προσπάθεια να βρει απαντήσεις, ανοίγει το παλιό κουτί των αναμνήσεων που είχαν οι δυο τους. Γρήγορα
συνειδητοποιεί ότι υπήρχαν πολλά πράγματα που δε γνώριζε για τη
φίλη της κι έτσι αρχίζει να αναζητά τον πατέρα της Τσάρλι. Στην πορεία
αναζήτησης, εμφανίζεται μια κοπέλα με το όνομα Άννα, ισχυριζόμενη
ότι είναι η αδερφή της φίλης της. Σύντομα η Άννα εγκαθίσταται στο
σπίτι της Γκρέις και του φίλου της, Νταν. Κάτι όμως δεν πάει καλά.

ΦΑΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ

Οι Κύκνοι το Φθινόπωρο
Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Όταν η Πολίνα ανακαλύπτει ότι δεν είναι πραγματική κόρη εκείνου
που μέχρι πρόσφατα θεωρούσε πατέρα της και ότι η μητέρα της έχει
εραστή, χάνει τη γη κάτω από τα πόδια της. Το μόνο που της μένει είναι
να εγκαταλείψει οριστικά το σπίτι που την πλήγωσε και τους ανθρώπους που την εξαπατούσαν τόσα χρόνια. Καταλήγει στα Γιάννενα, την
πόλη με τη μυθική λίμνη και την ξεχωριστή γοητεία, πιστεύοντας ότι θα
κάνει μια καινούργια αρχή. Αυτό που δεν ξέρει είναι ότι, πολλά χρόνια
πριν, στον τόπο αυτόν άνθησε ένας μεγάλος έρωτας, που μπορεί να
χάθηκε μέσα στη λαίλαπα του πολέμου, αλλά η αύρα του εξακολουθεί
να υπάρχει και θα επηρεάσει καθοριστικά και τη δική της τύχη.

ΑΛΚΥΟΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Το Χαμόγελο του Δράκου
Εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ
Εμείς… που κάναμε ψίχουλα την ψυχή μας για να ταΐσουμε τα όρνια.
Εμείς… που περπατήσαμε μέσα στη βροχή γιατί δεν καταδεχτήκαμε
να πάρουμε την ομπρέλα που μας πρόσφεραν οι άλλοι επ’ αμοιβή…
Εμείς… που περπατήσαμε στον υπόνομο μ’ ένα τριαντάφυλλο στο
χέρι.
Εμείς… που κάναμε τον δράκο που φώλιαζε μέσα μας να χαμογελάσει.
Εμείς… που φτάσαμε στην άκρη του γκρεμού, μόνο και μόνο για ν’
απολαύσουμε τη θέα…

TANA FRENCH

Ο Τόπος των Μυστικών
Εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Ο αστυνόμος Στίβεν Μόραν περίμενε καιρό να του δοθεί η ευκαιρία να περάσει
το κατώφλι του Τμήματος Ανθρωποκτονιών του Δουβλίνου και η επιθυμία του
γίνεται πραγματικότητα όταν ένα πρωί η δεκαεξάχρονη Χόλι Μακέι τού φέρνει
αυτή τη φωτογραφία. Τη βρήκε αναρτημένη στον Τόπο των Μυστικών, έναν πίνακα όπου τα κορίτσια του ιδιωτικού σχολείου Σεντ Κίλντα μπορούν να αναρτήσουν
ανώνυμα τα μυστικά τους. Συνήθως πρόκειται για κουτσομπολιά και κακεντρεχή
σχόλια, αλλά σήμερα κάποιος τον χρησιμοποίησε για να πυροδοτήσει εκ νέου
την έρευνα για τη δολοφονία του όμορφου και δημοφιλούς Κρις Χάρπερ.

CLARE MACKINTOSH

Σε είδα
Εκδότης ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
ΚΑΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΑΓΜΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ. Όταν η Ζόι Γουόκερ βλέπει τη φωτογραφία της στις προσωπικές αγγελίες μιας λονδρέζικης εφημερίδας, αποφασίζει
να μάθει γιατί βρέθηκε εκεί. Δεν υπάρχει εξήγηση: μόνο μια θολή εικόνα, ένα
σάιτ κι ένα τηλέφωνο. ΞΕΡΕΙΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΟΥ ΠΑΣ. Αναφέρει το θέμα στην οικογένειά της, αλλά όλοι είναι πεπεισμένοι ότι πρόκειται απλώς για κάποια που της
μοιάζει. Την επόμενη μέρα όμως στην ίδια αγγελία εμφανίζεται η φωτογραφία
μιας άλλης γυναίκας και τη μεθεπόμενη μιας άλλης. ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΙ ΕΚΕΙΝΟΣ… Να
πρόκειται για λάθος; Για σύμπτωση; Ή μήπως κάποιος παρακολουθεί κάθε τους
κίνηση; Βιβλίο της χρονιάς (2017) σύμφωνα με το Richard and Judy Summer
Book Club.

JOHN STEINBECK

Το Μαργαριτάρι
Εκδόσεις ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Εμπνευσμένος από έναν μεξικανικό μύθο, ο Στάινμπεκ αφηγείται στο Μαργαριτάρι την τραγική ιστορία ενός φτωχού αντρόγυνου, του Κίνο και της Χουάνα.
Ο Κίνο βρίσκει το Μαργαριτάρι του Κόσμου και κάνει όνειρα για το μέλλον, που
όμως όλα γκρεμίζονται. Το βιβλίο μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο το 1947,
στην ομώνυμη πολυβραβευμένη ταινία του Εμίλιο Φερνάντεζ, ενώ, χάρη στη
δύναμη και στο βάθος του μύθου του, δεν έχει πάψει μέχρι σήμερα να διδάσκεται στα αμερικανικά σχολεία.
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V-Moda
Crossfade M100
Premium ακουστική εμπειρία
και απαράμιλλο στυλ!
• 50mm Dual-Diaphragm Driver
• Analog Noise Isolation
• Υψηλού επιπέδου άνεση και εργονομία
• Ανθεκτικό σε πτώσεις και ακραίες συνθήκες
σύμφωνα με το MIL-STD-810G πρότυπο

Aiaiai
TMA-2 dj preset
Το απόλυτο «όπλο» κάθε DJ!
• 40mm Neodymium magnet drivers
• Titanium-coated diaphragm
• Μεγάλη ισχύς με έμφαση στις χαμηλές συχνότητες
• Απόλυτη ηχητική απομόνωση από το περιβάλλον
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