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Χριστίνα Κιτσάτη [c.kitsati@smartpress.gr]

Κι όμως το foldable smartphone της Huawei είναι
πιο ...έτοιμο απ’ ότι φανταζόμασταν
Η Huawei φαίνεται πως έχει περισσότερο έτοιμο απ’ ό,τι
περιμέναμε το foldable smartphone της.
Καθώς ο ανταγωνισμός των εταιρειών το 2019
αναμένεται να είναι σκληρός στο κομμάτι των foldables
(ας θυμηθούμε ότι η Samsung έχει ήδη παρουσιάσει μία
πρώτη μορφή της δικής της συσκευής, αναφορές από την
...Κορέα σημειώνουν ότι η Huawei έχει ήδη δείξει τη
δική της πρόταση στη χώρα.
Οι πληροφορίες θέλουν την κατασκευάστρια από την Κίνα
να παρουσιάζει μία συσκευή σε δίκτυα στην Κορέα, μία
πρόταση που μάλιστα κάθε άλλο παρά prototype μπορεί
να χαρακτηριστεί, καθώς ήταν σε αρκετά ολοκληρωμένη
μορφή.
Λέγεται, μάλιστα, ότι η οθόνη της (αν την ξεδιπλώσετε)
φτάνει στις 8 ίντσες, είναι δηλαδή μεγαλύτερη από την
πρόταση της Samsung που φτάνει τις 7,3 ίντσες, ενώ στο
panel της η Huawei έχει συνεργαστεί με την ΒΟΕ, η οποία
είχε αναλάβει την κατασκευή panels και για το Huawei
Mate 20 Pro.
Όσο το γιατί η Huawei επιλέγει την Κορέα για να (πρωτο)
δείξει τη συσκευή... Η απάντηση σχετίζεται με το γεγονός
ότι, όπως φαίνεται, μόνο η συγκεκριμένη χώρα θα
έχει έτοιμα 5G δίκτυα με ευρεία κάλυψη στις αρχές
του 2019, περίοδο κατά την οποία θα λανσαριστεί το
foldable smartphone των Κινέζων.
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Η Sony Mobile συνεχίζει την παράδοση που τη
θέλει κάθε χρόνο να παρουσιάζει τη ναυαρχίδα
της στη μεγάλη γιορτή της τεχνολογίας, την
IFA του Βερολίνου. Το Xperia XZ3 έκλεψε τις
εντυπώσεις και πλέον βρίσκεται διαθέσιμο και
στην ελληνική αγορά, «χτυπώντας» δυνατά τη
high-end αγορά!
Ξεκινώντας με το design, η Sony δεν
ακολουθεί τη μόδα της εποχής που σχεδόν
επιβάλλει… notch. Η σχεδιαστική λογική του
«ambient flow» παραμένει παρούσα, αν και
οι καμπύλες της συσκευής φαίνονται αυτή τη
φορά να είναι πιο… εξομαλυμένες και με τις
άκρες του να είναι πιο στρογγυλοποιημένες.
Φυσικά, τα υλικά κατασκευής που κυριαρχούν
και εδώ είναι το μέταλλο με το γυαλί, κάτι
απολύτως λογικό από τη στιγμή που έχουμε
να κάνουμε με μία high-end συσκευή.
Παράλληλα, η αντοχή είναι ένα κομμάτι που
έχει μελετήσει πολύ το σχεδιαστικό team της
Sony, για αυτό και η ναυαρχίδα της έρχεται με
frame από αλουμίνιο 7000 και πιστοποίηση
IP68, πράγμα που σημαίνει απίστευτη αντοχή
στις πτώσεις και στεγανότητα απέναντι στο νερό
και τη σκόνη.
Εκεί που η Sony δείχνει να τα έδωσε όλα
είναι στον τομέα της οθόνης, συνδυάζοντας
ένα OLED panel 6” με 18:9 aspect ratio
και ανάλυση 2880x1440, καθιστώντας το
XZ3 ως τη ναυαρχίδα της με τη μεγαλύτερη
οθόνη, ever! Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν
εδώ, καθώς περιγράφεται από τη Sony ως το
πρώτο display που συνενώνει QHD + HDR
σε συνδυασμό με την ειδική τεχνολογία Sony
Bravia TV.
Όσον αφορά τον «εσωτερικό κόσμο» του XZ3,

η ιαπωνική εταιρεία δεν φαίνεται να κάνει
συμβιβασμούς, τοποθετώντας τη ναυαρχίδα
της ανάμεσα στα κορυφαία smartphones
στον τομέα των επιδόσεων. Έτσι, στην καρδιά
του βρίσκεται ένα Snapdragon 845 SoC, το
οποίο συνοδεύεται από 4GB RAM και 64GB
αποθηκευτικού χώρου. Η υποστήριξη για
MicroSD cards που μπορεί να φτάσουν μέχρι τα
512GB σίγουρα θα ικανοποιήσει εκείνους που
αναζητούν μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο
από τη συσκευή τους. Το Android 9.0 Pie, σε
συνδυασμό με το μελετημένο και ταχύτατο
interface της Sony θα «καθοδηγήσουν»
το χρήστη ώστε να πάρει το 100% από τις
δυνατότητες της συσκευής, λύνοντάς του
τα χέρια και προσφέροντάς του υψηλότατες
επιδόσεις, σε συνδυασμό με το hardware.
Όσον αφορά το camera setup της συσκευής,
έχουμε μία ποιοτική αναβάθμιση σε σύγκριση
με το XZ2, με αισθητήρα κύριας κάμερας στα
19MP, με διάφραγμα f/1.8 (ο προκάτοχος του
είχε f/2.0), ενώ και η μπροστινή κάμερα έχει
δεχθεί μια μικρή “ώθηση” στα 13MP. Φυσικά,
δεν απουσιάζουν όλες οι ανεπτυγμένες
λειτουργίες που αποτελούν σήμα κατατεθέν
της Sony, όπως για παράδειγμα το 4K
HDR video recording αλλά και το slowmo recording στα 960 fps. Όσον αφορά
τον ήχο, το XZ3 έρχεται με Hi-Res Audio
που προέρχεται από μεγαλύτερα S-Force
εμπρόσθια surround ηχεία, τα οποία
εκτινάσσουν την ηχητική ποιότητα στα ύψη σε
σχέση με τα προηγούμενα high-end Xperia.
Τέλος, μικρή αναβάθμιση έχουμε και στην
μπαταρία, με τη χωρητικότητά της να ανέρχεται
στα 3300mAh.
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IPAD PRO
ΝΈΑ ΈΚΔΟΣΗ ΜΕ ΟΛΟΚΑΊΝΟΥΡΙΑ
ΣΧΕΔΊΑΣΗ, ΕΛΆΧΙΣΤΑ BEZELS
ΚΑΙ FACE ID

Το ολικά
ανασχεδιασμένο
iPad Pro
είναι γεγονός.

Μόλις ανακοινώθηκε και διαθέτει πολύ
μικρότερα bezels, υποστήριξη Face
ID (διαθέτει το TrueDepth camera setup
του iPhone X), USB-C θύρα (μέσω της
οποίας μπορεί να φορτίσει ένα iPhone) και,
συνολικά, βελτιωμένα specs σε σύγκριση
με τον προκάτοχό του. Έρχεται σε δύο
διαστάσεις: στις 11 και στις 12,9 ίντσες.
Πρόκειται για το πρώτο iPad χωρίς home
button, κάτι που, φυσικά, έχει συντελέσει
στη δραστική μείωση των περιθωρίων της
LCD οθόνης του (Liquid Retina Display,
όπως την ονομάζει η Apple, σαν αυτή που
γνωρίσαμε στο iPhone XR).
Το νέο iPad τροφοδοτείται από το νέο A12X
Bionic chip της Apple με οκταπύρηνη
CPU και επταπύρηνη GPU. Διαθέτει ακόμη
υποστήριξη eSIM και η χωρητικότητά του
μπορεί να φτάσει έως και το 1TB.
Μαζί του η Apple ανακοίνωσε και ένα
επανασχεδιασμένο Apple Pencil δεύτερης
γενιάς, ενώ ανανεώνει το Smart Keyboard
παρουσιάζοντας το Smart Keyboard Folio,
που του επιτρέπει να «κάθεται» σε δύο
διαφορετικές γωνίες πληκτρολόγησης.
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ΝΈΟ
MACBOOK
AIR
ΜΕ RETINA DISPLAY
ΚΑΙ TOUCH ID

Σε event που πραγματοποίησε η Apple
στο Brooklyn της Νέας Υόρκης,
παρουσίασε, πέρα από νέα iPad Pro, και
νέο MacBook Air.
Έχει πλέον Retina Display 13.3’’ με
4 εκατομμύρια pixels, ενώ τα κλασικά
ασημένια bezels γύρω από την οθόνη,
που χαρακτήριζαν το MacBook Air έως
τώρα, έχουν αντικατασταθεί από μαύρα.
Όπως σημειώνει η Apple, το σασί του έχει
κατασκευαστεί από 100% ανακυκλωμένο
αλουμίνιο, καθιστώντας το το πιο …
πράσινο Mac ever.
Σε άλλα χαρακτηριστικά, διαθέτει HD
FaceTime Camera, ενώ ενσωματώνει 2

Thunderbolt 3 ports και jack ακουστικών
3.5mm. Διαθέτει το T2 security chip της
Apple, έτσι ενσωματώνει υποστήριξη Touch
ID στο ανανεωμένο keyboard και διαθέτει
trackpad με ForceTouch.
To 2018 MacBook Air έρχεται με 8GB RAM,
1.6GB Core i5 processor και 128GB SSD
σε κόστος 1.199 δολαρίων, ενώ υπάρχουν
δυνατότητες και για άλλες αναβαθμίσεις.
Θα είναι διαθέσιμο σε space gray, silver και
gold αποχρώσεις.
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ΕΠΙΤΈΛΟΥΣ,
Η APPLE
ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΕ
(ΚΑΙ) ΝΈΟ
MAC MINI!

Μπορεί να άργησε πολύ, ήρθε όμως,
επιτέλους, η αναβάθμιση και για το Mac
mini!
Η νέα έκδοση Mac mini (2018) έρχεται με
4-core αλλά και 6-core επεξεργαστές,
έως 64GB RAM, χωρητικότητα έως 2TB
SSD, 4 θύρες Thunderbolt 3, T2 security
chip και υποστήριξη έως και 10 Gigabit
Ethernet.
Το κόστος της νέας πρότασης που έρχεται
σε Space Gray φινίρισμα ξεκινάει από τα
799 δολάρια, στο πιο απλό configuration
με 3.6GHz quad-core Core i3, 128GB SSD
storage και 8GB RAM.
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Xiaomi Mi Mix 3
Επίσημο με 10GB RAM
και pop-up selfie camera
Tο νέο Xiaomi Mi Mix 3 παρουσιάστηκε,
με τα κύρια χαρακτηριστικά του να είναι
ο bezel-less σχεδιασμός, η pop-up selfie
camera και τα 10GB RAM.
Η συσκευή διαθέτει μια οθόνη 6,39» με
Super AMOLED panel και ανάλυση
2340x1080 pixels (19,5:9 aspect

ratio), ενώ τα bezels είναι πολύ μικρά,
προσφέροντάς της ένα 93,4% screento-body ratio. Η οθόνη προσφέρει
φωτεινότητα 600 nits και καλύπτει ένα
μεγάλο χρωματικό φάσμα (103,8%
NTSC), ενώ «σπρώχνοντάς» την προς
τα κάτω με το χέρι, αποκαλύπτεται η

selfie κάμερα που βρίσκεται ουσιαστικά
στο «εσωτερικό» μέρος της πλάτης της
συσκευής. Σύμφωνα με την Xiaomi, ο
μηχανισμός αυτός βασίζεται σε δύο
μαγνητικές «ράγες» που προσφέρουν καλό
feedback κατά τη μετακίνηση της οθόνης,
ενώ βοηθούν στο να «κλειδώσει» σε μια
από τις δύο θέσεις της, ανοιχτή ή κλειστή.
Επιπλέον, θα αντέχει έως και 300.000
μετακινήσεις.
Το Mi Mix 3 είναι κατασκευασμένο από
αλουμίνιο κατηγορίας 7000 με Gorilla
Glass να καλύπτει την πρόσοψη και
κεραμικό πίσω μέρος. Έχει πάχος 8,5mm
και βάρος 218 gr. Διαθέτει το κορυφαίο
Snapdragon 845 chipset, 6/8/10GB RAM
και 128/256/512GB αποθηκευτικού
χώρου, ο οποίος όμως δεν επεκτείνεται. Η
μπαταρία του έχει χωρητικότητα 3.200mAh
και υποστηρίζει Quick Charge 4.0+, όμως θα
χρειαστείτε ένα διαφορετικό φορτιστή από
αυτόν που περιλαμβάνεται στο κουτί και έχει
ισχύ «μόνο» 18 Watts. Το θετικό είναι πως

στο κουτί θα βρείτε ένα wireless charging
pad των 10 Watts, για ασύρματη φόρτιση
του Mi Mix 3. Η συσκευή δε διαθέτει 3,5mm
jack αλλά η Xiaomi παρέχει δωρεάν τον
αντάπτορα σε Type-C, ενώ ο αισθητήρας
δακτυλικών αποτυπωμάτων παραμένει
στο πίσω μέρος και δεν έχει δώσει τη
θέση του σε κάποιον in-screen αισθητήρα.
Τρέχει Android 9.0 Pie με το MIUI 10 και
έχει Bluetooth 5.0 και NFC, μεταξύ άλλων
μεθόδων συνδεσιμότητας.
Όσον αφορά τις κάμερες, έχουμε την ίδια
dual 12+12MP κύρια κάμερα του Mi
8 στο πίσω μέρος του Mix 3, η μια έχει
f/1.8 διάφραγμα και OIS με wide-angle
φακό της Sony (IMX363) και η άλλη με
τηλεφακό, αισθητήρα της Samsung
(S5K3M3+) και f/2.4 διάφραγμα. Μπορεί
να κάνει λήψη video 4K στα 60 FPS και
slow-motion video 1080p στα 960
FPS. Η pop-up selfie camera είναι και
αυτή διπλή, με 24+2MP αισθητήρες και
4-pixel «binning» για καλύτερες λήψεις σε
σκοτεινές συνθήκες. Ακόμη ένα θετικό είναι
το ότι το camera up ενεργοποιείται αυτόματα
όταν «αποκαλύψετε» την κάμερα και κλείνει
στην αντίθετη περίπτωση. Ήδη το δημοφιλές
DxOMark δημοσίευσε τα αποτελέσματα
των δοκιμών του με τις κάμερες του Mi
Mix 3, βαθμολογώντας το με 103 πόντους
(συνδυαστικά, 108 photo score και 93
video score).
Να σημειωθεί πως η έκδοση με τα 10GB
RAM είναι «special» και θα φτάσει
στην αγορά ένα μήνα αργότερα από τις
υπόλοιπες, ενώ η Xiaomi έχει υποσχεθεί
μια 5G έκδοση του Mi Mix 3, κάποια στιγμή
μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2019.
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OnePlus 6T

Με notch-σταγόνα και in-screen
fingerprint scanner

Το OnePlus 6T, μία πραγματική
ναυαρχίδα για την αγορά των
smartphones, ανακοινώθηκε από την
εταιρεία.
Φέρει σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με
το OnePlus 6 και ιδιαίτερα σημαντικό (αν
και δεν αφορά την αγορά μας) αποτελεί το

γεγονός ότι είναι το πρώτο OnePlus που
θα διατεθεί επίσημα στις ΗΠΑ.
Το OnePlus 6T έρχεται με κατασκευή
από μέταλλο και γυαλί, με Gorilla Glass
6 να καλύπτει την πρόσοψη με μεγάλο
screen-to-body ratio, καθώς τα bezels
είναι πολύ μικρά και το «παρών» δίνει ένα

πολύ μικρό notch-»σταγόνα». Η συσκευή
έχει πάχος 8,2mm και βάρος 185gr, ενώ
η οθόνη της διαγώνιο 6,41”, με ανάλυση
FullHD+ και 19,5:9 aspect ratio. Το OnePlus
6T τρέχει Android 9.0 Pie και το Oxygen
OS από «πανω του», ενώ στο εσωτερικό του
βρίσκουμε φυσικά το chipset Snapdragon
845 της Qualcomm, μαζί με 6 ή 8GB
RAM και 128 ή 256GB αποθηκευτικού
χώρου, μη επεκτάσιμου. Συγκεκριμένα, οι
συνδυασμοί των παραπάνω θα είναι τρείς:
6/128GB, 8/128GB και 8/256GB.
Ο οπτικός αισθητήρας δακτυλικών
αποτυπωμάτων βρίσκεται «μέσα» στην
οθόνη και ξεκλειδώνει τη συσκευή σε
0,33 δευτερόλεπτα, το audio jack λάμπει
διά της... απουσίας του, ενώ η συσκευή θα
είναι διαθέσιμη σε matte ή glossy μαύρο
φινίρισμα. Για όσους δε προτιμούν τον
αισθητήρα αυτόν, πάντως, υπάρχει και η
δυνατότητα του Face Unlocking.
Όσον αφορά τις φωτογραφικές του
δυνατότητες, το OP6T έχει στο πίσω
μέρος μια dual camera με αισθητήρες

16+20MP, με δύο wide φακούς 25mm
(f/1.7 αμφότεροι), OIS, EIS και PDAF, ενώ
μπορεί να κάνει λήψη 2160p@30/60fps,
1080p@30/60/240fps, 720p@480fps
video. Η selfie camera έχει αισθητήρα
16MP με φακό 25mm (f/2.0), auto-HDR,
gyro-EIS και δυνατότητα λήψης 1080p
video στα 30FPS.
Τέλος, όσον αφορά τη μπαταρία και
τη φόρτισή της, αυτή του OP6T έχει
χωρητικότητα 3.700mAh και ο φορτιστής
που παρέχεται στη συσκευασία έχει
απόδοση 20 Watts (Dash Charge, 5V/4A),
έτσι πρόκειται για μια σαφή βελτίωση σε
σχέση με το OP6.
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Η SAMSUNG
ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΕ

ΤΟ FOLDABLE
SMARTPHONE

ΜΕ ΤΗΝ INFINITY

FLEX DISPLAY
Επιτέλους, ο κόσμος των foldable
smartphones που φέρνει μαζί του το
μέλλον της τεχνολογίας έχει να μας
δείξει μία πραγματική εικόνα ή, αν
προτιμάτε, μία πρώτη γεύση από ένα
προϊόν που θα φαίνεται πως θα μας
απασχολήσει πολύ στο μέλλον. Το
foldable smartphone της Samsung
είναι (κατά κάποιο τρόπο) εδώ, καθώς η
εταιρεία παρουσίασε στο San Francisco
και το Samsung Developer Conference
ένα prototype μίας συσκευής
(κρυμμένης μέσα σε μία ογκώδη θήκη),

δίνοντας, φυσικά, έμφαση στην Infinity
Flex Display που ενσωματώνει.
Η πρόταση που είδαμε αποτελείται από
ένα AMOLED panel που διπλώνει χωρίς
να …σπάει, καθώς είναι εύκαμπτο.
Διαθέτει εξωτερική οθόνη (cover display)
4,6 ιντσών που χρησιμοποιείται όταν η
συσκευή είναι κλειστή, ωστόσο, όταν
ξεδιπλώνει, αποκαλύπτεται η μεγάλη
εσωτερική οθόνη (main display) που,
ουσιαστικά, την μετατρέπει σε …tablet
7,3 ιντσών και επιτρέπει στο χρήστη
να αξιοποιήσει πολύ περισσότερες

εφαρμογές και λειτουργίες.
Η μετάβαση από τη μία οθόνη στην άλλη
γίνεται απρόσκοπτα (συνεχίζοντας ο
χρήστης να βλέπει αυτό που έβλεπε στην
οθόνη), χάρη σε ένα νέο interface με πολλά
νέα χαρακτηριστικά, ανάμεσά τους και η
δυνατότητα να απολαμβάνει ακόμη και έως
τρεις εφαρμογές ταυτόχρονα (σε κάτι που
ονομάζεται Multi-Active Window).
Φυσικά το ζητούμενο σε αυτή την
περίπτωση είναι οι αντοχές της flexible
αυτής οθόνης, κάτι για το οποίο εγγυάται
η Samsung, η οποία σημειώνει ότι μπορεί

να ανοιγοκλείσει εκατοντάδες χιλιάδες
φορές, χωρίς να πάθει το παραμικρό.Η
μαζική παραγωγή του foldable smartphone
της Samsung θα ξεκινήσει μέσα στους
επόμενους μήνες, ενώ η εταιρεία θα
διαθέσει και ένα emulator SDK ώστε οι
developers να μπορούν να τεστάρουν τις
εφαρμογές ώστε να λειτουργούν άψογα
στις νέες προτάσεις. Ωστόσο και η Google
συνεργάζεται ήδη με τη Samsung ώστε το
Android να υποστηρίξει foldable μοντέλα,
ενώ, παράλληλα, η κορεατική εταιρεία
αναπτύσσει το δικό της νέο UI.
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ΤΟ PUBLIC ΦΈΡΝΕΙ ΣΕ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑ
ΤΗΝ ΟΛΟΚΑΊΝΟΥΡΙΑ
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ

DSLR CANON EOS 4000D!

Είσαι από εκείνους που δε σταματούν
να προγραμματίζουν ταξίδια; Σου
αρέσει να δημιουργείς ξεχωριστές
ιστορίες μέσα από τις φωτογραφίες
σου; Σε όποια κατηγορία και αν ανήκεις,
τώρα το Public, ο Νο1 προορισμός για
προϊόντα τεχνολογίας, σου φέρνει σε
αποκλειστικότητα το τελευταίο μοντέλο
φωτογραφικής μηχανής της Canon,
DSLR Canon EOS 4000D, για λήψη
επαγγελματικών φωτογραφιών με τον πιο
«ταξιδιάρικο» φακό της κατηγορίας!
Με τη φωτογραφική μηχανή DSLR
Canon EOS 4000D στα χέρια σου όλα
γίνονται απλά και γρήγορα, καθώς
μπορείς να φωτογραφίζεις εύκολα ότι

θέλεις χάρη στην ταχύτητα 3,0fps που
διαθέτει, αποτυπώνοντας συγχρόνως
υπέροχα χρώματα, λεπτομέρειες
και όμορφο φλουτάρισμα (θόλωμα)
φόντου με τη ποιότητα που προσδίδει
η συγκεκριμένη φωτογραφική μηχανή.
Χάρη στον αισθητήρα 18 Megapixels
που διαθέτει και την κατά 19 φορές
μεγαλύτερη επιφάνεια συγκριτικά με
πολλά smartphone, μπορείς να τραβήξεις
εντυπωσιακές φωτογραφίες και
κινηματογραφικές ταινίες, ακόμα και σε
δύσκολες συνθήκες φωτισμού.
Επιπλέον, η νέα φωτογραφική μηχανή
DSLR Canon EOS 4000D συμβαδίζοντας
πάντα με τις τεχνολογικές καινοτομίες της
εποχής, συνδέεται και με Wi-Fi, για να

μπορείς να μεταφέρεις άμεσα τις λήψεις σου
στο κινητό, εντυπωσιάζοντας μέσα από τους
SoMe λογαριασμούς σου τους φίλους σου!
Για εσένα λοιπόν, που δεν είσαι απλά
«ανυπόμονος» αλλά θέλεις και την
αποκλειστικότητα, το Public είναι εδώ
για να σου προσφέρει την ολοκαίνουργια
φωτογραφική μηχανή DSLR Canon EOS
4000D μαζί με τον τηλεφακό EF-S 18135mm, για να βγάζεις τις καλύτερες
επαγγελματικές φωτογραφίες όπου κι αν
βρίσκεσαι! Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι
να επισκεφθείς κάποιο κατάστημα Public ή το
public.gr. Ο Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6
IS είναι ένας τηλεφακός τον οποίο μπορείς
εύκολα να τον έχεις μαζί σου. Φωτογράφισε
τέλεια πορτραίτα και σκηνές δράσης με
γρήγορη ταχύτητα κλείστρου, ευρυγώνια
λήψη και διάφραγμα f/3.5-5.6. Η τιμή του
διαφράγματος, f/5.6, θα σου δώσουν
την δυνατότητα να δοκιμάσεις το βάθος
πεδίου σε κάθε λήψη μέχρι να πετύχεις
το ιδανικό αποτέλεσμα. Επίσης, διαθέτει
οπτική σταθεροποίηση για να μη βγάζεις
κουνημένες φωτογραφίες.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά που
ενσωματώνονται στη νέα φωτογραφική
μηχανή DSLR Canon EOS 4000D είναι:
• Σύστημα φακού Canon EF/EF-S 18135mm f/3.5-5.6 IS - Canon DSLR Lens
• Ανάλυση 18 Megapixels
• Τύπος DSLR
• Full HD Video 1920x1080 (30, 25, 24fps)
@ 1280 x 720 (60, 50fps) @ 640 x 480
(30, 25fps)
• Συνδεσιμότητα Wi-Fi, Bluetooth
• Οπτικό zoom 135mm
• Οπτικός αισθητήρας APS-C - 22.3 x 14.9
mm
• Οθόνη LCD 2,7’’
• Θύρες USB, HDMI
• Ενσωματωμένο φλας
• ISO 6400, δυνατότητα επέκτασης ISO σε
H: 12800
• Επεξεργαστής DIGIC 4+
• Αυτόματη εστίαση υψηλής ακρίβειας
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ΝΈΑ

QUEST NANO &
QUEST MINI PCS
ΑΠΌ ΤΗΝ ΙNFO QUEST TECHNOLOGIES!

H Info Quest Technologies, με στόχο
τη σχεδίαση και διάθεση υπολογιστών
Quest, που δίνουν λύσεις σε καίριες
ανάγκες και αξία στους χρήστες τους,
ανακοίνωσε τη διάθεση τριών νέων
μοντέλων Quest nano και Quest mini
στην ελληνική αγορά.

Οι νέοι υπολογιστές είναι ιδανικοί για
επιχειρήσεις όπου η εργονομία, η χαμηλή
κατανάλωση ενέργειας και η αθόρυβη
λειτουργία, παίζουν σημαντικό ρόλο,
ταυτόχρονα με την ταχύτητα και συνολική
απόδοση. Τα νέα μοντέλα, αποτελούν την
ιδανική λύση thin client για επιχειρήσεις

και call centers, βρίσκουν εύκολα τη θέση
τους ως σταθμοί εργασίας σε μικρά γραφεία
ή καταστήματα λιανικής, ενώ χάρη στο μικρό
τους μέγεθος είναι ιδανικά ως μέρος λύσης
ψηφιακής σήμανσης και Infokiosk.
Το Quest nano είναι μια εξαιρετικά προσιτή
και αποδοτική πρόταση υπολογιστή
σε μορφή stick. Είναι μικροσκοπικό σε
διαστάσεις, μόλις 11,1x3,8x1,31 cm και με
βάρος 65gr, αλλά ταυτόχρονα δυνατό σε
απόδοση, χάρη στον επεξεργαστή τετραπλού
πυρήνα Ιntel Atom και το λειτουργικό
Μicrosoft Windows 10 Professional.
Συνδέεται με οποιαδήποτε οθόνη στη θύρα
ΗDMI και μαζί με ένα πληκτρολόγιο και
ποντίκι προσφέρει την εμπειρία ενός desktop
υπολογιστή.
Τα νέα μοντέλα της σειράς Quest mini,
προσφέρουν όλη τη λειτουργικότητα και
δυνατότητες ενός desktop υπολογιστή,
ενώ διαθέτουν πολύ πρωτοποριακή
σχεδίαση. Είναι ελαφριά, και μπορούν
να τοποθετηθούν οριζόντια ή κάθετα, να
στερεωθούν σε τοίχο ή πίσω από μια οθόνη,
χάρη στον βραχίονα VESA που περιέχεται

σε κάθε συσκευασία, καταλαμβάνοντας
ελάχιστο χώρο. Το Quest mini Pro, έχει
διαστάσεις 17,3 x 13,4 x 3,65 cm, στηρίζεται
στο λειτουργικό Windows 10 Professional
και τον τετραπύρηνο επξεργαστή Ιntel Atom
και παρά το μικρό του μέγεθος διαθέτει
όλες τις απαραίτητες θύρες για συνδέσεις
με το δίκτυο, περιφερειακά, μικρόφωνα,
ακουστικά, κ.λπ.
Το Quest Mini Pro Plus διαθέτει
επεξεργαστή Ιntel Celeron, λειτουργικό
Windows 10 Professional και 4GB
μνήμη, έχοντας τη δυνατότητα να
εκτελεί παράλληλα πολλές απαιτητικές
επαγγελματικές εφαρμογές με ταχύτητα. Οι
διαστάσεις του δεν ξεπερνούν τα 12x12x2,5
cm, ενώ μπορεί να συνδεθεί παντού λόγω
των θυρών που διαθέτει.
Όπως όλοι οι υπολογιστές Quest, τα νέα
μοντέλα συνοδεύονται από την εγγύηση
ποιότητας και καλής λειτουργίας της Info
Quest Technologies. Είναι διαθέσιμα στο
ηλεκτρονικό κατάστημα www.you.gr και στο
δίκτυο επιλεγμένων συνεργατών της Info
Quest Technologies.
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HD 820
TΑ ΝΈΑ ΚΛΕΙΣΤΟΎ ΤΎΠΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΆ
ΑΚΟΥΣΤΙΚΆ ΓΙΑ ΉΧΟ ΖΩΝΤΑΝΌ, ΕΥΡΎ,
ΔΙΑΥΓΉ, ΦΥΣΙΚΌ!

Τα κλειστού τύπου δυναμικά ακουστικά
HD 820 χρησιμοποιούν μια
πρωτοποριακή τεχνολογία
που τα κάνει να ακούγονται
εκπληκτικά διαφανή και
φυσικά. Αναπτύχθηκαν
και κατασκευάστηκαν στη
Γερμανία, προσφέρουν
ένα απίστευτα ρεαλιστικό,
φυσικό ηχητικό πεδίο και
επίσης ξεχωρίζουν για την
εξαιρετική προσοχή που έχει
δοθεί σε κάθε λεπτομέρεια
του σχεδιασμού τους!
Με το HD 820 μπορείτε
να εξερευνήσετε και
να ανακαλύψετε ξανά
τη μουσική σας σε
απόλυτη ποιότητα
αναφοράς, χωρίς
ενοχλείτε τους γύρω
σας. Το νέο ακουστικό
HD 820 διευρύνει το
ηχητικό πεδίο ακρόασής
σας προσφέροντάς σας μια
νέα εμπειρία ακρόασης της
αγαπημένης σας μουσικής.
Η πρωτοποριακή διαυγής απόδοση του
HD 820 έχει επιτευχθεί μέσω μιας ειδικής

καινοτομίας: Οι θρυλικοί
μετατροπείς Sennheiser
Ring Radiators είναι
εξοπλισμένοι με μοναδικά
γυάλινα καλύμματα
αποκαλύπτοντας την
υπέροχη εμφάνιση των
υλικών. Το κοίλο γυαλί
αντανακλά τα ηχητικά
κύματα από το πίσω μέρος του
driver σε έναν αποσβεστήρα,
με αποτέλεσμα τον ελάχιστο
συντονισμό. Έτσι, τα ηχητικά κύματα
συμπεριφέρονται όπως και στα ακουστικά
ανοιχτού τύπου!
Κατασκευασμένο στη Γερμανία, το HD 820
ξεχωρίζει επίσης για την εξαιρετική προσοχή
που έχει δοθεί σε κάθε λεπτομέρεια: Από
τα έξτρα άνετα χειροποίητα μαξιλαράκια
που απομονώνουν τον ακροατή από τον
περιβαλλοντικό θόρυβο, στα ασημένια
καλώδια OFC και τα επιχρυσωμένα
βύσματα, στη στιβαρή μεταλλική στέκα με
εσωτερικό μαξιλαράκι απόσβεσης.
Αυτό το πακέτο προσφέρει μια ασύγκριτη
εμπειρία ακρόασης, η οποία μπορεί να
βελτιωθεί ακόμα περισσότερο με τη χρήση
του ενισχυτή ακουστικών Sennheiser HDV
820, τον τέλειο σύντροφο του HD 820.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
• Αντίσταση: 300 Ohms
• Απόκριση συχνότητας (ακουστικών): 12 43800 Hz (-3 dB), 6 - 48000 Hz (-10 dB)
• SPL: 103 dB at 1 kHz, 1V
• Υποδοχή: 6.3 mm / Pentaconn / (XLR4)
• Μήκος καλωδίου: 3m

•
•

Βάρος: 360 g (χωρίς καλώδιο)
Περιλαμβάνουν: Πανί microfiber και
USB flash (SD-U16L version) εγχειρίδιο
οδηγιών (ως αρχείο PDF)
Λιανική Τιμή: €2.399 με ΦΠΑ
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SMART HOME

Ολοκληρωμένες λύσεις για
«έξυπνο σπίτι»
Η COSMOTE παρουσιάζει τη νέα
υπηρεσία COSMOTE Smart Home, μέσω
της οποίας οι καταναλωτές μπορούν
να διαχειρίζονται εύκολα και απλά
όλες τις «έξυπνες συσκευές» του
σπιτιού τους, από μία εφαρμογή στο
κινητό ή το tablet τους. Αξιοποιώντας
την τεχνολογία Internet of Things, η νέα
υπηρεσία φέρνει μία σειρά από «έξυπνα»
προϊόντα και λύσεις που κάνουν το σπίτι
άνετο, λειτουργικό και ασφαλές και
την καθημερινότητα των καταναλωτών
καλύτερη και πιο συναρπαστική.
Προκειμένου να γνωρίσουν οι
καταναλωτές τη νέα υπηρεσία, η
COSMOTE προσφέρει δωρεάν
μελέτη χώρου από εξειδικευμένους
συνεργάτες COSMOTE@YourService,
έως το τέλος Ιανουαρίου 2019, καθώς

και την υπηρεσία εγκατάστασης του
Smart Home εξοπλισμού. «Το Διαδίκτυο
των Πραγμάτων μπαίνει όλο και πιο
δυναμικά στη ζωή μας, κάνοντας την
καθημερινότητά μας ευκολότερη και
τα σπίτια μας πιο “έξυπνα”. Με τη νέα
υπηρεσία COSMOTE Smart Home,
δημιουργούμε μία σειρά από λύσεις
και έξυπνα προϊόντα, που δίνουν τη
δυνατότητα στους συνδρομητές μας να
έχουν όλες τις λειτουργίες του σπιτιού
τους στα χέρια τους. Έτσι, απολαμβάνουν
περισσότερες ανέσεις, μεγαλύτερη
ασφάλεια, εξοικονομούν χρήματα,
χρόνο και ενέργεια. Το μέλλον των
σπιτιών μας είναι “έξυπνο” και έχει ήδη
ξεκινήσει», δήλωσε ο κ. Σπύρος Λούρος,
Διευθυντής Digital & New Business
Development, του Ομίλου ΟΤΕ.

Πώς λειτουργεί το COSMOTE Smart Home
Η λειτουργία του COSMOTE Smart Home
ελέγχεται από μία κεντρική συσκευή
(COSMOTE Home Base), που επιτρέπει στον
χρήστη να συνδέει και να ελέγχει κεντρικά
όλες τις έξυπνες συσκευές του σπιτιού
του. Παράλληλα, κατεβάζοντας δωρεάν
την εφαρμογή COSMOTE Smart Home
(Android & iOS), ο χρήστης μπορεί εύκολα
να διαχειρίζεται τις έξυπνες συσκευές του,
να ορίζει τη λειτουργία τους και να λαμβάνει
ενημερώσεις στο smartphone ή το tablet του.
Έτσι, δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες στο
σπίτι του, ακόμα και όταν δεν είναι εκεί.
Η υπηρεσία COSMOTE Smart Home
υποστηρίζει μία ευρεία γκάμα συσκευών
που κάνουν πιο εύκολη και άνετη την
καθημερινότητα των καταναλωτών, ενώ
ενισχύουν την ασφάλεια του σπιτιού τους.
Με τις έξυπνες συσκευές, οι χρήστες

μπορούν να ρυθμίζουν από μακριά την
ένταση του φωτός, τις μικροσυσκευές του
σπιτιού, τη θερμοκρασία του χώρου, τις τιμές
CO2, ακόμη και την ένταση του αέρα ή την
ενέργεια που καταναλώνουν. Τοποθετώντας
κάμερες και αισθητήρες μπορούν να
ενημερώνονται για οποιαδήποτε κίνηση, τη
στιγμή που συμβαίνει, έχοντας τον έλεγχο
του σπιτιού.
Το COSMOTE Smart Home διατίθεται με
€4,99/μήνα. Οι καταναλωτές μπορούν να
κλείσουν το ραντεβού τους για μια δωρεάν
μελέτη από εξειδικευμένους συνεργάτες
COSMOTE@YourService καλώντας στο
13888, ενώ για «έξυπνες» συσκευές,
μπορούν να απευθύνονται στα καταστήματα
COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ.
Περισσότερες πληροφορίες στο www.
cosmote.gr/smarthome
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LG
G7
FIT
KΑΤΑΦΘΆΝΕΙ
ΕΝΣΩΜΑΤΏΝΟΝΤΑΣ
ΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΉ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
ΤΗΣ ΣΕΙΡΆΣ G ΓΙΑ
ΤΟ ΕΥΡΎ ΚΟΙΝΌ

Η ιδέα πίσω από τη δημιουργία του LG G7
Fit είναι να προσφέρει τα πιο δημοφιλή
προηγμένα χαρακτηριστικά του LG
G7ThinQ σε χαμηλότερο κόστος.
Με το ίδιο premium προσεγμένο
μεταλλικό τελείωμα του LG G7ThinQ, το
G7 Fit είναι όσο ανθεκτικό φαίνεται με
πρόσθετο πλεονέκτημα το πρότυπο IP68
αντοχής σε νερό και σκόνη.

Διαθέτοντας τον αξιόπιστο επεξεργαστή
Qualcomm Snapdragon 821 σε
συνδυασμό με 4GB RAM και μέχρι
64GB εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο,
το LG G7 Fit είναι αρκετά ισχυρό για να
προσφέρει αξεπέραστo gaming, υψηλής
ποιότητας οπτική και ακουστική εμπειρία,
χωρίς κανένα πρόβλημα. Η QHD+
FullVision 6,1 ιντσών οθόνη με ανάλυση
QHD+ (3120x1440) διαθέτει αναλογία
εικόνας 19.5:9 που υποστηρίζεται από
την αποκλειστική Super Bright Display
LCD της LG με μέγιστη ένταση 1,000 nits
για ορατότητα ακόμη και κάτω από τον πιο
λαμπερό ήλιο.
Το AI CAM συμπεριλαμβάνει μια σειρά
από έξυπνες λειτουργίες κάμερας που
επιτρέπουν στους κατόχους του LG G7
Fit να επιλέξουν μεταξύ 8 λειτουργιών
λήψης αξιοποιώντας έτσι με τον καλύτερο
τρόπο την ενσωματωμένη τεχνητή
νοημοσύνη. Εάν η εικόνα που προτείνει η

AI CAM δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες
του χρήστη, μπορούν να εφαρμοστούν
χειροκίνητα πρόσθετες επιλογές εφέ κατά
την επεξεργασία. Επιπλέον, επειδή το LG
G7 Fit σχεδιάστηκε για να προσφέρει τις
πιο εξελιγμένες δυνατότητες ήχου από την
LG σε ένα εξαιρετικό «πακέτο», αποτελεί
την τέλεια συσκευή για τους λάτρεις της

μουσικής. Διαθέτοντας τα ‘καθολικά
αγαπημένα’ 32-bit Hi-Fi Quad DAC για
ήχο υψηλής ποιότητας όταν συνδυάζονται
με ποιοτικά ακουστικά, το G7 Fit προσφέρει
επίσης απίστευτα μπάσα με το Boombox
Speaker καθώς και εικονικό τρισδιάστατο
ήχο μέχρι 7.1 κανάλια με τεχνολογία DTS:X
3D Surround Sound.
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TO DEVOLO MAGIC

ΕΊΝΑΙ ΕΔΏ!
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ΖΉΣΤΕ ΤΟ ΟΙΚΙΑΚΌ ΔΊΚΤΥΟ ΤΟΥ
ΜΈΛΛΟΝΤΟΣ, ΣΉΜΕΡΑ!

Τα devolo Magic αποτελούν το νέο
πρότυπο στον τομέα της οικιακής
δικτύωσης και είναι πλέον άμεσα
διαθέσιμα στα καταστήματα.
Η νέα σειρά Magic, προσφέρει
υψηλότερες ταχύτητες, μεγαλύτερο
εύρος και μεγαλύτερη σταθερότητα.
Το devolo Magic συνδυάζει το υψηλής
απόδοσης δίκτυο Μesh WiFi με την
νεότερη τεχνολογία Powerline, για
μια μαγευτική εμπειρία Internet σε
ολόκληρο το σπίτι. Το devolo Magic
βασίζεται τεχνολογικά σε μία νέα γενιά
επεξεργαστών σύμφωνα με το πρότυπο
G.hn, που επιτυγχάνει για πρώτη φορά
μέγιστες ταχύτητες μέχρι και 2.400
Mbps.
Ισχυρό mesh-WiFi
Όλοι οι ασύρματοι προσαρμογείς
της σειράς Magic προσφέρουν
υψηλού επιπέδου Mesh-WiFi και
είναι εξοπλισμένοι με εντελώς νέες
και βελτιωμένες δυνατότητες. Η
λειτουργία “Fast Roaming» εξασφαλίζει
ότι όλοι οι WiFi clients, όπως τα
smartphones και τα tablets, είναι πάντα

συνδεδεμένοι στο ισχυρότερο σημείο
ασύρματης πρόσβασης. Αυτό είναι
ιδιαίτερα σημαντικό όταν οι άνθρωποι
μετακινούνται από δωμάτιο σε δωμάτιο
με τις φορητές συσκευές τους κάνοντας
π.χ. video streaming. Το «ConfigSync»
επιτρέπει την εύκολη εφαρμογή του WiFi
configuration του router σε όλα τα WiFi
access points (single SSID). Επιπλέον,
η νέα λειτουργία «Airtime Fairness»
εξυπηρετεί και WiFi clients υψηλότερης
ταχύτητας με προτεραιότητα. Με τη
νέα τεχνολογία παλαιότερες συσκευές
WiFi οι οποίες ενδέχεται να χρειάζονται
περισσότερο χρόνο για μια λήψη δεν
στέκονται εμπόδιο στις πιο σύγχρονες.
Το ενσωματωμένο σύστημα «Band
Steering» διασφαλίζει ότι όλοι οι WiFi
clients έχουν εκχωρηθεί αυτόματα

στο καλύτερο ασύρματο
κανάλι και στη βέλτιστη
συχνότητα. Οι devolo
Magic adapters, καθιστούν
αυτόματα διαθέσιμες για
τους χρήστες του, όλες τις
λειτουργίες του Mesh-WiFi.
Εύκολη εγκατάσταση και
μεγαλύτερη ευκολία με
νέα εφαρμογή
Η εγκατάσταση των
προσαρμογέων devolo
Magic είναι πιο εύκολη από
ποτέ. Μόλις συνδέσετε τον
πρώτο προσαρμογέα, που
συνδέεται μέσω καλωδίου
LAN στον router, όλοι οι άλλοι προσαρμογείς
συνδέονται μεταξύ τους μέσα στα επόμενα
δύο λεπτά αυτόματα, χωρίς να χρειαστεί να
πατήσετε άλλα κουμπιά. Κατά τη διάρκεια
της αντιστοίχησης, ανταλλάσσεται μεταξύ
των συσκευών ένα μοναδικό αναγνωριστικό
ασφαλείας (security ID). Αυτό καθιστά την
εγκατάσταση του devolo Magic εκτός από
εύκολη και εξαιρετικά ασφαλή.
H νέα σειρά προϊόντων, τιμές και
διαθεσιμότητα
Η Devolo κυκλοφορεί 2 κατηγορίες
προϊόντων: τα devolo Magic 1 και τα devolo
Magic 2. Αμφότερα, είναι διαθέσιμα σε
εκδόσεις LAN και WiFi.

επίσης εξοπλισμένο με δύο θύρες Ethernet
LAN, καθώς και ένα γρήγορο WiFi ac με
λειτουργίες mesh. Το devolo Magic 1 LAN
προσφέρει μια γρήγορη θύρα gigabit για
συνδέσεις Internet υψηλής ταχύτητας.
Όλοι οι προσαρμογείς devolo Magic έχουν
μια κοινή πτυχή: Η ενσωματωμένη πρίζα
ηλεκτρικού ρεύματος, εξασφαλίζει ότι δεν
σπαταλιέται άσκοπα καμία θέση. Τα νέα
μοντέλα devolo Magic είναι συμβατά με
όλους τους routers, αλλά όχι με HomePlugAV
adapters.

Το high-end, devolo Magic 2 WiFi, είναι
εξοπλισμένο με δύο θύρες LAN gigabit και
γρήγορο WiFi ac με λειτουργίες mesh. Το
devolo Magic 2 LAN, προσφέρει μία θύρα
gigabit για τη σύνδεση smart-TVs, streaming
boxes ή game consoles στο δίκτυο με
καλώδιο Ethernet.Τα δύο μοντέλα devolo
Magic 2 “τρέχουν” με μέγιστη ταχύτητα έως
και 2.400 Mbps στη γραμμή Powerline.

Το devolo Magic 1 WiFi Starter Kit είναι
το entry-level kit για τη νέα αυτή σειρά
προϊόντων και είναι διαθέσιμο ξεκινώντας
από 149,90 ευρώ. Η συνιστώμενη τιμή
λιανικής για το high-end devolo Magic 2
WiFi Starter Kit είναι 199,90 ευρώ.
Τα WiFi μοντέλα είναι διαθέσιμα ως Single
adapters (μονή συσκευασία), ως Starter
Kits (με δύο adapters), καθώς και Multiroom
Kits (με τρεις adapters). Τα LAN μοντέλα
είναι διαθέσιμα ως Single adapters (μονή
συσκευασία) και ως Starter Kits (με δύο
adapters).

Το βασικό και πιο οικονομικό μοντέλο της
νέας σειράς προϊόντων, το devolo Magic 1
φτάνει μέσω Powerline σε εύρος ζώνης, τα
1.200Mbps. Το devolo Magic 1 WiFi είναι

Τα devolo Magic θα είναι διαθέσιμα στα
ηλεκτρονικά καταστήματα και καταστήματα
λιανικής πώλησης. Η devolo παρέχει
εγγύηση κατασκευαστή τριών ετών.
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Η οικογένεια

ThinkPad
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της Lenovo

εξασφαλίζει
το περιβάλλον

εργασίας
του μέλλοντος

Το περιβάλλον εργασίας αλλάζει...
Tο 2020, το ανθρώπινο δυναμικό θα
απαρτίζεται κατά 50% από millennials,
κοινό που απαιτεί ευελιξία στη χρήση
των ψηφιακών συσκευών τους, τόσο για
εργασία όσο και για διασκέδαση.
Η «state of the art» τεχνολογία είναι,
πλέον, απαραίτητη στην εργασιακή
καθημερινότητα των περισσότερων,
απαιτώντας ισχυρές προτάσειςεργαλεία που προσαρμόζονται στις
εξελίξεις και τις απαιτήσεις της εποχής,
με την πλειοψηφία των Millennials (59%) να
θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό κριτήριο
για την επιλογή εργοδότη το υψηλό

επίπεδο προσφερόμενου τεχνολογικού
εξοπλισμού. Παράλληλα, και οι εταιρείες
αλλάζουν ριζικά τον τρόπο λειτουργίας
τους, με το μοντέλο του γραφείου-όπως
το ξέραμε έως σήμερα- να δίνει τη θέση
του σε τηλε-διασκέψεις και τις εταιρείες
να προσφέρουν στους εργαζόμενους
δυνατότητα τηλε-εργασίας σε όλο και
αυξανόμενο ποσοστό.
Πλέον οι ομάδες εργασίας ενός project
δε χρειάζεται να βρίσκονται στην ίδια
χώρα, πόσο μάλλον στο ίδιο γραφείο.
Ένα από τα εργαλεία που ξεκίνησαν την
επανάσταση αυτή και συνεχίζει να έχει
το ρόλο πρωταγωνιστή στο workplace of

the future είναι η οικογένεια προϊόντων
Th inkPad. Οι premium επαγγελματικές
συσκευές της προσφέρουν τη mobile
παραγωγικότητα που χρειάζεστε κάθε
στιγμή, συνδυάζοντας απλό χειρισμό
με ισχυρές δυνατότητες, όπως τα
ThinkPad X1 Carbon και ThinkPad X1
Extreme laptops, που στα κορυφαία
χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν
επεξεργαστές Intel 8ης γενιάς, Dolby
Vision HDR οθόνες και τεχνολογία Rapid
Charge για ωραία φόρτιση της μπαταρίας
στο 80%. Αλλά και το πρωτοποριακό
ThinkSmart Hub 500 που έχει σχεδιαστεί
για conference rooms και είναι το απόλυτο
εργαλείο για conference calls.
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ΈΞΥΠΝΑ
ΠΑΓΚΆΚΙΑ
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ΣΕ ΈΞΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΆ ΣΗΜΕΊΑ
ΣΤΟ ΔΉΜΟ ΚΗΦΙΣΙΆΣ

Εξυπνα, ηλιακά παγκάκια τοποθέτησε
ο Δήμος Κηφισιάς σε έξι διαφορετικά
σημεία των Δημοτικών Ενοτήτων
Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας και Εκάλης.
Το έξυπνο παγκάκι είναι μια καινοτομία
που εντάσσεται στις ολοκληρωμένες
δράσεις «Έξυπνης Πόλης» (Smart City)
του Δήμου Κηφισιάς, προσφέροντας
στους χρήστες πολλές smart υπηρεσίες.
Πρόκειται για έναν ολοκληρωμένο
ψηφιακό σταθμό διευκολύνσεων, καθώς
διαθέτουν ενσωματωμένες κυψέλες που
μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε
ηλεκτρική. Παράλληλα, διαθέτουν δύο
θύρες USB, όπου ο καθένας μπορεί να
φορτίσει οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή
και μία θύρα επαγωγικής φόρτισης όπου
μπορεί να γίνει η φόρτιση χωρίς καλώδιο,
εφόσον τα κινητά διαθέτουν τεχνολογία
επαγωγικής φόρτισης.
Εντυπωσιακή είναι η παρουσία τους

το βράδυ, καθώς, όταν πέφτει το φως
του ήλιου, φωτίζονται με μπλε-μοβ
χρώμα. Επιπροσθέτως, υπάρχει ένας
αισθητήρας, ώστε σε περίπτωση βροχής
τα παγκάκια να απενεργοποιούνται,
αποφεύγοντας έτσι την άσκοπη
κατανάλωση ενέργειας. Αξίζει να
σημειωθεί πως έχουν τη δυνατότητα
παροχής δικτύου Wi-Fi, η οποία
πρόκειται να ενεργοποιηθεί αργότερα.
Τα σημεία που έχουν τοποθετηθεί τα
έξυπνα παγκάκια είναι τα ακόλουθα:
• Δημαρχείο Κηφισιάς
• Άλσος Κηφισιάς
• Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου Νέα
Κηφισιά
• Πλατεία 28ης Οκτωβρίου Νέα
Ερυθραία
• Πάρκο Ανδρέα Παπανδρέου Νέα
Ερυθραία
• Παιδική Χαρά «Β. Σφηκάκη» Εκάλη

ΡΏΣΟΣ ΓΊΝΕΤΑΙ VIRAL
ΑΓΟΡΆΖΟΝΤΑΣ ΈΝΑ
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iPHONE XS

ΜΕ ΚΈΡΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΜΕΤΈΦΕΡΕ ΜΈΣΑ ΣΕ
ΜΊΑ ...ΜΠΑΝΙΈΡΑ
Πόσο εύκολα μπορείς να
αποκτήσεις το δικό σου iPhone XS;
Μπορεί η τιμή του να είναι λιγάκι
τσιμπημένη, ένας άνδρας από τη
Ρωσία όμως δεν πτοήθηκε και μάζεψε
κέρμα-κέρμα τα χρήματα για να το κάνει
δικό του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τα
έβαλε σε μία μπανιέρα και τα μετέφερε
μ’ αυτό τον τρόπο (με τη βοήθεια των
φίλων του, φυσικά) στο κατάστημα.
Η φωτογραφία που βλέπετε έγινε viral
μετά τη δημοσίευσή της στο Facebook
από την Ludmila Semushina, υπεύθυνη
ενός Apple seller στη Ρωσία. Και στη
μπανιέρα βλέπετε 100.000 ρούβλια,
όσο δηλαδή κοστίζει το iPhone XS των
256GB στη χώρα. Άξιος και οικονόμος
ο νεαρός...

JONY IVE
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Ο ΑΡΧΙΣΧΕΔΙΑΣΤΉΣ ΤΗΣ APPLE
ΣΧΕΔΊΑΣΕ ΈΝΑ ΔΑΧΤΥΛΊΔΙ ΦΤΙΑΓΜΈΝΟ
ΕΞ ΟΛΟΚΛΉΡΟΥ ΑΠΌ ΔΙΑΜΆΝΤΙΑ

Ο αρχισχεδιαστής της Apple, Jony Ive,
και ο επί χρόνια συνεργάτης του Marc
Newson δημιούργησαν κάτι διαφορετικό:
ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι.
Σε αντίθεση, ωστόσο, με τα περισσότερα
διαμαντένια δαχτυλίδια που έχουν
μεταλλική βάση από χρυσό ή ασήμι, ο Ive
αποφάσισε να «σκεφτεί διαφορετικά»
και αντ’ αυτού δημιούργησε ολόκληρο το
δαχτυλίδι από διαμάντια.
Επιπλέον, αντί να πωληθεί σε κάποιο
κοσμηματοπωλείο, αυτό το μοναδικό
δαχτυλίδι θα είναι διαθέσιμο σε
μία δημοπρασία της Sotheby το
Δεκέμβριο, για τους σκοπούς του (RED),
οργανισμού για την εξάλειψη του HIV /
AIDS.
Το δαχτυλίδι θα κατασκευαστεί ώστε να
ταιριάζει στον αγοραστή. Ακριβώς όπως
ο σχεδιασμός του είναι μοναδικός, έτσι

και η κατασκευή του δαχτυλιδιού θα είναι
επίσης κάπως ασυνήθιστη. «Το διαμάντι
θα είναι πολύπλευρο με αρκετές χιλιάδες
όψεις, μερικές από τις οποίες είναι τόσο
μικρές που θα έχουν μέγεθος μερικών
εκατοντάδων μικρομέτρων. Ο εσωτερικός
δακτύλιος θα κοπεί κυλινδρικά, για
να έχει την επιθυμητή ομαλότητα,
χρησιμοποιώντας ένα water jet με πάχος
μικρομέτρου, στο εσωτερικό του οποίου
υπάρχει μια ακτίνα λέιζερ», αναφέρει
η περιγραφή στο site δημοπρασιών
της Sotheby. «Το τελικό σχέδιο του
δαχτυλιδιού θα έχει μεταξύ 2.000-3000
πλευρές, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ
πριν σε ένα ενιαίο κομμάτι.»
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 5
Δεκεμβρίου στο Μαϊάμι, ενώ το
δαχτυλίδι αναμένεται να πουληθεί σε τιμή
από 150.000 έως 250.000 δολάρια.

SAMSUNG
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ONE UI

ΑΥΤΌ ΕΊΝΑΙ ΤΟ
ΝΈΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ
ΧΡΉΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ

Στο Samsung Developer Conference στο
San Francisco δεν είδαμε μόνο την Infinity
Flex Display του καινοτόμου foldable
smartphone της εταιρείας, αλλά πήραμε
μία πρώτη γεύση και από το νέο One UI της
εταιρείας. Προσφέρει μία ολοκαίνουρια
εμπειρία για το χρήστη και έχει αναπτυχθεί
σε στενή συνεργασία με την Google και την
Android developer community, με στόχο
μία πιο «τακτοποιημένη» εμφάνιση χωρίς
«περισπασμούς» για το χρήστη. Το interface
έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη διατήρηση
του πιο σχετικού περιεχομένου στο κάτω
μέρος της οθόνης, κάτι που σημαίνει πως
ό,τι αφορά τα μενού των εφαρμογών ή τα
pop-ups τώρα εμφανίζονται στο κάτω μέρος.
Σύμφωνα με τη Samsung, αυτό κάνει την
εμπειρία πιο φυσική και επιτρέπει καλύτερη
χρήση με το ένα χέρι. Πέρα από αυτή τη
μεγάλη αλλαγή, το λογισμικό φέρνει μια νέα
οθόνη κλειδώματος μαζί με τροποποιημένες
γραμματοσειρές, ανανεωμένα εικονίδια
εφαρμογών και νέα πλήκτρα πλοήγησης στην
οθόνη, που έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την
απλότητα. Όλα αυτά θα συνοδεύονται από
ένα Night mode με dark background.
Το One UΙ θα είναι διαθέσιμο μέσα στο
Νοέμβριο στην Open Beta έκδοσή του
αρχικά σε ΗΠΑ, Γερμανία και Νότια
Κορέα, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες
αγορές. Επιπλέον, είναι σημαντικό ότι δε
θα αφορά μόνο νέες συσκευές, καθώς το
νέο περιβάλλον εργασίας της εταιρείας
αναμένεται να φτάσει στις αρχές του 2019
στο Android 9 Pie-based update των
Galaxy S9 και S9+ καθώς και Galaxy Note 9.

iSCREEN
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ΝΈΑ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΆΜΕΣΗΣ
ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΟΘΌΝΗΣ
IPHONE ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΆ
ΑΠΌ ΤΗΝ INFO QUEST
TECHNOLOGIES

H Info Quest Technologies, ο
μεγαλύτερος εξουσιοδοτημένος πάροχος
υπηρεσιών service για τα προϊόντα
Apple στην Ελλλαδα (Apple Authorized
Service Provider), γίνεται η πρώτη
και μοναδική εταιρεία στη χώρα, που
εμπιστεύτηκε η Apple να προβαίνει σε
άμεση αντικατάσταση οθονών iPhone
στις εγκαταστάσεις της. Η νέα υπηρεσία
iScreen eXpress, αλλάζει τα δεδομένα
στην αγορά, καθώς δίνει πλέον τη
δυνατότητα στους χρήστες iPhone να
αντικαθιστούν τη σπασμένη οθόνη του

EXPRESS
smartphone τους, ακόμα και σε λιγότερο
από 1 ώρα κατόπιν ραντεβού, και σε άκρως
ανταγωνιστικές τιμές, απολαμβάνοντας
ταυτόχρονα τα πλεονεκτήματα που μόνο
το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Επισκευών
παρέχει: Γνήσια ανταλλακτικά, αξιόπιστη
επισκευή από πιστοποιημένους τεχνικούς,
εγγύηση ποιότητας, επισκευή σύμφωνα
με τις προδιαγραφές της Apple, διατήρηση
δικαιώματος συμμετοχής στα προγράμματα
της Apple, ίδια απολαυστική εμπειρία χρήσης
της συσκευής και μετά το service. Η iScreen
eXpress είναι διαθέσιμη για iPhone 6s και
όλα τα νεότερα μοντέλα, εντός και εκτός
εγγύησης και παρέχεται αποκλειστικά στο
πρότυπο κέντρο επισκευών της εταιρείας
στην Αθήνα, με κόστος που ξεκινά από 169€.
Η νέα υπηρεσία βελτιώνει σημαντικά την
ταχύτητα εξυπηρέτησης των χρηστών
iPhone και σε συνδυασμό με την διαθέσιμη
υπηρεσία Δωρεάν αποστολής iPhone στο
Service με courier, που παρέχει η Info Quest
Technologies, γίνεται άμεσα αξιοποιήσιμη από
ενδιαφερόμενους σε όλη την Ελλάδα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη
νέα υπηρεσία, τους όρους και προϋποθέσεις,
τα κέντρα επισκευής και τις λοιπές υπηρεσίες
του Εξουσιοδοτημένου Κέντρου Επισκευών
για συσκευές Apple, επισκεφτείτε τηδιεύθυνση
http://appleservice.infoquest.gr
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ΞΕΚΊΝΗΣΕ Η
ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ
3D PHOTOS ΑΠΌ ΤΟ
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FACEBOOK

Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη
δυνατότητα; Η υποστήριξη 3D photos
είναι πλέον γεγονός από το Facebook,
όπως ανακοινώθηκε από το δημοφιλές
social media site πριν μερικές ημέρες.
Φέρνοντας βάθος και κίνηση στα
φωτογραφικά σας στιγμιότυπα και
κάνοντάς τα πιο ρεαλιστικά από ποτέ,
οι 3D photos έρχονται στο News Feed
σας αλλά και στο VR (χρησιμοποιώντας
τον Oculus Browser στο Oculus Go ή τον
Firefox στο Oculus Rift).
Η δυνατότητα δημιουργίας και
διαμοιρασμού 3D φωτογραφιών θα

είναι διαθέσιμη σε όλους μέσα στις
ερχόμενες εβδομάδες.

Πώς όμως μπορείτε να
δημιουργήσετε ή να δημοσιεύσετε
μία 3D photo;
Εσείς απλά τραβήξτε μία φωτογραφία
σε Portrait Mode με το συμβατό duallens smartphone σαςκαι, στη συνέχεια,
το Facebook σάς καθοδηγεί για τη
δημοσίευσή της, σύμφωνα με όσα θα
δείτε στον παρακάτω οδηγό. Προς το
παρόν, πάντως, υποστηρίζονται μόνο
οι photos που μπορείτε να λάβετε με τα
iPhone 7+, 8+, X ή XS.

ΝΑ ΠΏΣ ΤΟ
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APPLE WATCH
SERIES 4

ΈΣΩΣΕ ΆΝΔΡΑ ΠΟΥ
ΚΑΤΈΡΡΕΥΣΕ ΣΤΟ
ΣΠΊΤΙ ΤΟΥ

Το Apple Watch έχει σώσει αρκετές ζωές
έως τώρα (στην κυριολεξία), χάρη στον
αισθητήρα καρδιακών παλμών που μπορεί
να σας προειδοποιήσει ότι κάτι δεν πάει
καλά με την καρδιά σας.
Η τελευταία έκδοση, Apple Watch Series
4, προσθέτει ακόμη ένα “σωτήριο”
χαρακτηριστικό, που δεν είναι άλλο από
την ανίχνευση πτώσης, όπου το ρολόι,
ουσιαστικά, αντιλαμβάνεται ότι ο χρήστης
έχει πέσει και δεν μπορεί να σηκωθεί,
ενεργοποιώντας ένα “συναγερμό”
και δίνοντάς του διάφορες επιλογές,
συμπεριλαμβανομένης της κλήσης σε μία
υπηρεσία έκτακτης ανάγκης.
Τώρα το γνωστό σουηδικό μέσο
AftonBladet περιγράφει ένα περιστατικό,
σύμφωνα με το οποίο ένας 34χρονος,
ο Gustavo Rodriguez, σώθηκε από μία
πολύ δύσκολη στιγμή, όταν κατέρρευσε
ακριβώς μπροστά από μία αναμμένη
ηλεκτρική εστία. Ο άνδρας, ενώ
μαγείρευε, αισθάνθηκε έντονο πόνο στην
πλάτη και έπεσε στο πάτωμα.

Η ανίχνευση πτώσης στο Apple Watch
του λειτούργησε άψογα και, ρωτώντας
τον ποιον θέλει να καλέσει για βοήθεια,
επέτρεψε στον άνδρα να επικοινωνήσει με
ένα συγγενικό του πρόσωπο που βρισκόταν
σε κοντινό σπίτι, αν και το smartphone του
βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιo.
Η ανίχνευση πτώσης στο νέο Apple
Watch Series 4 είναι ενεργοποιημένη
από προεπιλογή σε άτομα άνω των 65
ετών, είναι καλή ιδέα, ωστόσο, να την
ενεργοποιήσουν όσοι πιστεύουν ότι
είναι καλό να έχουν μία extra βοήθεια σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης…
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ΝΈΑ ΥΠΗΡΕΣΊΑ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΑΣ
ΦΑΓΗΤΟΎ ΑΠΌ ΤΟ

11888 GIAOLA

Με μία νέα υπηρεσία παραγγελίας
φαγητού εμπλουτίζεται το 11888 giaola,
ο προσωπικός βοηθός για τις καθημερινές
ανάγκες των καταναλωτών, που
προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, από
την αναζήτηση πληροφοριών καταλόγου
μέχρι την οργάνωση των ραντεβού με
επαγγελματίες κάθε είδους. Με τη νέα
υπηρεσία του 11888 giaola, οι χρήστες
μπορούν να παραγγείλουν φαγητό
ή καφέ από πλήθος συνεργαζόμενων
καταστημάτων, εύκολα και γρήγορα, στο

app και το site του 11888 giaola.
Μέσω της εφαρμογής και του site,
η παραγγελία φαγητού ή καφέ
ολοκληρώνεται σε τρία απλά βήματα
(επιλογή κουζίνας μέσα από μία μεγάλη
λίστα επιλεγμένων καταστημάτων ανά
περιοχή, επιλογή πιάτων & τρόπου
πληρωμής). Οι συνδρομητές COSMOTE
σταθερής και κινητής, μπορούν, με
κωδικό COSMOTE DEALS for YOU[1],
να κερδίσουν επιπλέον έκπτωση 10%
στις παραγγελίες τους. Η υπηρεσία είναι

αρχικά διαθέσιμη για παραγγελίες εντός
Αττικής και σύντομα θα καλύψει όλες τις
μεγάλες πόλεις της Ελλάδας.
«Το food delivery και ειδικότερα η online
παραγγελία φαγητού είναι ιδιαίτερα
δημοφιλής στη χώρα μας. Παράλληλα, όλο
και περισσότερες αλυσίδες φαγητού, αλλά και
νέοι επαγγελματίες στρέφονται στο μοντέλο
του online delivery, που αναπτύσσεται
δυναμικά. Το 11888 giaolaσυνεχίζει την
εξέλιξή του και φέρνει την νέα υπηρεσία
ηλεκτρονικής παραγγελίας φαγητού και
καφέ, κάνοντας την καθημερινότητα των
καταναλωτών πιο εύκολη. Μέσα από την

εφαρμογή και το site, οι χρήστες μπορούν
να κάνουν την παραγγελία τους γρήγορα
και απλά», δήλωσε ο κ. Σπύρος Λούρος,
Διευθυντής Digital & New Business
Development, του Ομίλου ΟΤΕ. Για την
παροχή της νέας υπηρεσίας και την
ανάπτυξη της εφαρμογής, ο Όμιλος ΟΤΕ
συνεργάζεται με την εταιρία Desquared
που δραστηριοποιείται στον χώρο της
Ψηφιακής Εμπειρίας Χρήστη. Η υπηρεσία
του 11888 giaola εμπλουτίζεται συνεχώς
με νέες δυνατότητες και λειτουργίες,

σε συνεργασία με όλο και περισσότερες
επιχειρήσεις.

Μια νέα επιλογή για την αύξηση των
πωλήσεων των επιχειρήσεων
Με περισσότερους από ένα εκατομμύριο
χρήστες τον μήνα, το 11888 giaola προσφέρει
προηγμένες υπηρεσίες και εξειδικευμένα
εργαλεία για την προβολή των επιχειρήσεων
και τον έλεγχο των παραγγελιών τους.
Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μπορούν
να διαχειρίζονται σε πραγματικό χρόνο το
μενού, τον τιμοκατάλογο και τις παραγγελίες
τους, σε ένα εύχρηστο περιβάλλον. Επιπλέον,

μέσα από το site ή επικοινωνώντας στο 210
6331188 (Δευτέρα έως Κυριακή, 08.00πμ03.00πμ), οι επαγγελματίες μπορούν να
λάβουν υποστήριξη από τους έμπειρους
συμβούλους του 11888 giaola.[1] Τον κωδικό
COSMOTE DEALS for YOU τον αποκτούν
μέσω των εφαρμογών My COSMOTE
ή WHAT’S UP, μέσω SMS στο 19019 ή
καλώντας στο 13019 από το σταθερό τους.
Χρέωση: €0,20 / κωδικό (συμπερ. ΦΠΑ &
δεν συμπερ. Τέλος Συνδρομητών Κινητής
Τηλεφωνίας)
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SPIELWARENMESSE:

Η ΜΈΚΚΑ ΤΩΝ
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ΠΑΙΧΝΙΔΙΏΝ

ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ!

Γράφει ο markus h�nig
Η μεγαλύτερη έκθεση παιχνιδιών της
Ευρώπης θα ανοίξει τις πύλες της στις
30 Ιανουαρίου στη Νυρεμβέργη της
Γερμανίας. Είναι το must γεγονός της
χρονιάς για κάθε λάτρη ή μυημένο
στον κόσμο των παιχνιδιών, για κάθε
επαγγελματία που θέλει να πρωτοπορήσει
και να ακολουθήσει τις τάσεις μίας αγοράς

η οποία διαρκώς εξελίσσεται.
Η Spielwarenmesse έχει κερδίσει
πρωταγωνιστικό ρόλο στην παγκόσμια
σκηνή τόσο χάρη στο διεθνή χαρακτήρα
της όσο και χάρη στο γεγονός ότι οι
οργανωτές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση
στις θεματικές ενότητες, προκειμένου ο
επισκέπτης να δει όλες τις πλευρές αυτής

της τεράστιας αγοράς.
Φέτος, η έκθεση κλείνει τα εβδομήντα
χρόνια της δυναμικής παρουσίας της στο
χώρο και το γιορτάζει με ακόμα μια δυναμική
παρουσία η οποία περιλαμβάνει κάθε λογής
παιχνίδια, από τα παραδοσιακά και γνώριμα
ξύλινα των παιδικών μας χρόνων, έως τα
πιο εξελιγμένα, σχεδιασμένα με βάση την
τελευταία λέξη της τεχνολογίας VR και
AR. Στην πράξη είναι μία έκθεση η οποία
περιλαμβάνει παιχνίδια που απευθύνονται σε
κάθε ηλικία: βρεφική, παιδική, εφηβική αλλά
και σε μεγαλύτερες ηλικίες που διατηρούν
την εφηβική τους φλόγα!
Το μόνο βέβαια είναι ότι κανένας από
τους επισκέπτες της Spielwarenmesse δε
θα πλήξει. Με περισσότερους από 3000
εκθέτες από 68 χώρες, που αναμένεται να
παρουσιάσουν 120.000 νέα παιχνίδια, αλλά
και με το συνολικό άθροισμα παιχνιδιών
να ξεπερνάει το 1.000.000 είναι βέβαιο ότι
ο επισκέπτης θα περάσει ευχάριστα και το
μόνο του πρόβλημα θα είναι τι απ’ όλα αυτά
να διαλέξει! Ιδιαίτερη προσπάθεια έχει
καταβληθεί για την προβολή καινοτόμων,
εναλλακτικών προϊόντων, ενώ δίνεται,
όπως κάθε χρόνο, προτεραιότητα στην
ποιότητα και την ασφάλεια. Πέρα από τα
τεχνικά χαρακτηριστικά και τις πρόσθετες
πληροφορίες, η έκθεση δίνει τη δυνατότητα
της πλήρους επισκόπησης της βιομηχανίας
παιχνιδιών, το λεγόμενο sneak peak ενός
σημαντικού ποσοστού παιχνιδιών που δεν
έχουν ακόμα κυκλοφορήσει, έτσι ώστε να

γνωρίζετε από πριν τα επόμενα βήματα
της αγοράς. Όσον αφορά τους επισκέπτες
αναμένονται περισσότεροι από 70.000 από
130 χώρες περίπου, γεγονός που αποτελεί
ιδανική ευκαιρία για την ανάπτυξη διαλόγου,
την αναζωογόνηση των επαγγελματικών
σχέσεων αλλά και την σφυρηλάτηση νέων,
ενώ για μερικούς θα αποτελέσει ιδανική
ευκαιρία για benchmarking.
Σημειώστε λοιπόν από τώρα στο πρόγραμμά
σας την επίσκεψη στην Spielwarenmesse από
την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου έως την Κυριακή
3 Φεβρουαρίου 2019.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
βρείτε στο https://www.spielwarenmesse.
de όπου μπορείτε να εγγραφείτε και στο
newsletter, για να σας αποστέλλονται
ηλεκτρονικά όλα τα νέα και οι
δραστηριότητες, που αφορούν την έκθεση
και την αγορά όπως επίσης και όλα τα
δρώμενα που θα πραγματοποιηθούν στους
χώρους της έκθεσης.
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18 Οκτωβρίου
στους κινηματογράφους

Η ταλαντούχα Τζένιφερ Γκάρνερ
(«Κωδικός Alias», «Daredevil»)
μεταμορφώνεται θεαματικά από
συνηθισμένη μητέρα σε αδίστακτη τιμωρό
υπό τις οδηγίες του έμπειρου σε ταινίες
δράσης Πιέρ Μορέλ («Η Αρπαγή», «The
Gunman: Σε Θέση Βολής») και μας χαρίζει
μία απολαυστική ερμηνεία, επιστρέφοντας
δυναμικά στο είδος του ρόλου που την
έχει καταξιώσει. Το Peppermint είναι μία
εκρηκτική ιστορία εκδίκησης χάρη στο
πρωτότυπο σενάριο του Τσαντ Σεν Τζον
(«Το Λονδίνο Έπεσε») και την προσέγγιση
του Μορέλ που υπηρετεί την ιστορία
ισορροπώντας ανάμεσα στα κίνητρα των
ηρώων και τα ξεσπάσματα της βίας που
αυτά πυροδοτούν. Μία αιμοσταγής ιστορία
εκδίκησης με γυναικεία καρδιά.
Σύνοψη
Η Ράιλι Νορθ (Τζένιφερ Γκάρνερ) είχε μία
ευτυχισμένη και χωρίς εκπλήξεις ζωή με

τον σύζυγο και τη 10χρονη κόρη τους.
Όμως τα μπλεξίματα του συζύγου με το
καρτέλ οδηγούν στη βάναυση επίθεση
εναντίον της οικογένειας.
Η Ράιλι ξυπνάει από κώμα και ανακαλύπτει
ότι κόρη και πατέρας έχουν πέσει θύματα
δολοφονίας. Το σύστημα αποδεικνύεται
διεφθαρμένο και οι δολοφόνοι
αθωώνονται. Για να αποδώσει δικαιοσύνη,
η Ράιλι απομονώνεται για χρόνια μέχρι
που επιστρέφει μεταμορφωμένη από
συνηθισμένη γυναίκα σε αδίστακτη τιμωρό.
Σενάριο: Τσαντ Σεν Τζον
Σκηνοθεσία: Πιερ Μορέλ
Πρωταγωνιστούν: Τζένιφερ Γκάρνερ, Τζον
Ορτίζ, Τζον Γκάλαχερ Τζούνιορ, Χουάν
Πάμπλο Ράμπα, Άνι Ιλόνζεχ, Τζεφ Χέφνερ,
Πελ Τζέιμς
Διεύθυνση Φωτ.: Ντέιβιντ Λάζεμπεργκ
Μοντάζ: Φρέντερικ Τοραβάλ
Μουσική: Σάιμον Φράνγκλεν

Vodafone TV
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ΚΑΛΩΣΟΡΊΖΕΙ ΤΟ

PAMEODEON!

Η Vodafone Ελλάδας και η ODEON
προχώρησαν σε συμφωνία για τη διάθεση
περιεχομένου του PameOdeon στους
συνδρομητές Vodafone TV, ενισχύοντας
περαιτέρω τη συνεργασία τους.

Πληροφορίες αναλυτικά:
www.vodafone.gr/tv/

Το πλούσιο On Demand περιεχόμενο
του Vodafone TV εμπλουτίζεται με μια
τεράστια ποικιλία ταινιών από την υπηρεσία
PameOdeon, ώστε οι συνδρομητές
να μπορούν να απολαμβάνουν ακόμα

περισσότερες πρεμιέρες και μεγάλες επιτυχίες
από όλο τον κόσμο, τη στιγμή που εκείνοι
θέλουν.
Συγκεκριμένα, η νέα κατηγορία On Demand
περιεχομένου, PameOdeon θα περιλαμβάνει:
• Λαμπερές Πρεμιέρες
Ταινίες που έκαναν πρεμιέρα τη φετινή
κινηματογραφική χρονιά θα προβάλλονται
στο Vodafone TV μέσα από το PameOdeon.
Ανάμεσά τους η καταιγιστική σπιρτόζικη

κωμωδία «Ο Θάνατος του Στάλιν» με τον
Steve Buscemi και την Olga Kurylenko,
το «Death Wish», μια από τις πιο
συναρπαστικές κινηματογραφικές ιστορίες
εκδίκησης δια χειρός του σκηνοθέτη
του Hostel, Eli Roth, με τον Bruce Willis,
το Μετά την Καταιγίδα του Balthasar
Kormakur με την Sheilene Woodley και
τον Sam Claflin και την ανατριχιαστική
-βασισμένη σε αληθινά γεγονότα- ιστορία
φαντασμάτων με την Helen Mirren,
Winchester: Το Σπίτι των Φαντασμάτων.
• Μεγάλη ποικιλία επιτυχημένων ταινιών
από όλο τον κόσμο.
Οι συνδρομητές Vodafone TV θα μπορούν
να απολαύσουν ξένες ταινίες οι οποίες
έχουν συναρπάσει κοινό και κριτικούς, από
τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά φεστιβάλ
του κόσμου μέχρι και τα Όσκαρ: Οι 12
χρόνια σκλάβος, London Has Fallen, Οι
Αναλώσιμοι, Το κορίτσι με το Τατουάζ,
Prisoners, Le Capital, The Fifth Element,
The Hateful Eight είναι μερικές από τις
δημοφιλείς ταινίες που μπορεί κανείς να
επιλέξει ανάμεσα σε μια μεγάλη γκάμα
από περιπέτειες, κωμωδίες, κοινωνικές,
ντοκιμαντέρ, αστυνομικές και θρίλερ, ενώ η
επιλογή ανανεώνεται συνεχώς.
• Πλούσια Παιδική ταινιοθήκη.
Παιδικές ταινίες οι οποίες εξελίχθηκαν σε
μεγάλες επιτυχίες, όπως το Paddington
2, το Gnome Alone (Νάνος στο Σπίτι)
από τον παραγωγό του Shrek, το Nut
Job (Ένας Σκίουρος Σούπερ-Ήρωας)
και οι περιπέτειες του Garfield είναι στη
διάθεση των συνδρομητών του Vodafone
TV, προσφέροντας διασκέδαση για όλη την
οικογένεια.
Το νέο Vodafone TV αλλάζει τα δεδομένα
της τηλεόρασης στην Ελλάδα με
συναρπαστικό περιεχόμενο, μοναδική
εμπειρία και απεριόριστες δυνατότητες
που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Τώρα
πια όλοι μπορούν να το αποκτήσουν σε
όποιο δίκτυο κι αν ανήκουν ώστε να
απολαμβάνουν το καλύτερο live και On
Demand περιεχόμενο σε όποια συσκευή
θέλουν μέσα ή έξω από το σπίτι!
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Η ΔΕΗ
προωθεί

το e-bill
ΕΠΙΒΆΡΥΝΣΗ
1 ΕΥΡΏ ΣΤΟΥΣ
ΈΝΤΥΠΟΥΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎΣ
ΑΠΌ 01/12/2018

Από την 1η Δεκεμβρίου 2018 μπαίνει
σε ισχύ η χρέωση 1 ευρώ στους
έντυπους λογαριασμούς της ΔΕΗ,
όπως αποφασίστηκε στο Δ.Σ της Τρίτης,
με την εταιρεία να καλεί με αυτό τον
τρόπο τους πελάτες της στην επιλογή
χρήσης ηλεκτρονικού λογαριασμού.
Όπως σημειώνει η εταιρεία: «Με αυτόν τον
τρόπο βελτιώνεται ο χρόνος και η ποιότητα
εξυπηρέτησης των πελατών της επιχείρησης,
η εξοικονόμηση ανθρώπινων και οικονομικών
πόρων και η ουσιαστική ενίσχυση του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος, στο πλαίσιο
πρωτοβουλιών αειφορίας της.

εποχής σε ευρωπαϊκή κλίμακα, για την
ηλεκτρονική εξυπηρέτηση.» Οι έγχαρτοι
λογαριασμοί θα επιβαρύνονται λοιπόν πλέον
με 1€ όσο περίπου το κόστος έκδοσης
και αποστολής τους. Η ΔΕΗ πιστεύει ότι η
πρωτοβουλία αυτή θα αποτελέσει λειτουργικό
κίνητρο για τους όλους τους πελάτες
της. Επιλέγοντας τη λήψη ηλεκτρονικού
λογαριασμού, εκμεταλλεύονται παράλληλα
και όλες τις δυνατότητες διαχείρισης
θεμάτων του λογαριασμού ρεύματος όπως η
δυνατότητα έκδοσης μηνιαίου λογαριασμού
με ασφάλεια, αξιοπιστία, ταχύτητα, και πλήρη
διαφάνεια και πληροφόρηση.

Παράλληλα, παραμένει σταθερά
προσηλωμένη στο στόχο του εκσυγχρονισμού
και της εναρμόνισης της με τις τάσεις της

Τα παραπάνω θα τεθούν σε ισχύ από την
01.12.2018. Ωστόσο, στην περίπτωση
που οι πελάτες προβούν σε εγγραφή στο
e-bill και επιλέξουν λήψη ηλεκτρονικού
λογαριασμού έως 31.12.2018 και στην
περίπτωση που η χρέωση έχει ενσωματωθεί
σε λογαριασμό τους, αυτή θα πιστωθεί στον
επόμενο λογαριασμό που θα εκδοθεί.
Για να ξεκινήσετε να λαμβάνετε μόνο
τον e-bill της ΔΕΗ επισκεφθείτε το site
https://www.dei.gr/EBill/ ώστε να
πραγματοποιήσετε εγγραφή στην υπηρεσία.
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Red Dead
Redemption 2

Μια φορά και έναν καιρό στην Άγρια Δύση!
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www.rockstargames.com/reddeadredemption2/

Όχι το open-world game που
έχεις συνηθίσει…

Το ιστορικό setting του Red Dead
Redemption 2 δεν θα μπορούσε παρά να
εξελίσσεται στην Άγρια Δύση, αποτελώντας
μάλιστα ένα prequel του προκατόχου του
(διαδραματίζεται σχεδόν 13 χρόνια πριν
το story του πρώτου μέρους). Βέβαια,
στο σωτήριο έτος 1899 βλέπουμε μια
Άγρια Δύση σε… «παρακμή» και τελείως
διαφορετική σε σύγκριση με αυτό που
επικρατούσε στα μέσα του 19ου αιώνα,
όπου η ανομία και η αναρχία βασίλευε
στις περισσότερες δυτικές αμερικανικές
πολιτείες. Μετά το τέλος του αμερικανικού
εμφυλίου και λίγο πριν την αυγή του νέου
αιώνα, οι H.Π.Α εισέρχονται σε μια νέα φάση
ανάπτυξης, αφήνοντας τις αγκυλώσεις του
παρελθόντος και βαδίζοντας προς μια εποχή
εκτεταμένης εκβιομηχάνισης και άκρατου
καπιταλισμού. Οι περισσότερες συμμορίες
έχουν εξαλειφθεί και αυτές που έχουν
απομείνει αντιμετωπίζουν ένα ανελέητο
κυνηγητό από τις δυνάμεις του νόμου. Οι
gamers αναλαμβάνουν το ρόλο του Arthur
Morgan, μέλους της συμμορίας Van der
Linde, στην οποία εγκέφαλος είναι ο Dutch
Van der Linde…

Από τις πρώτες κιόλας στιγμές, στόχος
του παιχνιδιού είναι να σας «γνωρίσει» με
το τι μπορεί να κάνει ο χαρακτήρας σας.
Έτσι λοιπόν o πρωταγωνιστής Arthur στα
πρώτα στάδια του παιχνιδιού έρχεται σε
επαφή με τα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας
Van der Linde (θα κληθεί στην πορεία
να «συμβιώσει» με 23 διαφορετικούς
χαρακτήρες), γνωρίζοντας από πρώτο χέρι
τις συνήθειες και τις ιδιοτροπίες τους. Στη
συνέχεια, ο ήρωας του RDR2 «μαθαίνει»
από το να ιππεύει και να χειρίζεται τα όπλα
του μέχρι να κυνηγάει ζώα, να χρησιμοποιεί
το λάσο του και να ψαρεύει! Εάν βέβαια
ψάχνετε για ένα καταιγιστικό και σχετικά
«ανάλαφρο» run ‘n gun shooter, μάλλον
εδώ θα σας απογοητεύσουμε, καθώς
σκόπιμα οι developers ακολουθούν έναν
αργό ρυθμό. Αυτό είναι κάτι που έχει γίνει
τεχνηέντως από τους δημιουργούς, καθώς
σκοπός είναι το sequel του Red Dead
Redemption να παρουσιάσει μια άκρως
ρεαλιστική απεικόνιση της καθημερινότητας
ενός παράνομου φυγά στην Άγρια Δύση.
Στο Red Dead Redemption 2 θα
συναντήσετε έναν ζωντανό κόσμο που
μοιάζει να… «αναπνέει» και να αντιδράει
σε κάθε λογική ή «παράλογη» απόφαση
του ήρωα σας. Και μιας και μιλήσαμε για
«παράλογες αποφάσεις» στο πλαίσιο
της open-world φύσης του Red Dead
Redemption 2 οποιαδήποτε φορά προβείτε
σε μια παράνομη ενέργεια, όπως για
παράδειγμα να κλέψετε ή να δολοφονήσετε
χωρίς να καλύψετε σωστά τα ίχνη σας,

τότε υπάρχει το κλασικό Wanted level (ένας
μηχανισμός που έχουμε γνωρίσει σχεδόν σε
όλα τα προηγούμενα games της Rockstar)
και που ουσιαστικά σας φέρνει αντιμέτωπους
με τους εκπροσώπους του νόμου. Βέβαια,
μπορείτε να φορέσετε μάσκες που θα σας
βοηθήσουν να χαθείτε στο πλήθος ή να τρέξετε
με το άλογο σας προς μια ασφαλή περιοχή,
έτσι ώστε να «κατεβάσετε» το Wanted level
σας. Εκεί βέβαια που το development team
έχει δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα είναι το
Honor rating, το οποίο ουσιαστικά ρυθμίζεται
και καθορίζεται από τις πράξεις και τις
αποφάσεις σας. Αυτοί δεν είναι όμως οι μόνοι
μηχανισμοί που υπάρχουν in-game, καθώς
μέσα στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ρεαλιστικής
προσέγγισης, ο ήρωας σας φαίνεται σα να
δίνει μια διαρκή μάχη για την επιβίωση, καθώς
θα πρέπει να διατηρεί διαρκώς το stamina
και το health του σε φυσιολογικά επίπεδα. Το
ίδιο συμβαίνει και με το άλογο σας, το οποίο
«κουράζεται» και αγκομαχάει όταν καλείται
να καλύψει μεγάλες αποστάσεις για μεγάλο
χρονικό διάστημα. Σε ότι έχει να κάνει με τους
μηχανισμούς του combat, εδώ διαπιστώσαμε ότι
ο χειρισμός ήθελε πολύ παραπάνω προσπάθεια
για να τον συνηθίσετε, αν και η στόχευση και
τα cover mechanics είναι λειτουργικά (η slow
προσέγγιση μπορεί να βρεθεί κι εδώ). Ωστόσο,
αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι οι μάχες είναι
αφόρητα fun και γεμάτες ένταση!

Audiovisual Masterpiece!
Αν και ο χάρτης του παιχνιδιού είναι λίγο πιο
μικρός από τον αντίστοιχο του Grand Theft
Auto V, ωστόσο σε τεχνικό επίπεδο πραγματικά
δεν θα ήταν υπερβολή να χαρακτηρίσουμε
το Red Dead Redemption 2 ως το πιο

άρτιο παιχνίδι που θα βρείτε στην τωρινή
γενιά κονσολών. Η εκπληκτική επιμονή στη
λεπτομέρεια των visuals, οι εναλλαγές του
τοπίου, η ασύλληπτη ατμόσφαιρα, το απίθανα
ρεαλιστικό voice-acting, η ξεχωριστή ζωντάνια
που χαρακτηρίζει την φύση που σας περιβάλλει
και ένας υπέρμετρος πλούτος σε κοσμητικά
αντικείμενα που αλλάζουν την εμφάνιση σας,
είναι τα στοιχεία που κατατάσσουν το Red Dead
Redemption 2 στην κατηγορία του «audiovisual
Masterpiece»! Κυριολεκτικά θα υπάρχουν
πολλές στιγμές που θα τρίβετε τα μάτια σας
(εννοείται ότι σε 4K δεν υπάρχει πραγματικά
μέτρο σύγκρισης με άλλον τίτλο) αντικρίζοντας
ένα game που σε οπτικό επίπεδο μοιάζει ήδη
«all-time classic» και αξεπέραστο!

GOTY… χωρίς δεύτερη σκέψη!
Με κοντά στις 100 ώρες gameplay (τo main
storyline αγγίζει τις 60 ώρες), το μόνο βέβαιο
είναι ότι με το Red Dead Redemption 2
ουσιαστικά χάνεις την αίσθηση του χρόνου,
καθώς δεν υπάρχει άλλος open-world
τίτλος, ο οποίος να σε κάνει να αισθάνεσαι ότι
αποτελείς τόσο πολύ αναπόσπαστο κομμάτι τού.
Ασυζητητί, Game of the Year για το 2018 και
all-time classic χωρίς καν να έχει συμπληρώσει
ένα μήνα ζωής! Rockstar εξ’ ονόματος όλων
των gamers και πάλι σε… ευχαριστούμε!

18+ | CD Media
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SoulCalibur VI
Choose your weapon and… fight!
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www.bandainamcoent.com/games/soulcalibur-vi

Στο επίκεντρο του story του SoulCalibut VI
βρίσκεται ένα θρυλικό ξίφος που κλέβει
ψυχές, καθώς το Soul Edge, χαμένο στο
χρόνο, εμφανίζεται ξανά τον 16ο αιώνα.
Έχοντας τη δυνατότητα να προσαρμόζεται,
χωρίζεται σε δύο σπαθιά. Το ένα
καταστρέφεται αλλά το άλλο επιβίωσε, και
καταλαμβάνοντας έναν ισχυρό μαχητή,
εξαπολύει μία ενέργεια που διαφθείρει
όποιον κατέχει μαγικά όπλα. Έτσι ξεκινά
μία μάχη κατά αυτού του κακού, μεταξύ
μαχητών που έχουν επιλέξει «στρατόπεδα».
Tο στοιχείο που κάνει μοναδικό το
SoulCalibur VI είναι ότι οι μάχες γίνονται
με όπλα, και όχι απλά με πολεμικές
τέχνες. Αυτό είναι κάτι πραγματικά ωραίο
και πρωτότυπο, γιατί τυπικά μαχητές με
όπλα συναντάμε μόνο στα action και RPG.
Εδώ όμως μπορούμε να το απολαύσουμε
αυτό από μία διαφορετική σκοπιά. Το
SoulCalibur VI περιλαμβάνει ένα roster
από 21 μαχητές. Μεταξύ αυτών είναι και ο
Geralt of Rivia, από το Witcher franchise,
που ξεκίνησε από τα βιβλία του Πολωνού
Andrzej Sapkowski και έγινε μία εκπληκτική
σειρά RPG από τη CD Projekt Red.
Οι κινήσεις και τα combos είναι αρκετά
απλά στην εκτέλεση. Βέβαια υπάρχει

πάντα η γνωστή -και ομολογουμένως πιο
διασκεδαστική- μέθοδος να ανακαλύπτετε
τις ειδικές κινήσεις με random πατήματα
πλήκτρων, αντί να διαβάζετε ατελείωτες
λίστες με περίπλοκα combos. Οι πίστες
είναι 11 συνολικά, και βρίσκονται σε
διάφορα περιβάλλοντα, από κοιλάδες και
βουνά, μέχρι απόκοσμες διαστάσεις. Ένα
χαρακτηριστικό του SoulCalibur VI, που
υπάρχει από το 3ο μέρος, και το οποίο
θα έπρεπε να αποτελεί παράδειγμα προς
μίμηση, είναι η δυνατότητα προσαρμογής
και δημιουργίας χαρακτήρων. Μπορείτε
δηλαδή να επιλέξετε οποιονδήποτε βασικό
χαρακτήρα και να προσαρμόσετε την
εμφάνιση του, κυρίως το χρωματικό θέμα
της στολής του.
Ολοκληρώνοντας, η σειρά SoulCalibur
είχε κερδίσει τους gamers από την
αρχή, και το SoulCalibur VI συνεχίζει
επάξια. Η προσέγγιση ενός fighting
game αποκλειστικά με όπλα είναι άκρως
επιτυχημένη, και για κάποιους είναι
προτιμότερη από το hand to hand, ή έστω
μία καλοδεχούμενη εναλλακτική πρόταση.
Σε συνδυασμό με τον καλοσχεδιασμένο
χειρισμό, αποτελεί ένα beat’em up που
αξίζει να βρίσκεται στη συλλογή σας!

16+ | Bandai Namco 		
Hellas

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ

Το Σπίτι του Κάιν
Εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ
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Μέσα σε όλους μας υπάρχει ο σπόρος του καλού και του κακού.
Διαρκής είναι ο αγώνας για το ποιο θα επικρατήσει. Όμως δεν μπορεί
το ένα να υπάρξει χωρίς το άλλο. Οι άνθρωποι δεν είναι ούτε όλοι καλοί
ούτε όλοι κακοί. Κινούνται συνέχεια μεταξύ του φωτός και του σκοταδιού. Όλες και όλοι κρύβουμε μέσα μας έναν Κάιν ή μια Έβελιν, έναν
Μπέντζαμιν ή έναν Τζέικ. Παρ’ όλ’ αυτά ο Κάιν, η Έβελιν, ο Μπέντζαμιν
και ο Τζέικ, οι ήρωες της ιστορίας, δεν είναι χαρακτήρες φανταστικοί,
πράγμα που σημαίνει ότι οποιαδήποτε ομοιότητά τους με πρόσωπα ή
απόψεις της πραγματικής ζωής δεν είναι απλή σύμπτωση… Βρίσκονται
και θα βρίσκονται, αν όχι μέσα μας, πάντοτε ανάμεσά μας!!!

ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

Η Κληρονόμος του Ποταμού
Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
1960 Η μυστηριώδης γυναίκα που περιδιαβάζει στις όχθες του Αχέροντα χαρίζει τις γνώσεις της στη δεκαεξάχρονη Φιλίτσα. Η τελευταία
φτάνει στην Αθήνα, αλλάζει το όνομά της σε Ρόζα και χτίζει μια αυτοκρατορία από το μηδέν. Η πολυτάραχη ζωή της Ρόζας σημαδεύεται
από μεγάλους έρωτες, ισχυρές ίντριγκες, έντονα μίση κι ένα σκοτεινό
μυστικό που καλείται να περιφρουρήσει πάση θυσία, ακόμα και με την
ίδια της τη ζωή. 2017 Η δολοφονία της πασίγνωστης πλέον Ρόζας
Παλαιολόγου συγκλονίζει το πανελλήνιο και ο διάσημος ερευνητής
Χρήστος Βαράγκης μαζί με την εγγονή της, τη Λευκή, καλούνται να
λύσουν το μυστήριο.

STEFANIE STAHL

Το Παιδί που κρύβουμε Μέσα μας
Εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ
Οι άνθρωποι που αποφεύγουν την αυτεπίγνωση συνήθως φοβούνται να
έρθουν σε επαφή με το σκοτεινό παιδί μέσα τους. Αν όμως αποδεχτούμε
την ύπαρξή του, και μαζί μ’ αυτό τους φόβους, τα αισθήματα κατωτερότητας και ντροπής, τη θλίψη και την απόγνωσή μας, τότε θα συμφιλιωθούμε
μαζί του. Η ψυχολόγος Stefanie Stahl έχει αναπτύξει μία νέα, αποτελεσματική προσέγγιση για να «δουλέψουμε» με το παιδί που κρύβουμε
μέσα μας. Οι ασκήσεις του βιβλίου θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε
από παλιά ψυχικά μοτίβα, που οδηγούν σε αδιέξοδο τη ζωή μας ώστε να
βελτιώσουμε τις σχέσεις μας και να ζήσουμε ευτυχισμένοι.

CELESTE NG

Μικρές Φωτιές Παντού
Εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Στο Σέικερ Χάιτς, ένα ήρεμο, προοδευτικό προάστιο του Κλίβελαντ, όλα είναι
σχεδιασμένα ως την τελευταία λεπτομέρεια. Και κανείς δεν ενσαρκώνει αυτό το
πνεύμα καλύτερα απ’ ότι η Έλενα Ρίτσαρντσον, της οποίας η βασική αρχή είναι
να σέβεται πάντα τους κανόνες. Τότε, στην ειδυλλιακή φούσκα που συνιστά τη
ζωή της οικογένειάς της, μπαίνει η Μία Γουόρεν, μια αινιγματική καλλιτέχνιδα
που νοικιάζει μαζί με την έφηβη κόρη της, την Περλ, ένα σπίτι των Ρίτσαρντσον.
Σύντομα η Μία και η Περλ αποκτούν πολύ σημαντικότερο ρόλο στη ζωή τους
από αυτόν των απλών ενοικιαστριών. Η Μία όμως κουβαλά ένα μυστηριώδες
παρελθόν και μια αψηφισιά για το κατεστημένο που απειλεί να ανατρέψει την
τόσο τέλεια οργανωμένη κοινότητά τους.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ
ΧΙΛΝΤΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΜΟΣ

Αποκάλυψη
Εκδόσεις ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Η μουντή Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχτεί τις Γιορτές. Ωστόσο, κάποιος άγνωστος, κρυμμένος στις σκιές του παρελθόντος, έχει άλλα σχέδια στο μυαλό του.
Κι αυτό δεν είναι ένα συνηθισμένο μυαλό. Τα εγκλήματα θα διαδεχτούν το ένα το
άλλο, κάνοντας την πόλη να τρέμει από τον φόβο για τη συνέχεια. Η Αστυνόμος
Αΐντα Μητροπούλου, με τη βοήθεια του Υπαστυνόμου Δώρη Μανουστάκου,
θα προσπαθήσουν να ξετυλίξουν το κουβάρι των αλλεπάλληλων ερωτημάτων,
έχοντας την απροσδόκητη βοήθεια του απομονωμένου στο σπίτι του ρεπόρτερ
Παύλου Βαφειάδη. Τέσσερις συγγραφείς αστυνομικής λογοτεχνίας ενώνουν τις
δυνάμεις τους γράφοντας μαζί ένα μυθιστόρημα που θα σας κόψει την ανάσα.

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Πειραιάς Βαθύς
Εκδόσεις ΤΟΠΟΣ
Όλα αυτά έγιναν. Έγιναν κι άλλα που δεν θα μάθουμε ποτέ. Είναι κόσμος υπόγειος. Όσοι ξέρουν δεν μιλάνε. Κι όσοι μιλάνε δεν ξέρουν. Το παρελθόν του Πειραιά
είναι βαρύ. Στις αθηναϊκές εφημερίδες αναφερόταν με δέος: «Η πόλις των
φρικτών εγκλημάτων», «Το βασίλειον του τρόμου», «Το λιμάνι της παρανομίας»
κ.ά. Ο Διονύσης Χαριτόπουλος καταδύεται στον βυθό του μεγάλου Λιμανιού και
φέρνει στην επιφάνεια τον σκληρό και βίαιο κόσμο του, μέσα από πραγματικά
γεγονότα, όπως ακριβώς συνέβησαν, χωρίς μύθους και ωραιοποιήσεις. Στη
σκοτεινή εποχή του Πειραιά, κυριαρχούσαν η βία και το έγκλημα. Αν ήσουν
άοπλος, ήσουν ξεγραμμένος.
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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

