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να s ar one με μπαταρία 000 A είναι
τε ικ s ar one ή o er ank με δυνατότητες
s ar one
Smartp one ...τούβλο σχεδόν στην κυριολεξία. Το είδαμε
κι αυτό. Και κάπως έτσι θα μπορούσαμε να περιγράψουμε
με όχι και τόσο πολύ κομψό η αλήθεια τρόπο το νέο
Energi er Po er ax P
Pop που έδωσε το παρών το
προηγούμενο διάστημα στο
της Βαρκελώνης.
Είναι ένα smartp one με πάχος χιλιοστά, όσο δηλαδή
... , iP one. Ουσιαστικά, θα μπορούσε να πει κανείς πως
είναι μία μπαταρία με smartp one και όχι ένα smartp one
με μπαταρία.
Η πραγματικά τεράστια μπαταρία των . m που
διαθέτει εξασφαλίζει μία εβδομάδα χρήσης ή δύο μέρες
ώρες δηλαδή συνεχούς ideo pla back.
ιαθέτει ακόμη D οθόνη , ιντσών, η οποία διαθέτει
πολύ μικρά be els και pop up module με δύο παρακαλώ
sel ie cameras, επεξεργαστή από τη edia ek,
,
αποθηκευτικού χώρου, triple camera setup ενώ
τρέχει το ndroid Pie.
Όσο για το πόσο γρήγορα φορτίζει η μπαταρία του Καθώς
έχει γρήγορη φόρτιση αυτό μπορεί να συμβεί μέσα σε
ώρες.
Το Energi er Po er ax P
Pop θα κυκλοφορήσει
το καλοκαίρι και σίγουρα είναι το smartp one με τη
μεγαλύτερη μπαταρία στον κόσμο. α αγοράζατε μία τέτοια
συσκευή, αλήθεια

το D

E εκδίδεται από τη S

P ESS

εκδότης διευθυντής
κώστας νόστης
αρχισυντάκτρια
χριστίνα κιτσάτη c.kitsati smartpress.gr
αρχισυντάκτης tests
δημήτρης σκιάννης
στη σύνταξη του D
E συνεργάστηκαν:
γεώργιος γιαγλής, δημήτρης θωμαδάκης,
πέτρος κυπραίος, δώρος κυριακούλης,
καίτη κωνσταντάκου, μάνος κωνσταντινιάδης,
νίκος σαράφογλου
ανταποκριτές εξωτερικού:
otto ansen, markus nig, dieter oenig γερμανία ,
θοδωρής ριζόπουλος γαλλία
στη σύνταξη του D
O E
E
συνεργάστηκαν:
σινεμά: κώστας γιαννακάς
games: πέτρος κυπραίος
υπεύθυνη social media: χριστίνα κιτσάτη
dtp: θεόδωρος παπουτσής, νίκος χαλκιαδάκης
διεύθυνση διαφήμισης: ειρήνη νόστη
γραμματεία: έλλη μαστρομανώλη
λογιστήριο: ανδρέας λουλάκης
consulting b SPE τ.
,
.speg.gr, e mail:in o speg.gr
στοιχεία επικοινωνίας
S
P ESS
Μάγερ ,
, Αθήνα,
τηλ.:
,
in o digitalli e.gr
.digitalli e.gr
διανέμεται δωρεάν σε κεντρικούς σταθμούς Μετρό, σε
ca , σε χώρους εστίασης και σε ειδικά καταστήματα.
ηλώσεις συμμετοχής σε διαγωνισμούς που τυχόν
δημοσιεύονται στο παρόν τεύχος, μπορούν να γίνονται
μέχρι τη λήξη του ίδιου ημερολογιακού μήνα για
τον οποίο εκδόθηκε το τεύχος, εκτός αν αναφέρεται
διαφορετικά στην καταχώρηση.
το περιοδικό Digital i e κυκλοφορεί
φορές το χρόνο.
Οι απόψεις που εκφράζονται σε ενυπόγραφα άρθρα δε
συμπίπτουν απαραίτητα μ’ αυτές του περιοδικού. λικό
που αποστέλλεται προς δημοσίευση δεν επιστρέφεται
ανεξαρτήτως αν δημοσιεύτηκε. Απαγορεύεται η ολική
ή μερική αναδημοσίευση οποιουδήποτε κειμένου,
διαγράμματος ή φωτογραφίας, με οποιοδήποτε τρόπο
και σε οποιαδήποτε γλώσσα, χωρίς τη γραπτή άδεια
του εκδότη.
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First we take Manhattan…
then we take D.C.!

χρόνια πέρασαν από την ημέρα που
βυθιστήκαμε στον συγκλονιστικό κόσμο
του e Di ision. Με παραπάνω από
εκατομμύρια registered gamers, μία εξαιρετικά
φανατική κοινότητα και φυσικά την υποστήριξη
με νέο περιερχόμενο και συνεχή updates, το
om lanc ’s: e Di ision αποτέλεσε ένα από
τα πλέον πετυχημένα massi e online s ooter
P
brids.

District of Columbia!
Ο κόσμος και η Αμερική άλλαξαν μια Μαύρη
Παρασκευή … Ένας θανατηφόρος ιός που
μεταδίδεται μέσω των χρημάτων εμφανίζεται
αρχικά στη Νέα όρκη και οδηγεί μέσα σε λίγες
ημέρες σταδιακά στο απόλυτο χάος τις Η.Π.Α.
Οι νεκροί αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο,
το εμβόλιο είναι… άφαντο και κάπως έτσι ο
πανικός, ο φόβος, η τυφλή βία και η ανομία
κατακερματίζουν κάθε έννοια πολιτισμού.
Οι εξεγέρσεις δεν αργούν να συμβούν,
η αστυνομία και ο στρατός αδυνατούν να
ελέγξουν την κατάσταση και το Μεγάλο Μήλο
μεταμορφώνεται σε μία πόλη φάντασμα, η οποία
έχει περάσει πλέον στον έλεγχο αντιμαχόμενων
παρατάξεων που χρησιμοποιούν κάθε θεμιτό
και αθέμιτο μέσο για να αυξήσουν την επιρροή
τους και να αποκτήσουν όλο και περισσότερο
έλεγχο.
Το κακό ξεκίνησε από τη Νέα όρκη, όμως κι
άλλες μεγαλουπόλεις των Η.Π.Α, αρχίζουν
σιγά σιγά να παραδίνονται στην ανομία και στην
αναρχία. Ακόμη και η εμβληματική πρωτεύουσα
των Η.Π.Α, as ington D. ., δεν μένει… όρθια
μπροστά στην κρίση και στον… κακό χαμό.
μήνες μετά τα γεγονότα της Νέας όρκης, οι
εμφύλιες συρράξεις συνεχίζονται ανάμεσα στις
δυνάμεις της κυβέρνησης που έχουν απομείνει
και στις παραμιλιταριστικές οργανώσεις και ο
gent που υποδύονται οι gamers σπεύδει στην
D. . για να βάλει… τάξη.

Bigger, better, stronger!
Οι de elopers της biso t πήραν το eedback
από τους gamers του πρώτου παιχνιδιού και
φρόντισαν στο να καταστήσουν το se uel
πιο μεγάλο, πιο πλήρες και φυσικά πιο
πλούσιο. εκινώντας πρώτα από το setting η

πρωτεύουσα των .Π.Α προσφέρει πιο πολλούς
ανοικτούς χώρους , κάτι το οποίο μοιραία
αυξάνει το επίπεδο πρόκλησης του παιχνιδιού,
καλλιεργώντας ακόμη περισσότερο τον tactical
χαρακτήρα. Εν αντιθέσει με τη Νέα όρκη, η
as ington D. . προσφέρει διαφορετικά
biomes μεγάλες διακριτές περιοχές
διαφορετικούς τύπους περιβάλλοντος , ενώ το
Μεγάλο Μήλο είχε . Συγκεκριμένα, σύμφωνα
με τους de elopers στην D. . υπάρχουν
οι residential, commercial, go ernmental,
istoric, ide Open και nature.
Παράλληλα, οι δημιουργοί του παιχνιδιού
δούλεψαν εντατικά πάνω στην βελτίωση
της εμπειρίας που προσφέρει το Dark
one, το ειδικό P P rena section, για το
οποίο έχουν σπαταληθεί αμέτρητες ώρες
από τους φανατικούς φίλους του πρώτου
game πολεμώντας δυνατά mobs προς
αναζήτηση καλύτερου loot . Το Dark one
έχει επανασχεδιαστεί προς το καλύτερο,
κάνοντας την ουσιαστικά προσιτή για όλους
τους gamers του παιχνιδιού, ανεξαρτήτως le el,
διορθώνοντας έτσι την ανισορροπία που υπήρχε
στο πρώτο παιχνίδι. Η ιδέα που σκέφτηκαν οι
de elopers στο νέο game της σειράς είναι η
υιοθέτηση μιας πιο εξισορροπημένης λογικής,
καθώς ναι μεν το gear που θα διαθέτετε θα
σας προσφέρει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα,
ωστόσο τα βασικά stats του χαρακτήρα σας
θα μειώνονται, έτσι ώστε να υπάρχει ένα κοινό
επίπεδο για τους περισσότερους παίκτες.

Gear up, Agent!
o e Di ision επεκτείνει σε τεράστιο
βαθμό τα concepts και τα core gamepla
mec anics του πρώτου τίτλου, προσφέροντας
μια εμπειρία που είναι πληρέστερη, πιο μεστή,
πιο εξισορροπημένη και πολύ πιο πλούσια.
Αναμφίβολα, είναι ένα must a e που δεν
πρέπει να λείπει από τη συλλογή των φανατικών
gamers και κυρίως εκείνων που πίνουν νερό
στην ξεχωριστή εμπειρία που προσφέρουν τα
online s ooters.
o o Clancy’s e Division κυκ ο ορεί
από τη CD edia για o ne lay a ion
και C
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MWC 2019
Οι ot ανακοινώσεις της έκθεσης
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Το φετινό
ήταν πιο ενδιαφέρον από
κάθε άλλη χρονιά, την τελευταία πενταετία.
Άρχισε να βρίσκει και πάλι το χαρακτήρα
του, πολλές από τις τεχνολογίες που
βλέπαμε κάθε χρόνο σε βρεφικό στάδιο,
πλέον έδειξαν πιο ώριμες από ποτέ
και η έκθεση ήταν απαλλαγμένη από
υπερβολές . Το έπαιξε παντού,

παρόλο που τα δίκτυα και οι υποδομές
φυσικά δεν είναι ακόμη έτοιμες. Στα de ices,
την τιμητική τους είχαν σαφώς τα oldables.
Κρατάμε το νέο ρεύμα που δημιουργείται
χάρη στα oldables και την καθολική
άνοδο σε ποιότητα και επίπεδο όλων των
κατασκευαστών. Ας δούμε μαζί τις πιο ot
ανακοινώσεις της έκθεσης.

Huawei
Mate X
Ανακοινώθηκε
το oldable
της εταιρείας
και …καίει
καρδιές

ε θα μπορούσε να είναι άλλος ο
πρωταγωνιστής του e ent της ua ei στο
από το oldable smartp one της
εταιρείας. Ακούγαμε γι’ αυτό πολύ καιρό και
να που σήμερα το ua ei ate είναι μία
πραγματικότητα. Μάθαμε τα πρώτα στοιχεία
για τη συσκευή, που πραγματικά εντυπωσίασε
στην παρουσίαση κερδίζοντας όλα τα βλέμματα.
Πώς άλλωστε μία τέτοια υλοποίηση να
περάσει απαρατήρητη Πρόκειται για το πρώτο
oldable της αγοράς που διπλώνει προς τα
έξω, ουσιαστικά δηλαδή με την οθόνη στην
εξωτερική πλευρά. Όπως βλέπετε και στις
φωτό, διαθέτει και ένα σχετικά ογκώδες
strip που χρησιμεύει ώστε να το πιάνετε, ενώ
φιλοξενεί και την triple camera της συσκευής.
Παρά τη σύνθετη κατασκευή, η ua ei έχει
φροντίσει ώστε να έχει ένα ομοιόμορφο
σχήμα διπλωμένο, ενώ διαθέτει και ιδιαίτερα
εξελιγμένη άρθρωση που η εταιρεία ονομάζει
alcon inge και αποτελείται από πάνω
από
διαφορετικά στοιχεία. Όταν είναι
διπλωμένο, είναι ενεργές και οι δύο οθόνες του,

επιτρέποντάς σας να το χρησιμοποιείτε ανάλογα
με τις ανάγκες σας. Το μεγαλύτερο τμήμα, ας
πούμε το εμπρόσθιο , έχει διαγώνιο , ίντσες
ενώ το πίσω , ίντσες. εδιπλωμένο έχει
διαγώνιο ίντσες και ανάλυση
x
pixels, ενώ η τεχνολογία του panel είναι
O ED. Το ua ei ate υποστηρίζει
με ταχύτητες που του επιτρέπουν να
κατεβάσει
μέσα σε τρία δευτερόλεπτα,
ενώ διαθέτει υποδοχή για δύο κάρτες S . Η
συσκευή παίρνει ενέργεια από δύο μπαταρίες,
χωρητικότητας .
m , ενώ διαθέτει πολύ
γρήγορο φορτιστή
που φορτίζει έως το
σε μόλις λεπτά. Το ua ei ate
διαθέτει, όπως προαναφέραμε, triple camera
setup, που έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με
τη eica. Συναντάμε τηλεφακό, ευρυγώνιο και
υπερευρυγώνιο φακό, το setup δηλαδή που
είδαμε και στο ate Pro. Όπως μάθαμε
από την παρουσίαση της εταιρείας, το ate
θα κυκλοφορήσει γύρω στα μέσα της χρονιάς
με κόστος .
ευρώ για την έκδοση με
και
αποθηκευτικού χώρου.
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Sony Xperia 1 Επίσημο με οθόνη , ιντσών
O ED : και triple camera
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Το Son peria κυριάρχησε στις
ανακοινώσεις της εταιρείας στο
, αποτελώντας μία
πρόταση με οθόνη , ιντσών
με την κινηματογραφική
αναλογία του : . Η
τεχνολογία της είναι O ED
και η ανάλυσή της Κ
x
pixels ,
ενώ υποστηρίζει D
και ενσωματώνει
τεχνολογίες από
το lineup ra ia
της Son και Dolb
tmos. Όσον αφορά το
design του, πλέον συναντάμε lat
πλάτη, σε αντίθεση με προγενέστερα
μοντέλα, κομψές καμπύλες στις άκρες,
αλλά και χρήση γυαλιού στο πίσω πάνελ

της συσκευής. O αισθητήρας δακτυλικών
αποτυπωμάτων έχει μετακινηθεί στο
po er button στο δεξί πλάι,
όπως στα παλιά peria .
Επεξεργαστής του Son
peria είναι ο Snapdragon
, ενώ διαθέτει
,
ή
επεκτάσιμου
αποθηκευτικού χώρου, καθώς
και μπαταρία . m . Στον
τομέα των καμερών διαθέτει triple
camera setup με υπερευρυγώνιο,
κανονικό φακό και τηλεφακό, με τον
κεντρικό αισθητήρα να έχει ανάλυση
P, ενώ η sel ie camera έχει ανάλυση
P. Έρχεται ακόμη με αντοχή στο νερό
και τη σκόνη σύμφωνα με το πρότυπο P ,
ενσωματωμένο το ndroid Pie με το skin
της Son .

Τα Samsung Galaxy A50 και Galaxy A30
ζεσταίνουν τη mid range αγορά
Μπορεί η Samsung να είχε δείξει το
βαρύ πυροβολικό της στο npacked
e ent της προηγούμενης εβδομάδας,
κράτησε όμως κάτι και για το
της Βαρκελώνης. Τα νέα της
smartp ones, που μόλις παρουσιάστηκαν,
είναι τα alax
και alax
, που
αναβαθμίζουν την αγαπημένη σε πολλούς
σειρά alax που απευθύνεται σε mid
ranges με ...υψηλές ωστόσο απαιτήσεις.
ιαθέτουν οθόνη , ιντσών Super
O ED n init
με μικρό notc σε
σχήμα δηλαδή . Το alax
ωστόσο
ενσωματώνει sel ie camera
P, ενώ
το alax
P. Η κεντρική κάμερα
του πρώτου είναι dual με αισθητήρες
P, ενώ το
διαθέτει κεντρική
κάμερα
P και δεύτερο αισθητήρα στα
P. Όσον αφορά τα υπόλοιπα specs,
το alax
διαθέτει επεξεργαστή

Ex nos
, ή
, ή
αποθηκευτικού χώρου και μπαταρία
.
m , ενώ το alax
επεξεργαστή
Ex nos
, ή
, ή
αποθηκευτικού χώρου και μπαταρία επίσης
.
m . Το Samsung alax
θα
είναι διαθέσιμο στις εξής αποχρώσεις
lack, ite, lue και… oral inspired b
scattered lig t , ενώ το alax
σε όλες
εκτός από την τελευταία.

Alcatel 3, Alcatel 3L,
Alcatel 1s Alcatel
3T 10 υναμικό
κουαρτέτο συσκευών
στη Βαρκελώνη

etallic lue . Το τρίτο της παρέας είναι το
lcatel S, μία πρόταση με οθόνη , ιντσών
: D ull Vie , οκταπύρηνο επεξεργαστή,
και
επεκτάσιμου αποθηκευτικού
χώρου. ιαθέτει μπαταρία . m ,
dual cameras
P, οπίσθιο αισθητήρα
δακτυλικών αποτυπωμάτων, ace e acial
recognition, ενώ θα κυκλοφορήσει το δεύτερο
τρίμηνο του έτους με κόστος
ευρώ σε lack,
lue, ose και old αποχρώσεις.

Blackberry KEY2 Red
Edition
Νέα limited ersion που
κερδίζει τα βλέμματα

Τρείς νέες προτάσεις ανακοίνωσε η
ommunications στη Βαρκελώνη,
παρουσιάζοντας, με αφορμή το
, τα
lcatel , lcatel και lcatel s. Το lcatel
διαθέτει οθόνη , ιντσών . : D Super
ull Vie με πολύ μικρό notc και αναλογία
οθόνης προς πρόσοψη
. Τροφοδοτείται από
οκταπύρηνο c ipset της ualcomm με ή
, ενώ διαθέτει ή
επεκτάσιμου
αποθηκευτικού χώρου και μπαταρία . m .
Έρχεται με dual camera setup
P με
maging Scene Detection και sel ie camera
P. Το lcatel θα κυκλοφορήσει το δεύτερο
τρίμηνο του έτους μέ κόστος
ευρώ για
την έκδοση
storage και
ευρώ για την έκδοση
storage.
Τo λίγο πιο οικονομικό lcatel διαθέτει και
αυτό οθόνη , ιντσών D Super ulll Vie ,
ενώ τροφοδοτείται από τετραπύρηνο c ipset
της ualcomm και διαθέτει το ίδιο κάμερα
setup
P dual rear cameras και P
sel ie camera , καθώς και μπαταρία . m .
α κυκλοφορήσει με ndroid . Oreo με
προοπτική αναβάθμισης σε ndroid . Pie ,
μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του έτους με κόστος
ευρώ σε δύο αποχρώσεις nt racite black

Η
ommunication παρουσίασε, με αφορμή
το
, μία ολοκαίνουρια έκδοση του
βραβευμένου lackberr E smartp one
ed
της. ποδεχθείτε το lackberr E
Edition, μία πρόταση με το θρυλικό lackberr
ke board, αλλά και τις βελτιστοποιήσεις της
εταιρείας στον τομέα της ασφάλειας και της
ιδιωτικότητας. Η νέα πρόταση, που αποτελεί
limited edition της εταιρείας, έρχεται με premium
κατασκευή από αλουμίνιο Series , dual rear
camera,
και
αποθηκευτικού
χώρου. ποστηρίζει φυσικά το ndroid με
δυνατότητες όπως τα oogle ens
oogle
ssistant, ενώ έρχεται
με ανανεωμένο
ub so t are που
περιλαμβάνει μία
νέα ction bar στο
κάτω μέρος των
ub εφαρμογών και
επίσης ανανεωμένο
. Η lackberr
E
ed Edition θα
είναι διαθέσιμη σε
επιλεγμένες αγορές
και στην Ευρώπη με
κόστος
ευρώ,
περιλαμβάνοντας και
ένα σετ από κόκκινα
earbuds της εταιρείας.
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Xiaomi Mi 9
lobal launc της
τρομερής ναυαρχίδας
της εταιρείας σε …
απίστευτη τιμή
14

Πριν ελάχιστες μέρες γνωρίσαμε
στην Κίνα το iaomi i , μία
εντυπωσιακή συσκευή που τώρα,
με αφορμή το
, η iaomi
κάνει το παγκόσμιο λανσάρισμά της.
Περιληπτικά, υπενθυμίζουμε ότι είναι
μία πρόταση με οθόνη , ιντσών
με notc σταγόνα, ενσωματωμένο
αισθητήρα αποτυπωμάτων, επεξεργαστή
Snapdragon
,
, ή
αποθηκευτικού χώρου, triple camera ,
και
P και μπαταρία .
m .
Αυτό όμως που τρέλανε τον κόσμο στη
Βαρκελώνη είναι η τιμή της, καθώς η
iaomi ανακοίνωσε κόστος
ευρώ
για την έκδοση
storage
και
ευρώ για την έκδοση
storage. Εξαιρετικό deal για
μία συσκευή για το πάνω ράφι της αγοράς.

Nokia 9 PureView
Το πρώτο smartp one
στον κόσμο με σύστημα
πέντε καμερών
Η
D lobal
ανακοίνωσε
το okia
PureVie ,
το οποίο
διαθέτει για
πρώτη φορά
παγκοσμίως
πέντε κάμερες
με E SS
Optics, κάθε
φωτογραφία
που τραβάτε
με το okia
PureVie είναι
D και οι
πέντε κάμερες
συνεργάζονται
ταυτόχρονα για να επιτύχουν την τέλεια
εικόνα, καθώς το okia PureVie τις
συνδυάζει σε μία φωτογραφία
P με
εξαιρετική δυναμική εμβέλεια και ασύγκριτο
βάθος πεδίου. Το okia PureVie διαθέτει
το πρώτο σύστημα πέντε καμερών στον
κόσμο με E SS Optics. Έχει δύο αισθητήρες
χρώματος για ακριβείς ζωντανές εικόνες
και τρεις μονοχρωματικούς αισθητήρες
που αποδίδουν οξύτητα και λεπτομέρεια.
Κάθε λήψη με το okia PureVie
χρησιμοποιεί και τις πέντε κάμερες για να
συλλέξει τουλάχιστον
P δεδομένων
απεικόνισης. Το okia PureVie είναι
εξοπλισμένο με προηγμένες τεχνολογίες.
Με την ετερογενή χρήση υπολογιστών,
η πλατφόρμα ualcomm Snapdragon
obile χωρίζει με έξυπνο τρόπο
τις εργασίας απεικόνισης σε διάφορους
πυρήνες τεχνολογίας. ιαθέτει επίσης
φωτεινή .
pO ED PureDispla
οθόνη και ενσωματωμένη ασύρματη φόρτιση
i ireless.

Lenovo Tab V7
σε , ultra portable tablet
και smartp one
Νέα ανακοίνωση από τη eno o, με την
εταιρεία να παρουσιάζει μία πρόταση για
τους χρήστες που είναι μόνιμα σε κίνηση και
θέλουν να έχουν τα πάντα στα χέρια τους.
Είναι το ολοκαίνουριο, εξαιρετικά φορητό
eno o ab V , που συνδυάζει ένα tablet με
ένα smartp one. Συνδυάζει τα οφέλη ενός
ndroid tablet, με ολοήμερη διάρκεια ζωής
μπαταρίας, καταπληκτικό ήχο και μια τεράστια
οθόνη , ιντσών D
PS
D με αναλογία : , με τα πλεονεκτήματα
ενός smartp one που σας επιτρέπει να
μιλάτε, να γράφετε και να χρησιμοποιείτε
δεδομένα οπουδήποτε όλα σε μία προσιτή
τιμή. Το eno o ab V διαθέτει ακόμη
επεξεργαστή Snapdragon
,
,
αποθηκευτικού χώρου, κεντρική κάμερα

P και sel ie camera P. Έρχεται με
οπίσθιο αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων,
ενώ διαθέτει υποδοχή για δύο κάρτες S
και microSD έως και
. Η δε μπαταρία
του είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη, καθώς έχει
χωρητικότητα .
m .

LG G8 ThinQ
Έρχεται με δυνατότητα
scanning της …παλάμης
σας και ir estures

ασφαλέστερο ace unlocking, ενώ χάρη στη
δυνατότητα ir otion μπορείτε να ελέγξετε τη
συσκευή μέσω air gestures. Το
in θα
κυκλοφορήσει σε τρεις αποχρώσεις armine ed,
e urora lack and e
oroccan lue .

Η παρουσίασε στο
το νέο
της κορυφαίο smartp one. Πρόκειται
φυσικά για το
in , μία πρόταση με
οθόνη , ιντσών . : ullVision O ED,
επεξεργαστή Snapdragon
,
,
αποθηκευτικού χώρου και μπαταρία
.
m . o
in διαθέτει triple
camera
P standard
P telep oto
P ultra ide . εχωρίζει ωστόσο χάρη
στην εμπρόσθια κάμερά του που η αποκαλεί
camera. ιαθέτει αισθητήρα P και o
camera χάρη στην οποία διαθέτει δυνατότητα
and D μπορεί να ξεκλειδώσει το τηλέφωνο
διαβάζοντας χαρακτηριστικά από την παλάμη
σας, όπως τις φλέβες σας . D camera
της συσκευής χρησιμοποιείται επίσης για
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Nubia Alpha
Βραχιόλι smartp one με
lexible οθόνη O ED ’’

16

Στο φετινό obile orld ongress δύο
είναι οι λέξεις που παίζουν πολύ: και
… oldables. Όσον αφορά τις δεύτερες
υλοποιήσεις, το σχόλιο της E είναι
να επιδείξει κάτι σχετικό, αλλά και
διαφορετικό. Ένα earable p one. Το
ubia lp a διαθέτει design που θυμίζει
κόσμημα για το χέρι σας, καθώς μπορεί να

Doogee S90
o υπέρτατο modular
rugged p one
Doogee είναι μια από τις πιο γνωστές
κινεζικές εταιρείες, καθώς εδώ και αρκετά
χρόνια δημιουργεί προ όντα, τα οποία
μάλιστα έχουν ξεφύγει από τα όρια της
κινεζικής επικράτειας. Η Doogee έχει
δημιουργήσει μια εξαιρετική παράδοση
στα υπερενισχυμένα κινητά τηλέφωνα, τα
οποία είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν
ακόμη και στις χειρότερες συνθήκες και
να επιβιώνουν ακόμη και στις χειρότερες
κακουχίες Εάν βέβαια είχατε στο μυαλό
σας ότι ένα rugged p one δεν διαθέτει
τα απαιτούμενα specs για να χαρείτε
τον κόσμο της mobile τεχνολογίας όπως
πρέπει, με το S που παρουσιάστηκε
στο
στη Βαρκελώνη, μάλλον
θα πρέπει να αναθεωρήσετε τις απόψεις
σας Το Doogee S πρόκειται για ένα

τυλιχθεί γύρω από τον καρπό σας. ιαθέτει
κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι και
μεγάλη O ED οθόνη με διαγώνιο ίντσες,
η οποία είναι lexible, μπορεί δηλαδή να
ακολουθήσει τις …καμπύλες του χεριού σας.
Η ubia προμοτάρει τη συσκευή όχι απλά
σαν earable, αλλά σαν smartp one, καθώς
μπορεί ουσιαστικά να αντικαταστήσει το
τελευταίο. ποστηρίζει eS , σας επιτρέπει
να κάνετε κλήσεις μέσω
αλλά και να
στέλνετε μηνύματα. ποστηρίζει ακόμη
luetoot και i i, ενώ ενσωματώνει
επεξεργαστή Snapdragon ear
,
, καθώς και μπαταρία
m . Έχει
βέβαια και κάμερα P για τις απαραίτητες
φωτογραφίες και ideo που θα θέλετε να
τραβήξετε, καθώς και
αποθηκευτικού
χώρου. Επιπλέον, συναντάμε δυνατότητες
earable, όπως υποστήριξη exercise
modes, παρακολούθηση καρδιακών
παλμών, ποιότητας ύπνου κ.ά, ενώ όσον
αφορά το λειτουργικό του τρέχει ένα custom
OS της ubia.
Super lags ip
όπως το αποκαλούν
οι Κινέζοι και γύρω
από αυτό έχει
στηθεί ένα αρκετά
ιδιαίτερο concept,
καθώς o χρήστης
του μπορεί να
συνδέσει μια σειρά
από διαφορετικά
modules.
Βασισμένο στη
λογική ix, matc
and s ap των
Κινέζων, το Doogee S μπορεί εύκολα και
άνετα με το αντίστοιχο module να αποκτήσει
μια πανίσχυρη nig t ision camera, να γίνει
ένα επαγγελματικό digital alkie talkie για
εκείνους που θέλουν να επικοινωνούν
σε χώρους που δεν πιάνει το σήμα της
κινητής τηλεφωνίας , ενώ επιπλέον μπορεί
να αποκτήσει και
δυνατότητες με το
αντίστοιχο module.

ΝΕΟ IPAD AIR
18

Τι πρέπει
να γνωρίζετε

& IPAD MINI
5 Η Σ

Γ Ε Ν Ι Α Σ !

ύο ν α i ad μόλις έκαναν πρεμιέρα από
την pple και δεν είναι άλλα από το ν ο i ad
Air και το i ad ini ης γενι ς αι τα δύο
υποστηρί ουν π ον το A le encil, ενώ
ακολουθούν τα βασικά τους χαρακτηριστικά.
Το νέο i ad Air έρχεται με οθόνη 0
ιντσ ν με υποστήριξη rue one, λεπτό
και ελαφρύ design και τον τελευταίο pple
επεξεργαστή. αρακτηριστικά δηλαδή
παρόμοια με αυτά που γνωρίσαμε και στο
iPad Pro σε πιο οικονομική τιμή. ποστηρίζει
ακόμη
ar encil ης γενι ς και
ar ey oard, διαθέτει
main
s ooter και χωρητικότητα έως
, ενώ
προσφέρει 0 ρες δι ρκειας ωής της
μπαταρίας του και θα είναι διαθέσιμο σε
s ace ray silver και old αποχρώσεις.

Το i ad ini ης γενι ς δεν έχει σημαντικές
διαφορές από το προγενέστερο μοντέλο
που γνωρίσαμε το
. Η συσκευή έρχεται
με o c D d al s eaker sys e , ενώ
η οθόνη της παραμένει 9 ιντσ ν
με
ανάλυση 0
i els υποστηρίζοντας
πλέον ide color DC
a
και
την τεχνο ογία r e one της A le
πε εργαστής του είναι ο νεότερος
A επε εργαστής της pple, ενώ ο
αποθηκευτικός του χώρος είναι ή
B
ανάλογα με την έκδοση. ο ν ο i ad ini
ης γενι ς διαθέτει ακόμη κ μερα
αλλά και ανα α μισμ νη Face i e ca era
D. ια πρ τη ορ η συσκευή
υποστηρί ει encil ης γενι ς , το οποίο
βέβαια μπορείτε να αγοράσετε ξεχωριστά.
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S10
Η Samsung γιορτάζει μια δεκαετία από
το λανσάρισμα του πρώτου alax S
και παρουσιάζει μια νέα σειρά premium
smartp ones: την Galaxy S10.
Με τέσσερις μοναδικές συσκευές, η σειρά
alax S είναι σχεδιασμένη για να
ανταποκρίνεται στις ξεχωριστές ανάγκες
της σημερινής αγοράς smartp one,
ώστε οι καταναλωτές να αφιερώνουν
περισσότερο χρόνο στις αγαπημένες τους
ασχολίες. Κάθε συσκευή προσφέρει μια
εμπειρία επόμενης γενιάς στις κατηγορίες
που ενδιαφέρουν περισσότερο τους
καταναλωτές: πρωτοποριακές καινοτομίες
στην οθόνη, στην κάμερα και στην
απόδοση.
ια τους καταναλωτές που αναζητούν μια
κορυφαία συσκευή, το Galaxy S10+ δεν
πληροί απλώς όλες τις προδιαγραφές
από την οθόνη, τη φωτογραφική
μηχανή ως την απόδοση αλλά τις
πηγαίνει στο επόμενο επίπεδο. Το
Galaxy S10e είναι κατασκευασμένο για
εκείνους που θέλουν όλα τα premium
βασικά χαρακτηριστικά σε μια compact
συσκευασία με επίπεδη οθόνη. Με τη νέα
ολοκαίνουρια οθόνη D namic
O ED,
κάμερα επόμενης γενιάς και έξυπνη
απόδοση, η σειρά alax S προσφέρει

χρωματική γκάμα και μια λαμπερή,
σχεδόν πραγματική, εικόνα. Η D namic
O ED οθόνη της σειράς alax S
έχει πιστοποίηση VDE για ζωηρά, φωτεινά
χρώματα και την καλύτερη αναλογία
αντίθεσης της βιομηχανίας σε μια κινητή
συσκευή για ακόμη σκουρότερα μαύρα
χρώματα και φωτεινότερα λευκά.
Με πιστοποίηση από το Displa ate, ο
χρήστης θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τα
ευκρινέστερα χρώματα σε κινητή συσκευή,
ακόμα και υπό το έντονο φως του ήλιου.
Επίσης, η οθόνη D manic
O ED μειώνει
το μπλε φως μέσω της οθόνης E e om ort
Άνεση Ματιού , που έχει λάβει πιστοποίηση
από το V einland, χωρίς εκπτώσεις
στην ποιότητα της εικόνας ή την προσθήκη
φίλτρου.

στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές
και θέτει νέα πρότυπα στη βιομηχανία
smartp one.
νωρίστε την Dyna ic A
L D ο όνη
F ll creen μπειρία με περηχητικό
ισ ητήρα ακτυ ικού ποτυπ ματος
Η σειρά alax S φοράει την καλύτερη
οθόνη της Samsung μέχρι στιγμής, την
πρώτη D namic
O ED οθόνη στον κόσμο.
Όντας τα πρώτα smartp ones με D
πιστοποίηση, οι οθόνες τους αναπαράγουν
ρεαλιστικό ψηφιακό περιεχόμενο, και
με δυναμική χαρτογράφηση τόνων, ο
καταναλωτής θα βλέπει μια ευρύτερη

Το αποτέλεσμα μιας επαναστατικής
κατασκευαστικής διαδικασίας, η μοναδική
n init O οθόνη της σειράς alax S
συνδυάζει μια σειρά από αισθητήρες
και τεχνολογία κάμερας σε οθόνη με
οπή για μεγιστοποίηση προβολής χωρίς
περισπασμούς.
Η D namic
O ED οθόνη της σειράς
alax S περιλαμβάνει, ακόμα, τον
πρώτο ενσωματωμένο περηχητικό
Αισθητήρα ακτυλικού Αποτυπώματος
που αναγνωρίζει τα D περιγράμματα του
δακτυλικού αποτυπώματος και όχι μια D
εικόνα αυτού για μεγαλύτερη προστασία
κατά της πλαστογράφησης. Με την πρώτη
παγκόσμια πιστοποίηση DO lliance
iometric omponent, η συγκεκριμένη
επαλήθευση βιομετρικών στοιχείων
επόμενης γενιάς εξασφαλίζει απόλυτη
ασφάλεια στην συσκευή, όμοια με εκείνη
ενός θησαυροφυλακίου.
μερα παγγε ματικού πιπ δου
ασισμ νη στην πρωτοποριακή κ μερα
της a s n με τεχνολογίες Dual Pixel και
ιπλού ιαφράγματος, η σειρά alax S
εισάγει νέα τεχνολογία στην κάμερα και
προηγμένη ευφυ α που διευκολύνει την λήψη
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επικών φωτογραφιών και βίντεο:
περ ευρυγώνιοι Φακοί: ια πρώτη
φορά σε σειρά S, η alax S
διαθέτει περ ευρυγώνιους Φακούς
με πεδίο προβολής
μοιρών,
που προσομοιάζει το ανθρώπινο
μάτι. Έτσι, μπορείτε να αποτυπώσετε
ακριβώς αυτό που βλέπετε. Ιδανικοί
για εντυπωσιακές λήψεις τοπίων,
πανοραμικές φωτογραφίες ακόμη και
για μια μεγάλη οικογενειακή πόζα, οι
περ ευρυγώνιοι Φακοί εξασφαλίζουν
πως θα φωτογραφίζετε πάντα ολόκληρη
την σκηνή.
Εγγραφή ίντεο ψηλής Σταθερότητας
Super Stead
ψηλής Ποιότητας:
Η σειρά alax S προσφέρει
μαγνητοσκόπηση Super Stead με
τεχνολογία ψηφιακής σταθεροποίησης.
Είτε χορεύετε σε μια συναυλία ή
προσπαθείτε να βιντεοσκοπήσετε
κάθε λεπτομέρεια σε μια ποδηλατική
διαδρομή ανώμαλου δρόμου, η
λειτουργία Super Stead σας επιτρέπει
να αιχμαλωτίσετε την στιγμή. Τόσο οι

μπροστινές όσο και οι κάμερες πίσω
όψης μπορούν να μαγνητοσκοπήσουν
μέχρι και D ποιότητα, και για πρώτη
φορά στην βιομηχανία, η κάμερα πίσω
όψης σας δίνει τη δυνατότητα εγγραφής
σε D
.
Κάμερα
Τεχνητής Νοημοσύνης : Η
σειρά alax S μετατρέπει τις ήδη
έξυπνες λειτουργίες σε ακριβέστερες με
την Μονάδα Νευρωνικής Επεξεργασίας
eural Processing nit P που
διαθέτει για να μπορείτε να τραβήξετε
φωτογραφίες επαγγελματικού
επιπέδου, χωρίς να χρειάζεται να
επιλέγετε χειροκίνητα κάποια από τις
προηγμένες λειτουργίες της κάμερας.
Η λειτουργία Βελτιστοποίηση Σκηνής
Scene Optimi er τώρα πια μπορεί
να αναγνωρίσει και να επεξεργαστεί
πιο αποτελεσματικά τις επιπρόσθετες
σκηνές χάρη στην P . Και με τη
λειτουργία Προτάσεις Λήψεων S ot
Suggestion , η σειρά alax S μπορεί
να προτείνει αυτόματες συνθέσεις για
να πλαισιώσετε την φωτογραφία σας
καλύτερα από ποτέ.
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MAIC
ΤΟ ΝΕΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟ ΕΝΕΙΑΣ

Η MAIC
mini, με κομψό
και σύγχρονο design, ικανότητα
αναπαραγωγής ήχου υψηλής ποιότητας
και τις ίδιες ακριβώς δυνατότητες
με το πρώτο μέλος της πλατφόρμας,
εντάσσεται στην καινούρια κατηγορία
επιτραπέζιας οικιακής συσκευής με
οθόνη Smart Displa .
Η
ini με ο όνη ’’ λειτουργεί
πανεύκολα όπου υπάρχει πρόσβαση σε
ρεύμα και i i, ενώ λόγω του μεγέθους
της, ταιριάζει σε οποιοδήποτε σημείο του
σπιτιού όπως στο κομοδίνο, στην κουζίνα,
στο καθιστικό, στο παιδικό δωμάτιο ή

στο γραφείο. Η
mini διατίθεται στα
καταστήματα προ όντων τεχνολογίας και
κινητής τηλεφωνίας στην τιμή των 9 .
Σημειώνεται, ότι το πρώτο προ όν Smart
Displa που γέννησε η πλατφόρμα
και κυκλοφόρησε επίσημα στις
Ιανουαρίου έχει μεγαλύτερες διαστάσεις,
οθόνη ’’, μεγάλα ηχεία και η τιμή του
ανέρχεται σε
. Οι έξυπνες ψηφιακές
βοηθοί βρίσκονται ήδη μέσα σε
εκατ
Αμερικανικά σπίτια. Από το λανσάρισμα
της lexa της ma on τo
μέχρι
και σήμερα, οι νέας γενιάς έξυπνες
ψηφιακές βοηθοί έχουν σύμφωνα με

έρευνες αλλάξει δραστικά και προς το
καλύτερο τη ζωή και τη καθημερινότητα των
Αμερικανών.
Η
mini
.maic.gr όπως και το
πρώτο μοντέλο της οικογένειας
, παί ει
μουσική
ηνική ή νη οποιουδήποτε
καλλιτέχνη ή είδους a , rock, unk ,
κλασική , καθώς και μουσική ανάλογα με
τον καιρό, τη διάθεση ή τη δραστηριότητα
ενώ επίσης αναπαράγει τις αγαπημένες
μουσικές λίστες που ο χρήστης έχει
δημιουργήσει. Βρίσκει ραδιο ωνικούς
στα μούς από όλο τον κόσμο, αναπαράγει
μουσικά και άλλα βίντεο, κινούμενα σχέδια,
ενημερώνει για τον καιρό σε όλο τον κόσμο,
δείχνει τις ειδήσεις, κρατάει υπεν υμίσεις,
αναζητά σημεία ενδια ροντος,
βρίσκει ένα καλό εστιατόριο. Μπορεί να
σου φτιάξει τη διάθεση, να σου δώσει
συμβουλές για την κουζίνα, να σου δείξει
όποια συνταγή μαγειρικής επιθυμείς,
να σου πει ένα ανέκδοτο, ένα παραμύθι,
ακόμη και να σε βοηθήσει να κοιμηθείς.
Επιπλέον, με τη λειτουργία Smarthome
μπορεί να διαχειριστεί τις έξυπνες λάμπες
σε οποιοδήποτε δωμάτιο του σπιτιού, τις
έξυπνες πρίζες του σπιτιού και κατ’επέκταση
τις οικιακές συσκευές που είναι συνδεμένες
σε έξυπνη πρίζα, όπως για παράδειγμα,
να ανάψει την καφετιέρα, να κλείσει τα
παντζούρια, να διαχειριστεί μια έξυπνη
τηλεόραση, να κάνει ρυθμίσεις και να πάρει
πληροφορίες από έξυπνους θερμοστάτες.
Η
mini παρέχει τη δυνατότητα
παρακολούθησης δημοφιλών τηλεοπτικών
σειρών και ταινιών στο Netflix, ενώ
υποστηρίζει και το Spotify. ίνει επίσης
τη δυνατότητα πραγματοποίησης
ιντεοκ ήσεων φωνητικά, μέσα από
ένα φιλικό περιβάλλον που μπορούν να
διαχειριστούν εύκολα ακόμα και όσοι δεν
είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία.
Αναβαθμίζεται αυτόματα και εμπλουτίζεται
με νέες δεξιότητες και ευφυ α.

Η MAIC mini όπως και το πρώτο μέλος της
οικογένειας απευθύνεται σε κοινά όλων των
ηλικιακών ομάδων, από μικρά παιδιά μέχρι
και μεγάλες ηλικίες, καθώς η χρήση της είναι
πολύ απλή πρωτίστως για ανθρώπους που
δεν γνωρίζουν καθόλου από τεχνολογία. Η
εμπειρία της επικοινωνίας με τη
είναι
πολύ κοντά στην καθημερινή επικοινωνία
με έναν κανονικό συνομιλητή, αφού
μπορεί και συμμετέχει σε εμπλουτισμένο
διάλογο και από απόσταση. Η
έχει
συναισθήματα , χιούμορ, χαμογελάει,
χαίρεται, θυμώνει, ντρέπεται, κλείνει το
μάτι, σε μία προσομοίωση ανθρώπινων
αντιδράσεων .
Η MAIC mini προστίθεται στην οικογένεια
των έξυπνων ψηφιακών βοηθών που
βασίζονται στην Ευρωπα κή Πλατφόρμα
Τεχνητής Νοημοσύνης και Αναγνώρισης
Φωνής της
S, το πιο τολμηρό αλλά και
το πιο ουσιαστικό βήμα της εταιρείας στην
υλοποίηση της διαχρονικής της δέσμευσης
να προσπαθεί να κάνει την ζωή των
ανθρώπων πιο εύκολη Making Li e Simple .

25

26

Η νέα εταιρεία ενοικίασης
ηλεκτρικών πατινιών
που µόλις ήρθε στην Αθήνα

Τα η εκτρικ πατίνια της i e
θυγατρικής του ομίλου Daimler, στον
οποίο ανήκει πλέον και η E
έφτασαν
στους δρόμους της ήνας..
Σε εκδήλωση στην Τεχνόπολη του ήμου
Αθηναίων, η εταιρεία ανακοίνωσε την
άφιξή της στην ελληνική πρωτεύουσα με
μία υπηρεσία ενοικίασης e scooo ers,
που φαίνεται πως είναι το νέο ot
trend της πόλης. Τα e scooters της
i e θα βρίσκονται πλέον σε κεντρικά
σημεία εντός του ήμου Αθηναίων,
αποτελώντας έναν εναλλακτικό και
οικολογικό τρόπο για τις μετακινήσεις
σας, κάτι που αποτελεί και όραμα της
ίδιας της εταιρείας. ρησιμοποιώντας
την ειδική ε αρμογή μέσω του
Android ή i κινητού σας μπορείτε να
εντοπίσετε το κοντινότερο σημείο σε
εσάς όπου βρίσκεται ένα e scooter της
ive και κατόπιν να το εκ ειδ σετε

και να το χρησιμοποιήσετε για το χρόνο
που επιθυμείτε. Αφού ολοκληρώσετε τη
διαδρομή σας η πληρωμή πραγματοποιείται
μέσω πιστωτικής στο app μπορείτε να
κλειδώσετε εκ νέου το πατίνι και να το
αφήσετε στο σημείο που επιθυμείτε, εντός
των ορίων που είναι διαθέσιμη η υπηρεσία.
Το ξεκλείδωμα του πατινιού κοστίζει ευρ ,
ενώ η επιπρόσθετη χρέωση είναι 0 ευρ
για κ ε επτό χρήσης Να σημειώσουμε
ότι τα πατίνια της i e θα βρίσκονται στους
δρόμους της πόλης ό ο
το εικοσιτετρ ωρο Στο πλαίσιο της
συνέντευξης τύπου, η εταιρεία σημείωσε
ότι η άφιξή της στην ελληνική αγορά θα
φέρει μαζί της και ν ες σεις εργασίας,
ενώ, πέρα από την Αθήνα, σχεδιάζει την
επέκτασή της και σε άλλες ελληνικές πόλεις.
Επιπλέον, θα συνεργαστεί σε δράσεις με το
ήμο ηναίων, ενώ θα πραγματοποιήσει
σεμιν ρια ασ α ούς οδήγησης e scoo ers
σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής
Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς.

Αυτές τις
εκµεταλ λ µέρες,
το δωρεά ευτείτε
helloathe ν κωδικό
n
διαδροµέs για δωρεάν
γ νωρίσετ ς ώστε να
ε
της Hive τα e-scooters
στην Αθή
να.

Η ive ξεκίνησε τη λειτουργία της το
Νοέμβριο από τη Λισαβόνα, ενώ σύντομα θα
επεκταθεί και σε άλλες ευρωπα κές πόλεις.
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τη SanDisk Extreme microSD UHS-I 1TB,

Καθώς η ζήτηση των καταναλωτών για
υψηλής ποιότητας περιεχόμενο συνεχίζει
να αυξάνεται, η Western Digital παρέχει
μία μεγαλύτερη, ταχύτερη εμπειρία με
νέες λύσεις που οδηγούν τις εξελίξεις
στον τομέα της ψηφιακής αποθήκευσης,
παρέχοντας στους καταναλωτές τον
άριστο συνδυασμό απόδοσης και

χωρητικότητας ώστε να μπορούν να
κάνουν περισσότερα με το πλούσιο
περιεχόμενο που λαμβάνουν.
Στο συνέδριο obile orld ongress,
η εταιρία παρουσίασε την ταχύτερη
στον κόσμο κ ρτα μνήμης B
icro D, την κάρτα
SanDisk

Extreme S microSD . Η νέα κάρτα
χαρακτηρίζεται από υψηλότερη ταχύτητα
και χωρητικότητα, ιδανική για λήψη και
μεταφορά τεράστιου όγκου φωτογραφιών
και ideo υψηλής ποιότητας σε smartp ones,
drones και action cameras. Αυτά τα
εντυπωσιακά επίπεδα χωρητικότητας και
ταχύτητας παρέχουν στους καταναλωτές
τη δυνατότητα να δημιουργούν όλο
το περιεχόμενο που θέλουν χωρίς να
ανησυχούν για περιορισμούς στον
αποθηκευτικό χώρο ή μεγάλους χρόνους
μεταφοράς δεδομένων.
Οι σύγχρονες φωτογραφικές μηχανές και
τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα επιτρέπουν
στους καταναλωτές να δημιουργήσουν
υψηλής ποιότητας περιεχόμενο εύκολα,
χάρη σε χαρακτηριστικά όπως οι εναλλάξιμοι
φακοί, οι δυνατότητες λειτουργίας ριπής
και η ανάλυση . Η estern Digital
συνεχίζει να παρέχει τις πιο προηγμένες
λύσεις προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι
καταναλωτές μπορούν να φωτογραφίζουν
και να μοιράζονται μία πολύτιμη στιγμή τους
ή να δημιουργούν περιεχόμενο ideo για

προσωπική ή επαγγελματική χρήση.
Σχεδιασμένη για να διευκολύνει τη
μεταφορά μεγάλου όγκου περιεχομένου
υψηλής ποιότητας πιο γρήγορα από ποτέ,
η κ ρτα μνήμης B anDisk
re e
icro D φτάνει ταχύτητες ως και
0 B s Αυτή η νέα κάρτα επιτρέπει στους
χρήστες να μεταφέρουν αρχεία σχεδόν στο
μισό χρόνο σε σχέση με τις τυπικές κάρτες
S microSD που κυκλοφορούν στην
αγορά. Οι κάρτες φτάνουν αυτό το ρεκόρ
ταχυτήτων χρησιμοποιώντας την τεχνολογία
las που έχει αναπτύξει η estern Digital.
Η νέα κάρτα SanDisk Extreme είναι επίσης
διαθέσιμη σε χωρητικότητα
και
χαρακτηρίζεται από την ένδειξη Α που
σημαίνει αστραπιαία ταχύτητα στο άνοιγμα
και στην φόρτωση των εφαρμογών.
Οι κάρτες anDisk
re e
icro D
B και
B και θα είναι διαθέσιμες
σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής
πώλησης κατά το τ ος πρι ίου 0 9. Οι
προτεινόμενες λιανικές τιμές των καρτών θα
είναι 99 και
9 αντίστοιχα.
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SMART

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Voda one Ελλάδας παρουσιάζει για
πρώτη φορά τη νέα σειρά προ όντων V by
Vodafone, η οποία αξιοποιεί το Internet
o
in s ο για να προσφέρει
περισσότερη προστασία, σιγουριά και
ασφάλεια για όλη την οικογένεια, τα
κατοικίδια, το αυτοκίνητο, καθώς και
για πολύτιμα αντικείμενα, μέσα από
τις εξελιγμένες o υπηρεσίες V-Kids
Watch, V-SOS Band, V-Auto, V-Multi
racker και
e racker y oda one
Η σειρά V b Voda one επιτρέπει στους
καταναλωτές να συνδέουν συμβατές
συσκευές απλά και γρήγορα με την
παγκόσμια o πλατφόρμα της Voda one,
χρησιμοποιώντας τη νέα V-Sim,, ώστε

να τις διαχειρίζονται από τα κινητά τους
τηλέφωνα, μέσα από την εφαρμογή V b
Voda one.

ε α τερη ασ ά εια ια τα
αι ιά
Η Voda one Ελλάδας διαθέτει
εμπορικά το V-Kids Watch, ένα
s ar a c για παιδι το οποίο
είναι συνδεδεμένο με το κινητό
δίκτυο της Voda one κι επιτρέπει
στους γονείς να διατηρούν
επικοινωνία με το παιδί τους, όταν
αυτό βρίσκεται εκτός του σπιτιού,
αλλά και να εντοπίζουν τη γεωγραφική
του θέση, μέσω κινητής εφαρμογής.
Το V-Kids Watch επιτρέπει στους
γονείς να ορίσουν ασφαλείς ζώνες για το
παιδί όπως για παράδειγμα το σπίτι ή το
σχολείο και να λαμβάνουν ειδοποίηση στο
smartp one σε περίπτωση που εγκαταλείψει
τη συγκεκριμένη περιοχή. Το V ids atc
διαθέτει μηχανισμό που αποστέλλει SOS
στις προκαθορισμένες επαφές, εάν το παιδί
πατήσει το κουμπί για πέντε δευτερόλεπτα
και μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους
με φωνητικά μηνύματα.

ρ στασ α ια η ικι μ
και
άτ μα με κι ητικά ρ
ήματα
Η Voda one παρουσιάζει το V-SOS Band,
ένα ηλεκτρονικό βραχιόλι που επιτρέπει
σε άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν κινητικά
προβλήματα, να συνεχίσουν να ζουν
ανεξάρτητα, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα
να καλούν σε βοήθεια, όταν βρίσκονται σε
κάποια έκτακτη κατάσταση.
Πατώντας το πλήκτρο SOS του ηλεκτρονικού
βραχολιού, αποστέλλεται ειδοποίηση
σε έως και τέσσερις προκαθορισμένες
επαφές, όπως για παράδειγμα, τα μέλη της
οικογένειας. Επίσης, η συσκευή διαθέτει
λειτουργία εντοπισμού πτώσης, με τη
βοήθεια της οποίας, τα μέλη της οικογένειας
θα λάβουν ειδοποίηση με την τοποθεσία
ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν.

σ ά εια ια τ α τ κ ητ
Voda one Ελλάδας διαθέτει εμπορικά την
o υπηρεσία V-Auto, η οποία αποτελείται
από μία o συσκευή, κατασκευασμένη από
την Voda one utomoti e και μία κινητή
εφαρμογή, που ενισχύει την συνδεσιμότητα,
αυξάνει την ασφάλεια του αυτοκινήτου και
ενισχύει τη σιγουριά του ιδιοκτήτη του.
Το A o τοπο ετείται στην BD n
Board Dia nos ics θύρα του αυτοκινήτου
και αποστέλλει αυτόματα SOS σε περίπτωση
σύγκρουσης. Μέσω της κινητής εφαρμογής,
παρέχει την επιλογή ύρεσης υτοκινήτου
με την οποία οι οδηγοί μπορούν να
εντοπίσουν που βρίσκεται το αυτοκίνητό
τους, να λάβουν οδηγίες για το πώς θα
φτάσουν εκεί, να δουν πλήρες ιστορικό των
διαδρομ ν και τον τρόπο που οδήγησαν
το οποίο απεικονίζεται με το Driver
a e y core Τέλος, χάρη στη λειτουργία
Auto-SOS, σε περίπτωση ατυχήματος,

31

εξειδικευμένοι εκπρόσωποί της Voda one
επικοινωνούν με τον χρήστη του V uto
για να επιβεβαιώσουν ότι είναι καλά στην
υγεία του.

ρ στασ α ια τα
α τικε με α
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τιμα

Η Voda one διαθέτει εμπορικά την o
υπηρεσία
l i racker b Voda one,
η οποία αποτελείται από μία o συσκευή
τη μικρότερη σε μέγεθος της σειράς V
b Voda one και μία κινητή εφαρμογή και
επιτρέπει στον χρήστη της να εντοπίσει
εύκολα και ξέγνοιαστα οποιαδήποτε
αντικείμενο θεωρεί πολύτιμο.
Συγκεκριμένα, ο χρήστης εγκαθιστά στο
αντικείμενο της αρεσκείας του, όπως
για παράδειγμα πορτοφόλι, τσάντα,
ποδήλατο ή σκούτερ, τον αισθητήρα του
V ulti Τracker και μέσω του app, μπορεί
λαμβάνει ειδοποιήσεις κίνησης σε
περίπτωση που κάποιος το μετακινήσει
ή εγγύτητας, εάν φύγει χωρίς αυτό.
Επίσης, το V ulti Τracker επιτρέπει στον
χρήστη να ορίσει ασφαλείς γεωγραφικές
ζώνες, διαθέτει πλήκτρο SOS και έχει
διάρκεια μπαταρίας με ημέρες.

σ ά εια και ρ στασ α στα
κατ ικ ια τη ικ
εια
Η Voda one διαθέτει εμπορικά την
υπηρεσία
e , η οποία προσφέρει
ασφάλεια και προστασία στα κατοικίδια
της οικογένειας, μέσω του o . Ειδικός
αισθητήρας τοποθετείται στο λουρί
του σκύλου ή της γάτας και προσφέρει,
μέσω app, ζωντανή ενημέρωση για
την κατάσταση του ζώου, καθώς και τη
δυνατότητα εντοπισμού του σε περίπτωση
απώλειας. Επίσης, το V Pet καταγράφει
την καθημερινή βόλτα του σκύλου,
μεταδίδει li e την δραστηριότητά του και
το γεωγραφικό του στίγμα, επιτρέποντας
παράλληλα τον ορισμό γεωγραφικών
ασφαλών περιοχών, είναι ανθεκτικό στο
νερό και διαθέτει μπαταρία με διάρκεια
ημέρες.
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L
EE
ό ουν κ ε
κα διο για
περισσότερη
ανε αρτησία και
ευε ι ία
Eίτε η μέρα περιλαμβάνει πολλά
τηλεφωνήματα με φίλους, είτε πολλές
επαναλήψεις στο γυμναστήριο, ή αν
απλά υπάρχει ανάγκη για χαλάρωση και
μουσική, τα Free, τα νέα ακουστικά από τη
JBL είναι η κατάλληλη συντροφιά, αφού
προσφέρουν εξαιρετικό ήχο, απόλυτη
σταθερότητα και συνδεσιμότητα χωρίς
καθόλου ταλαιπωρία.

φορέσουν να ακουστικό για μονωτικό
ήχο, αφήνοντας το άλλο αυτί ελεύθερο,
για να πραγματοποιούν εύκολα τις
κλήσεις τους στη δουλειά ή και καθώς
βρίσκονται στο δρόμο, ενώ σε μία
έντονη προπόνηση στο γυμναστήριο,
μπορούν να ορ σουν και τα δύο και να
αφοσιωθούν στο στόχο τους, ακούγοντας
την αγαπημένη τους pla list.

ια να ενισχύσουν την ακουστική εμπειρία
και να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες
όλων των music lo ers τα
EE
προσφέρουν το ρυ ικό ήχο της
.
Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να

Τα
ree συνδέονται ασύρματα
μ σω Bl e oo με smart συσκευές,
έτσι οι χρήστες να απολαμβάνουν
μία πραγματικά ands ree εμπειρία.
Επιπρόσθετα, χουν ενσωματωμ νο

μικρό ωνο για κλήσεις με ποιοτικό ήχο και
χωρίς διακοπές, μόνο με το πάτημα ενός
κουμπιού.
Εξοπλισμένα με εργονομικ ear i s για
σταθερή εφαρμογή, τα
ree δίνουν
τη δυνατότητα για διαρκή χρήση όλη την
ημέρα. Σχεδιασμένα από ανθεκτικά υλικά,
ώστε να μην επηρεάζονται από ιδρώτα σε
μία προπόνηση ή μία πολύ ζεστή ημέρα,
αλλά ούτε και από το νερό σε μία βροχερή,
τα
ree μπορούν να ξεπεράσουν
όλες τις κακουχίες που θα υποστούν.
ια τη διασφάλιση της σταθερότητάς
τους, διαθέτουν
ο ικ μα ι αρ κια
αυτι ν και μα ι αρ κια σι ικόνης Οι
χρήστες μπορούν να αλλάξουν συνολικά
9 δια ορετικούς συνδυασμούς μεγε ν
από ear i s Τα
ree παρέχουν
ρες συνδυασμ νης χρήσης
ρες
μουσικής αυτονομίας με 0 ρες ack
εν ργεια από τη ήκη ορτιστή. Η ελαφριά
θήκη διαθέτει ενσωματωμ νη μπαταρία, με
δυνατότητα για γρήγορη φόρτιση, δηλαδή
ορτί oντας τα για
επτ οι χρήστες
μπορούν να απολαύσουν μία ρα μουσικής
αυτονομίας

Διαθεσιμότητα και τιμή
Τα
EE έρχονται σε χρ ματα μαύρο
και ευκό και θα διατίθενται στην Ανώτατη
Προτεινόμενη Λιανική τιμή των
9
Από τον Οκτώβριο
βρίσκονται στις
προθήκες όλων των δικτύων Λιανικής και σε
ένα εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων χου
και Εικόνας σε όλη την Ελλάδα.

Xαρακτηριστικά
Εντελώς ασύρματα ακουστικά
ρυλικός χος
ώρες συνδυασμένης μουσικής
αυτονομίας
ήκη φορτιστής
ands ree Κλήσεις
Εύκολος έλεγχος των λήσεων
Βολικά, σταθερά, μερικώς αδιάβροχα
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ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ

ΝΕΑ iMAC
ΠΟΥ ΜΟΛΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ

Η APPLE

Κι όμως οι ανακοινώσεις της Apple
συνεχίζονται, παρόλο που δεν έχει φτάσει
ακόμη η η αρτίου, ημέρα κατά την
οποία έχει προγραμματίσει επίσημο launc
e ent η εταιρεία. ετ τα ν α i ad, η
αμερικανική εταιρεία ανακοινώνει και ν α
μοντ α i ac. Οι νέοι i ac διαθέτουν Intel
Core rocessors ης και 9ης γενι ς, ενώ
έρχονται σε δύο μεγέθη
ιντσ ν με
Re ina
ο όνη και ιντσ ν με Re ina
ο όνη Το πρώτο έρχεται σε con iguration
με έως .
six core t gen ore i
και urbo oost έως τα .
, ενώ το
δεύτερο με .
eig t core t gen ore
i και urbo oost έως τα .
, με την
pple να σημειώνει ότι το . ’’ μοντέλο
προσφέρει έως και
ταχύτερη απόδοση
επεξεργαστή και
ταχύτερα γραφικά και
το ’’ έως . x ταχύτερη P και
ταχύτερα γραφικά. ιαθέτουν ακόμη adeon
Pro
κάρτα γραφικών, με το ιντσών Κ
μοντέλο να έχει
dedicated V
και το
, ιντσών
, ενώ υπάρχουν και επιλογές
με adeon Pro Vega P .
Και οι δύο εκδόσεις έρχονται με usion Dri e
ή SSD το δεύτερο έως
στο άρι και έως
στο . ιντσών . Όσο για το κόστος τους
το μοντέλο . ’’ i ac ξεκινάει από τα .
δολάρια έως το ’’ από τα .
δολάρια.

37

HONOR 8X
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0
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΛΙΣ
ΜΗΝΕΣ

Η HONOR ανακοίνωσε ότι το HONOR
8X, μία από τις κορυ αίες id ran e
συσκευές της εταιρείας, έφτασε τις 10
εκατομμύρια πω ήσεις παγκοσμίως
μό ις μήνες μετά το λανσάρισμά
του τον Οκτώβριο του
. Η είδηση
αυτή επιβεβαιώνει την αγάπη και την
υποστήριξη των καταναλωτών προς την
O O , ενώ έρχεται να προστεθεί σε
μία σειρά εξαιρετικών κριτικών που έχει
λάβει η συσκευή από δημοφιλή site της
βιομηχανίας της τεχνολογίας όπως το
rustedre ie s και το ec radar, τα οποία
εξυμνούν τις προδιαγραφές και το design
του O O
σε σχέση με την τιμή του.
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της O O ,
eorge ao, η εταιρεία είναι περήφανη
για το σημαντικό επίτευγμα του O O
και για τον τρόπο που έχει κερδίσει
τις εντυπώσεις των καταναλωτών ανά

τον κόσμο συνδυάζοντας προηγμένες
τεχνολογικές προδιαγραφές και μοντέρνα
αισθητική. Με τη σειρά O O ,
δεσμευόμαστε να προσφέρουμε τις
τελευταίες premium λειτουργείες σε μια
προσιτή τιμή για τους χρήστες , αναφέρει
χαρακτηριστικά ο κ. ao.
Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά
που συνέβαλλαν στην επιτυχία του
O O
, πέρα από το μοντέρνο
design, διαθέτει τεράστια οθόνη ,
ιντσών, πίσω κάμερα με δύο φακούς
P και μπροστά κάμερα
P,
οι οποίες υποστηρίζονται επίσης από
την λειτουργία Τεχνητής Νοημοσύνης,
οκταπύρηνο επεξεργαστή irin
για εξαιρετικές επιδόσεις και μπαταρία
m που κρατάει για πάνω από μία
μέρα με μία και μόνο φόρτιση.

XIAOMI
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Redmi 7

Πολύ οικονοµικό
νέο mid-range
µοντέλο

Επίσημη ανακοίνωση είχαμε στην Κίνα
για το Xiaomi Redmi 7, μία συσκευή που
έρχεται με οθόνη
ιντσ ν ανάλυσης
D με notc σταγόνα. ιαθέτει τον
επεξεργαστή na dra on
ή
4GB RAM,
ή
B επεκτάσιμου
αποθηκευτικού χώρου, dual camera
12+2MP, εμπρόσθια κάμερα 8MP,
αισ ητήρα δακτυ ικ ν αποτυπωμ των
και μπαταρία 000 A Τρέχει το
Android 9 0 ie με το
, ενώ
θα κυκλοφορήσει σε μπλε, μαύρο και
κόκκινο χρώμα.

ALCATEL
42

Κάτω από το
ψυχολογικό
όριο των
ευρώ

Μια νέα entr le el συσκευή κατέφθασε στα
γραφεία μας από την lcatel, στοχεύοντας
τη χαμηλή τιμολογιακή κατηγορία και τους
χρήστες που θέλουν να καλύψουν βασικές
τους ανάγκες. Πρόκειται για το Alcatel 3L,
το οποίο ξεχωρίζει για τα χαρακτηριστικά του
αλλά και την τιμή που βρίσκεται κάτω από τα
... πάμε να το δούμε
Το lcatel που είχαμε στα χέρια μας ήταν
μαύρου χρώματος, με το πίσω μέρος του
να αποτελείται από ποιοτικό π αστικό
με a e υ ή Έτσι, είναι διακριτικό και
ταυτόχρονα απολαυστικό στην όψη και
την αφή, προσφέροντας μπόλικο grip.
Έχει πάχος
χι ιοστ και βάρος 142
γραμμ ρια, ενώ οι μικρές του διαστάσεις
καθιστούν εύκολη τη χρήση με το ένα χέρι.
Στη συσκευασία του θα βρείτε ορτιστή
Watts, κα διο icro B ακουστικ
ands ree και να
ray in Η οθόνη
του lcatel έχει διαγώνιο
με
anel και αν υση D
0
0 i els
με
9 as ec ra io. idescreen μεν, άνετη
στη χρήση δε, ακόμα και με το ένα χέρι, ενώ
καλύπτεται και από κυρτό
D γυα ί Στο
εσωτερικό της βρίσκουμε το τετραπύρηνο
edia ek
9 μα ί με B RA και
B απο ηκευτικού χ ρου, ο οποίος

επεκτείνεται μέσω icro D ως
B
επιπλέον. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε
τη συσκευή με κ ρτες
, ωστόσο,
θα πρέπει να θυσιάσετε τη microSD. Το
ard are μπορεί να μοιάζει λίγο αλλά
στην πράξη αποκρίνεται αρκετά καλά, χάρη
στο Android
reo που τρέχει η συσκευή,
ιδανικά σχεδιασμένο για μοντέλα με lo end
specs. Από πλευράς συνδεσιμότητας έχουμε
i Fi 0
n με δυνατότητες
o s o και Direc Bl e oo
με A D
και L
F Radio και μια icro B
0 ύρα στο κάτω μέρος, αλλά και ένα
a dio ack στο πάνω μέρος.
Στην πλάτη του lcatel βρίσκουμε μια
κ μερα με L D las
DR και
δυνατότητα λήψης ideo 0 0 , ενώ η sel ie
κ μερα θα καλύψει απόλυτα το χρήστη με
αισθητήρα
και δυνατότητα λήψης D
video. εχωρίζει χάρη στις λειτουργίες
της, όπως το ocial ode για εύκολο
διαμοιρασμό στα social media , αλλά και τη
δυνατότητα αναγνω ρισης του προσώπου
του χρήστη για ξεκλείδωμα της συσκευής
Face nlock . Όσο για την αυτονομία του,
οφείλεται στη μπαταρία των 000 A που
είναι υπεραρκετή για μια συσκευή με τόσο
μικρές απαιτήσεις ενέργειας και ξεπερνά
εύκολα το τυπικό ωρο.

Το Alcatel 3L
είναι διαθέσιμο
στα ελληνικά
καταστήματα
έναντι 9

43

44

2

APPLE
AIRPODS

ΝΕΑ ΕΚ ΟΣΗ
ΝΕΑ
ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΙΛΟ Η
ΙΑ
E ESS
SE

Ακόμη μία ανακοίνωση είχαμε από την
Apple, που τις προηγούμενες ημέρες μάς
σύστησε ν α i ad αλλά και i ac. Τώρα,
μαθαίνουμε πληροφορίες και για τα νέα
Air ods , την ολοκαίνουρια έκδοση των
ασύρματων ακουστικών της εταιρείας.
ιαφέρουν ως προς τον προκάτοχό τους
στην ενσωμάτωση ενός
Bl e oo
connec ivi y c i που υπόσχεται 0
περισσότερο χρόνο ομι ίας, υποστήριξη
για την εντολή ey iri ενώ όσον
αφορά την εμφάνιση είναι παρόμοια με
την παρουσία ενός L D indica or στο
μπροστά μέρος. Επιπλέον, έρχονται με
προαιρετική ireless C ar in case, ενώ
θα κυκλοφορήσουν μέσα στην άνοιξη.
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Η Google
υπενθυµίζει
να αποθηκεύσετε
το περιεχόµενο
που διατηρείτε
στο Google+
Οριστικό κλείσιµο
στις 2 Απριλίου

Το γνωρίζουμε καιρό, αλλά τώρα έρχεται
ακόμη μία υπενθύμιση. ο πείραμα του
oo le εκ αρα
π τυχε και η
oogle μάς ζητά για τελευταία ίσως φορά
να απο ηκεύσουμε το περιεχόμενο που
διατηρούμε σ’ αυτό, πριν το οριστικό
κλείσιμο της υπηρεσίας. υτό α συμ εί
στις
πρι ίου, με την oogle να συνιστά να
ξεκινήσουμε την αποθήκευση νωρίτερα πριν
από την
αρτίου κο ου εί το μήνυμα
που έχει σταλεί στους χρήστες του oogle :
ατε αυτό το μήνυμα η εκτρονικού
ταχυδρομείου επειδή διατηρείτε
περιεχόμενο στο oo le για τον
προσωπικό σας λογαριασμό ή κάποια σελίδα
oogle που διαχειρίζεστε. Αυτή είναι μια
υπενθύμιση ότι στις Απριλίου
θα
τερματίσουμε τη λειτουργία του oogle
για το ευρύ κοινό και θα ξεκινήσουμε
τη διαγραφή περιεχομένου από τους
προσωπικούς λογαριασμούς του oogle .

α διαγραφούν επίσης οι φωτογραφίες και
τα βίντεο από το oogle που υπάρχουν στο
Αρχείο λευκωμάτων σας και στις σελίδες σας
oogle .
ή η του περιεχομ νου σας
από το oo le ενδ χεται να διαρκ σει
κ ποιο χρόνο οπότε εκινήστε πριν
από την η αρτίου του 0 9 Κανένα
άλλο προ όν oogle όπως το mail, οι
Φωτογραφίες oogle, το oogle Dri e, το
ou ube δεν θα τερματιστεί στο πλαίσιο του
τερματισμού λειτουργίας του oogle για
το ευρύ κοινό: ο λογαριασμός oogle που
χρησιμοποιείτε για σύνδεση σε αυτές τις
υπηρεσίες θα διατηρηθεί ως έχει. Λάβετε
υπόψη ότι οι φωτογραφίες και τα βίντεο
που διαθέτουν ήδη αντίγραφα ασφαλείας
στις Φωτογραφίες oogle δεν πρόκειται να
διαγραφούν. ια περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στην ολοκληρωμένη συλλογή
υνή ων ερωτήσεων για τον τερματισμό
λειτουργίας του oogle .
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Να πώς θα
ενεργοποιήσετε
το dark mode
στο Facebook
Messenger

Το dark mode του Facebook Messenger
είναι πλέον διαθέσιμο και μπορείτε και
εσείς να το χρησιμοποιήσετε με ένα απλό
κο π κι. Πώς Είναι πραγματικά απλό.
τ νετε να e o i ημισε ήνου σε ένα
c at με μία από τις επαφές σας.
Με το που στείλετε το emo i, εγγαρ κια

α π σουν από τις ο όνες σας και έπειτα
το Dark ode θα είναι διαθέσιμο στο
λογαριασμό σας.
Πατώντας στο εικονίδιο του προφίλ σας,
θα δείτε την επι ογή Dark ode την
οποία θα μπορείτε να ενεργοποιείτε
απενεργοποιείτε κατ ού ηση
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Google 			
		Stadia

H cloud-based
gaming
πλατφόρμα
της εταιρείας
που θέλει να
αλλάξει
τα πάντα

Κάτι νέο είχε να μας παρουσιάσει
η Google στο Google Developers
Conference (GDC), δίνοντας στο
κοινό τις πρώτες πληροφορίες για
την ολοκαίνουρια cloud-based
gamingπλατφόρμα της, που ονομάζεται
Stadia. Η πλατφόρμα Google Stadia
θα κάνει πρεμιέρα μέσα στο 2019, σε
διάφορες αγορές σε Αμερική και Ευρώπη,
αποτελώντας μία εντυπωσιακή λύση, η
οποία έχει ως πλεονέκτημα τη, σίγουρα

τεράστια, υποδομή της Google σε
datacenters, επιτρέποντας το απευθείας
streaming ενός παιχνιδιού σε κάθε
είδους συσκευές που υποστηρίζουν τον
Chrome browser.Επιπλέον, αν και θα
υποστηρίζονται γνωστοί controllers, η
εταιρεία θα αναπτύξει και έναν ειδικά
σχεδιασμένο controller που θα επιτρέπει
σύνδεση μέσω Wi-Fi. Η Google σημειώνει
ότι υποστηρίζεται η άμεση πρόσβαση
σε κάθε game, αλλά και η μεταφορά

του μετα ύ συσκευ ν, ενώ θα υπάρχει
α η επίδραση με το o
e, ώστε να
μπορεί κάποιος π.χ. να παρακολουθεί ένα
διάσημο streamer να παίζει ένα παιχνίδι
και άμεσα να μπορεί να το αποκτά και να το
παίζει εκείνος. άρη στη συνεργασία με την
AMD θα αναπτυχθούν custom GPUs για τα
data centers της εταιρείας, με ισχύ ως 0
era lo s Από τα πρώτα games που θα είναι
διαθέσιμα στην πλατφόρμα Google Stadia
είναι τα Assasin’s Creed Oddysey και Doom
Eternal, ενώ υποστηρίζεται ως
αν υση
στα 0 s και στο μέλλον έως στα
ps.
Η oogle μάλιστα θα δημιουργήσει και το
δικό της a in s dio, με επικεφαλής
την ade a mond πρώην υψηλόβαθμο
στέλεχος των biso t και ΕΑ. εν χουμε
ακόμη π ηρο ορίες για την τιμο όγηση
της π ατ όρμας, ούτε για το πότε θα φτάσει
στη χώρα μας, πάντως οι πρώτες εντυπώσεις
είναι θετικές και σίγουρα ανυπομονούμε για
το μέλλον του oo le adia
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BMW
PASSION
∆οκιµάσαµε
τα νέα
BMW X series
στο... όριο

Το BMW Group Hellas διοργάνωσε με
επιτυχία το BMW X Passion event, για
εκπροσώπους του Τύπου, συνεργάτες
και φίλους του brand, στο συγκρότημα
Ελληνικός Κόσμος, στην Αθήνα.
Οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία
να θαυμάσουν από κοντά τα νέα μοντέλα
της σειράς , τα X1, X2, X3, X4 και X5,
τα οποία είναι διαθέσιμα στην ελληνική
αγορά και καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος
αναγκών και τιμών, συνδυάζοντας
πολυτέλεια, άνεση αλλά και δυναμική.
Ειδικότερα όσον αφορά τον τελευταία
παράγοντα, αυτόν της δυναμικής ,
οι άνθρωποι της
μας έδωσαν
την ευκαιρία να δοκιμάσουμε τα νέα
μοντέλα σε μια ειδικ σχεδιασμ νη
διαδρομή που απαιτούσε απότομους
ελιγμούς και ακρίβεια εκατοστών,
αλλά και να τα κρατήσουμε... στις δύο
ρόδες κατά τη διαδικασία ε ομοίωσης
ακραίων o road συν ηκ ν. Έτσι,
τα νέα series έδειξαν πραγματικά
τις δυνατότητές τους εντός και εκτός
οδικού δικτύου αποδεικνύοντας πως
δεν είναι απλώς εργαλεία ασφαλούς
και άνετης μετακίνησης, αλλά μπορούν
να μεταφέρουν τους επιβάτες τους
οπουδήποτε, ικανοποιώντας απόλυτα

τις διαθέσεις τους για εξερεύνηση και
περιπέτεια. Με τους ροπ τους κινητήρες
εν ίνης και πετρε αίου να ωθούν
με ευκολία το αμάξωμα, αλλά χωρίς να
ενοχλούν τους επιβαίνοντας χάρη στην
αποτελεσματική ηχομόνωση της καμπίνας,
τα και
που οδηγήσαμε κατάφεραν
να μας εντυπωσιάσουν με το πόσο εύκολα
κρυ αν τα κι και τον όγκο τους
σε μια τόσο στενή και τεχνική διαδρομή,
ενώ παρά τις ψιχάλες που άφησαν νωπό το
οδόστρωμα πριν μπούμε στα αυτοκίνητα,
η πρόσφυση των Pirelli ελαστικών τους
είναι υπερ αρκετή και χωρίς τα ηλεκτρονικά
βοηθήματα να παρεμβαίνουν στο έργο
μας. Η απόκριση του γκαζιού, δεδομένου
του χαρακτήρα των οχημάτων, ήταν
ικανοποιητική, ενώ τα φρένα δεν είχαν την
ευκαιρία να δείξουν τις ικανότητές τους στη
σύντομη, αυτή, δοκιμή. Τα αυτόματο κιβώτιο
δε μπορεί να θεωρηθεί νωθρό σε καμία
περίπτωση ενώ οι κλίσεις του αμαξώματος
είναι λογικές, αν αναλογιστούμε την
κατηγορία των οχημάτων.
Όταν ήρθε η ώρα να ανέβουμε την αρκετ
απότομη ρ μπα που είχε στηθεί στο χώρο,
νιώσαμε να ανεβαίνουμε προς τον ουρανό,
αλλά χωρίς υποψία απώλειας πρόσφυσης,
ακόμα και όταν ακινητοποιηθήκαμε στη μέση
της. Η κάθοδος ήταν εξίσου απολαυστική
και η μεγ η απόσταση από το δα ος
εξασφαλίζει πως θα υπάρξει επαφή μαζί
του σχεδόν σε καμία περίπτωση, ενώ η
επόμενη δοκιμασία μας μετέφερε νοητά σε
δύσβατα, ορεινά μονοπάτια που οποιοδήποτε
συμβατικό όχημα απλώς θα έκανε...
αναστροφή. Και πάλι, με τους κατάλληλους
χειρισμούς, οι series μπόρεσαν να
περάσουν τις τεχνητές ανωμαλίες, με το
διαφορικό να κάνει ακριβώς αυτό που
έπρεπε, ακόμα και με μό ις μια ρόδα από
τον κ ε ονα να αγγί ει το δα ος
Αφήνουμε τις φωτογραφίες να μιλήσουν
από μόνες τους.

Οι BMW X1, X2, X3, X4 και X5 είναι
διαθέσιμες στην Ελλάδα με κινητήρες από
9 c c., ιπποδυν μεις ως 00 s και
τιμές που ξεκινούν από τα
00

53

54

Η Kaspersky Lab
παρουσίασε µία νέα
έκδοση της δωρεάν
λύσης Kaspersky
Password Manager

Η λύση απλοποιεί περαιτέρω τη
διαδικασία οργ νωσης πο ύτιμων
ιδιωτικ ν δεδομ νων από κωδικούς
πρόσβασης μέχρι έγγραφα και
φωτογραφίες. Το as ersky ass ord
ana er επιτρέπει στους χρήστες να
παρακολουθούν και να αποθηκεύουν
αρχεία PD και να κατηγοριοποιούν
αρχεία που έχουν μεταφορτωθεί,
καθιστώντας την ανεύρεση εγγράφου

πιο γρήγορη και πιο εύχρηστη. Η νέα
έκδοση έχει επίσης τη δυνατότητα να
ελέγχει εάν ένας κωδικός έχει διαρρεύσει
σε κάποια δημόσια βάση δεδομένων.
Επιπλέον, υποστηρίζει περιπτώσεις
χρήσης πολλαπλών πλατφορμών, έτσι
ώστε ένας λογαριασμός να μπορεί να
διαχειρίζεται την ασφαλή αποθήκη σε
όλες τις συσκευές χρηστών. Σήμερα, οι
χρήστες βρίσκουν όλο και πιο δύσκολο
να διατηρούν τα πολύτιμα δεδομένα
τους υπό έλεγχο. Αποκτούν όλο και
περισσότερους λογαριασμούς σε
διάφορες ιστοσελίδες ψυχαγωγίας και
μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Επιθυμούν
επίσης να διατηρούν πρόσβαση σε
ψηφιακά αντίγραφα αρχείων που
περιέχουν ιδιωτικές πληροφορίες. ια
να διατηρηθούν αυτές οι πληροφορίες
ασφαλείς, αλλά και για να είναι
διαθέσιμες για τακτική καθημερινή
χρήση π.χ. για ηλεκτρονικές αγορές,
υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
ή ενοικιάσεις αυτοκινήτων , οι άνθρωποι
χρειάζονται ένα μαγικό κουτί , το οποίο
θα τους επιτρέπει να βρουν το σωστό
αρχείο, έγγραφο ή τα σωστά στοιχεία
εισόδου την κατάλληλη στιγμή. Το
aspersk Pass ord anager επιτρέπει
στους χρήστες να διαχειρίζονται πολύτιμα
ψηφιακά δεδομένα αποτελεσματικά και με

ασφάλεια, οπουδήποτε και από οποιαδήποτε
συσκευή. Οι χρήστες μπορούν τώρα να
μεταφορτώσουν τις άδειες οδήγησης, τα
διαβατήρια ταυτότητες, τις τραπεζικές
κάρτες, τα ασφαλιστικά αρχεία και άλλους
τύπους σημαντικών εγγράφων όπως P ,
άλλες μορφές εικόνας ή PD πολλαπλών
σελίδων. Οι χρήστες μπορούν στη συνέχεια
να αντιστοιχίσουν στη σωστή κατηγορία το
αρχείο που ανέβηκε για εύκολη πρόσβαση
και γρήγορη αναζήτηση.
ι μεγ ες διαρρο ς π ηρο ορι ν
ιδιωτικ ν ογαριασμ ν χουν
γίνει αναπόσπαστο κομμ τι της
πραγματικότητας Από το
με την
παραβίαση του a oo, μέχρι την πρόσφατη
Συλλογή που περιείχε περισσότερους
από ένα δισεκατομμύριο μοναδικούς
συνδυασμούς email και κωδικών πρόσβασης.
Όλοι οι συνδυασμοί διατέθηκαν σε δημοφιλή
χάκερ φόρουμ. Οι παραδοσιακές τεχνικές
δημιουργίας ισχυρών κωδικών πρόσβασης
μέγεθος κωδικού, παρουσία ειδικών
συμβόλων κλπ. δεν αρκούν πια. Οι χρήστες
πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή

από ποτέ και να υιοθετήσουν προληπτικά
μέτρα ασφάλειας, για να διατηρήσουν τα
δεδομένα τους ασφαλή. Επίσης, οι χρήστες
οφείλουν να μένουν σε επαγρύπνηση για
την ασφάλεια των λογαριασμών τους. Η νέα
έκδοση του aspersk Pass ord anager
θα προειδοποιήσει τον χρήστη ακόμα κι
αν ο κωδικός πρόσβασης που επέλεξε
έχει εμφανιστεί σε βάσεις δεδομένων με
παραβιασμένους λογαριασμούς.
ο as ersky ass ord ana er είναι
ένα ασφαλές, πολλαπλών επιπέδων,
εξελιγμένο διαχειριστικό εργαλείο
δια σιμο για icroso
indo s
ac
Android i και e ersion
Το εργαλείο προστατεύει τους κωδικούς
πρόσβασης, εντοπίζει αδυναμίες και
τους αντικαθιστά με ισχυρότερους
μέσω γεννήτριας κωδικών πρόσβασης.
Συμπληρώνει επίσης με ασφάλεια τα στοιχεία
σύνδεσης και αποθηκεύει τα προσωπικά
δεδομένα του χρήστη σε κρυπτογραφημένο
ιδιωτικό ψηφιακό θησαυροφυλάκιο. Μόλις
συγχρονιστούν όλα, τα δεδομένα είναι πάντα
διαθέσιμα και έτοιμα για χρήση.
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The Little
Drummer Girl...
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Η σειρά «ύμνος» για την ομορφιά της χώρας
μας αποκλειστικά στο Vodafone TV!
Στο oda one
μπορούν να απολαύσουν
όλοι την νέα, δημοφιλή σειρά
e
Li le Dr
er irl , ο πρώτος κύκλος
της οποίας έχει γυριστεί στην Ελλάδα,
αποκαλύπτοντας την απαράμιλλη ομορφιά
της σε όλο τον κόσμο.
Η νέα σειρά έχει ήδη κάνει την παγκόσμια
πρεμιέρα της σε μεγάλα τηλεοπτικά
δίκτυα του εξωτερικού, προκαλώντας
ενθουσιασμό παγκοσμίως Το ευχάριστο
νέο είναι ότι τον πρώτο κύκλο της σειράς
μπορούν να δουν αποκλειστικά οι
συνδρομητές του oda one
Η ιστορία ξεκινά στη δεκαετία του ’ όταν
μια ηθοποιός συναντά έναν άντρα όσο
καιρό κάνει τις διακοπές της στην Ελλάδα
και ξαφνικά αρχίζουν να συμβαίνουν
απρό επτα γεγονότα Αν λοιπόν σου
κέντρισε ήδη το ενδιαφέρον να ξέρεις
πως μπορείς να απολαύσεις τη σειρά στο

Voda one V. Η νέα σειρά έχει ήδη κάνει
την παγκόσμια πρεμιέρα της σε μεγάλα
τηλεοπτικά δίκτυα του ε ωτερικού,
προκαλώντας ενθουσιασμό παγκοσμίως.
Τον πρώτο κύκλο της σειράς, μπορούν να
δουν αποκλειστικά οι συνδρομητές του
Voda one V, on demand, οποιαδήποτε
στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή,
ακόμη και χωρίς σύνδεση στο Ίντερνετ.
Τη σειρά υπογράφει ο αναγνωρισμένος
από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά
φεστιβάλ του κόσμου, σκηνοθέτης Chan–
ook ark (Oldboy, The Handmaiden),
και πρωταγωνιστούν ο βραβευμένος
με ρυσή αίρα και ri e i e
y πρωταγωνιστής του r e Blood
Ale ander kars ard (Big Little Lies),
ο δύο φορές υποψήφιος για σκαρ
ic ael annon S ape o ater και η
υποψήφια για BAF A Florence
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«Προσγειώνεται»
στους κινηµατογράφους στις 7 Μαρτίου!
Η πρώτη σόλο ταινία της ar el με
γυναίκα υπερηρωίδα είναι σίγουρα το
πολυαναμενόμενο γεγονός της χρονιάς
για όλους του λάτρεις του επιτυχημένου
κινηματογραφικού σύμπαντος της ar el.
Μία ολοκαίνουρια περιπέτεια από μία
πρωτόγνωρη περίοδο της ιστορίας
τoυ
, που διαδραματίζεται τη
δεκαετία του ’90, παρακολουθεί την
Carol Danvers rie arson καθώς
μεταμορφώνεται σε μία από τις πιο
ισχυρές ηρωίδες του κόσμου. Όταν ένας
μαινόμενος διαγαλαξιακός πόλεμος
ανάμεσα σε δύο εξωγήινες φυλές
καταλήγει στη η, η Dan ers και οι
σύμμαχοί της βρίσκονται στο μάτι του
κυκλώνα. Η πρωτοτυπία του aptain
ar el δεν εξαντλείται εδώ, αφού η ταινία
έχει για πρώτη φορά στην ιστορία της
ar el γυναίκα σκηνοθέτη. Πρόκειται για
την Anna Boden σενάριο al elson
που συνυπογράφει τη σκηνοθεσία με τον

Ryan Fleck σκηνοθεσία al elson .
Πρωταγωνιστεί η βραβευμένη με Όσκαρ
Brie Larson oom ενσαρκώνοντας τον
ομώνυμο ρόλο που φιλοδοξεί να αφήσει
το σημάδι του στην επιτυχημένη σειρά.
Στην ταινία παίζουν επίσης οι Samuel
. ackson, en endelso n, nnette
ening, lark regg, ude a , D imon
ounsou, ee Pace, as ana nc ,
emma an, une emte, lgenis Pere
Soto, ckenna race και kira kba.
Μία επική υπερπαραγωγή με
εντυπωσιακό καστ, μία απολαυστική
περιπέτεια με το χιούμορ και το
συναίσθημα που διακρίνει όλες τις σερί
επιτυχίες της ar el. Το aptain ar el
βασίζεται στην ομώνυμη σειρά κόμικ που
κυκλόφορησε το
, ενώ οι δημιουργοί
εμπνεύστηκαν από τα κόμικ της ell Sue
De onnick.

Metro Exodus
Επόμενη Στάση… Η επιφάνεια!
60

www.metrothegame.com

Gameplay

Σύμφωνα με τον κόσμο που φαντάστηκε ο
Ρώσος συγγραφέας Dmitr luk o sk ,
το
έγινε ο πυρηνικός πόλεμος που
αφάνισε τον πληθυσμό και τον πολιτισμό
της ης. Μέχρι το
, οι επιζώντες
μετέτρεψαν τους σταθμούς από ολόκληρο
το μετρό της Μόσχας σε πόλεις. Βέβαια
αυτό δε σημαίνει ότι οι εχθρότητες
σταμάτησαν, καθώς ακόμα και μετά τον
πυρηνικό όλεθρο, οι άνθρωποι συνέχισαν
να χωρίζονται σε actions, με στόχο την
επικράτηση. Εσείς αναλαμβάνετε το ρόλο
του rt om, ενός απλού καθημερινού νέου
της… διπλανής πόρτας που εξ’ ανάγκης
εξελίσσεται σε ικανότατο στρατιώτη.
Στο etro Exodus έχετε αποφασίσει
ότι enoug is enoug και κάνετε ότι
μπορείτε για να ερευνήσετε αν υπάρχει
επιλογή για ζωή στην επιφάνεια, μακριά
από το σκοτάδι και την παρακμή του μετρό.
Τελικά, οι ελπίδες σας επιβεβαιώνονται, και
επιβιβάζεστε με τους στενούς συντρόφους
σας σε μία αμαξοστοιχία, την urora, με
σκοπό την εύρεση και αποίκηση μίας
βιώσιμης περιοχής.

ωρίς αμφιβολία, η εμπειρία σας εδώ
θα είναι πολύ διαφορετική από τα
προηγούμενα παιχνίδια της σειράς.
Τα etro
και etro ast ig t
εξελίσσονταν κυρίως εντός του μετρό,
με λίγες μόνο εξορμήσεις στην άκρως
αφιλόξενη επιφάνεια. Στο etro Exodus
συμβαίνει το αντίστροφο, όπου περνάτε
τον περισσότερο χρόνο στην επιφάνεια
και λιγότερο σε κλειστούς εσωτερικούς
χώρους. Τώρα πια όμως η επιφάνεια
δεν είναι ολόκληρη μία… κόλαση επί
της γης. Αντίθετα, ακόμα και μετά τα
πυρηνικά, υπάρχουν εντυπωσιακά
επιβλητικά τοπία, με βιώσιμες συνθήκες.
Μάλιστα, καθώς προχωράτε την υπόθεση,
πραγματοποιούνται και εναλλαγές των
εποχών. Έτσι θα δείτε χιόνι και πάγο
σε ποτάμια και λίμνες, μία έρημο όπου
βρισκόταν η Κασπία άλασσα πριν την
υποτιθέμενη εξάτμιση της, ακόμα και
πλούσια δάση
Μία σημαντική αλλαγή είναι ότι πλέον
κάθε περιοχή είναι ένας αυτόνομος
ανοικτός κόσμος, που επιτρέπει την πλήρη
εξερεύνηση, ενώ υπάρχουν ακόμα και
side uests. Ο χάρτης δεν υφίσταται ως
ένδειξη στην οθόνη, αλλά αντίθετα πρέπει
να τον φέρνετε μπροστά σας. Σε αυτή την
περίπτωση μπορείτε να κινείστε ταυτόχρονα,
αλλά εφόσον καλύπτει το μεγαλύτερο
μέρος της οθόνης χρησιμεύει κυρίως για
προσανατολισμό και όχι ως PS. Όσο για
τη μετακίνηση σας, αυτή γίνεται τόσο με τα
πόδια, όσο και με οχήματα, ανάλογα με την
περίσταση, όπως αυτοκίνητα και βάρκες.

Σε κάθε αποστολή έχετε την επιλογή για
stealt προσέγγιση, αλλά και κατά μέτωπον
επίθεση. ενικά, η προτίμηση σας σε ειρηνικές
ή εχθρικές λύσεις, επηρεάζει τον τρόπο που θα
εξελιχθεί το τέλος της υπόθεσης. Ο εξοπλισμός
χρειάζεται συντήρηση για να λειτουργεί
αποτελεσματικά, κάτι που γίνεται σε διάφορα
orkbenc es που θα βρίσκετε, αλλά και εντός
της urora. Με διάφορα addons μπορείτε να
βελτιώνετε ή ακόμα και να αλλάζετε ριζικά
την κατασκευή κάθε όπλου, ώστε αυτά να
προσαρμόζονται στον τρόπο που θέλετε να
παίξετε, ενώ υπάρχουν και διαφόρων ειδών
πυρομαχικά. Έχετε επίσης t ro able items,
όπως μαχαίρια και εκρηκτικά, τα οποία φυσικά
πρέπει να αναπληρώνετε.

δείξει τις εξελιγμένες δυνατότητες της. Οι πάγοι
που επιπλέουν στον Βόλγα, το καταπράσινο
δάσος, η ξερή έρημος, σας προσκαλούν να τα
εξερευνήσετε και να τα θαυμάσετε, ξεχνώντας
έστω προσωρινά ότι στην επόμενη γωνία
πρέπει να αρχίσετε να πυροβολείτε.

Από εχθρούς έχουμε μεταλλαγμένα πλάσματα,
από όλη την πανίδα, τα οποία βέβαια
αντιμετωπίζετε… μόνο με σφαίρες. Στους
ανθρώπινους εχθρούς ισχύουν οι… γνωστοί
κανόνες. Τα eads ots κάνουν τη μεγαλύτερη
ζημιά, ενώ πλησιάζοντας τους ήσυχα, μπορείτε
να τους σκοτώσετε με μαχαίρι ή να τους ρίξετε
αναίσθητους. Το τελευταίο είναι η καλύτερη
μέθοδος αν σκοπεύετε να ακολουθήσετε
την οδό του καλού ending. Αντίστοιχα,
στο stealt πρέπει να περπατάτε σκυφτοί, να
κινείστε αργά, και βέβαια να σβήνετε τα φώτα
γύρω σας, είτε φλόγινα είτε ηλεκτρικά.

Κάποια παιχνίδια τα αγαπάμε γι’αυτό που
είναι. Το etro π.χ. για το κλειστοφοβικό
μεταποκαλυπτικό περιβάλλον του. Αυτό
όμως δε σημαίνει πως μία σειρά δεν πρέπει
να εξελίσσεται. Έτσι το etro Exodus
μπορεί να ξενίσει κάπως τους ans του
ranc ise, με την εκτενή περιήγηση στην
επιφάνεια. Αναμφίβολα όμως πρόκειται για
ένα σημαντικά βελτιωμένο παιχνίδι, που
προσφέρει μία πραγματικά απολαυστική
δυστοπική εμπειρία που σίγουρα θα την
εκτιμήσουν οι λάτρεις του είδους των PS.

Τα δε εφέ από τη μάσκα σας, είναι εξ ίσου
θαυμάσια. Όταν τη φοράτε υπάρχει ένα
διακριτικό φίλτρο με τις ατέλειες του πλαστικού,
ενώ όταν λερώνεται ή ραγίζει είναι πραγματικά
σα να τη φοράτε εσείς και όχι ο rt om. Όμως
και ο φωτισμός είναι εξαιρετικά προσεγμένος,
με τις διάφορες πηγές του να έχουν αντίστοιχα
διαφορετική ένταση, χρώμα, εμβέλεια, κτλ.

Η έξοδος των… Ρώσων

Γραφικά & ήχος
Η μηχανή γραφικών
δεν έχει να αποδείξει
τίποτα. Σε κάθε γενιά συμβαδίζει με τις
εξελίξεις, κάτι που διαπιστώσαμε και την
τελευταία φορά από το ast ig t. Ειδικά
τώρα με τις πολλές περισσότερες εξωτερικές
σκηνές, έχει και περισσότερες ευκαιρίες για να
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Dirt Rally 2.0
Start your engines!
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http://dirtrally2.com

o Di
all . είναι ο τίτλος που
οφείλει να κατέχει κάθε φίλος της
διοργάνωσης, αφού χωρίς αμφιβολία
διαθέτει το καλύτερο μοντέλο χειρισμού
και οδήγησης που υπάρχει αυτήν την
στιγμή. Αυτό αυτομάτως κατατάσσει το
παιχνίδι στην κατηγορία των simulators, το
οποίο μεταφράζεται μεν σε υψηλά επίπεδα
ρεαλισμού και αληθοφανούς οδηγικής
συμπεριφοράς, αλλά ταυτόχρονα έχει
αντίκτυπο και στον δείκτη δυσκολίας.
Από το κεντρικό μενού δεσπόζει το μενού
eam, στην οποία εδρεύει η επιλογή
που αναλαμβάνει να σερβίρει το κυρίως
πιάτο. Εκεί βρίσκουμε τα areer aces
στα οποία διαμοιράζονται τα καθιερωμένα
πλέον all ross E ents αγώνες
ταχύτητας σε κλειστά circuit αλλά και τα
Dail
eekl
ont l Online E ents, τα
οποία ουσιαστικά είναι και ο μόνος τρόπος
για παιχνίδι πολλών παικτών, έστω και υπό
την μορφή as c ronous multipla er.
Το ampaign παραμένει όπως ακριβώς
το θυμάστε: κάθε e ent βασίζεται
σε συγκεκριμένο αριθμό διαδρομών
και λαμβάνει μέρος σε χώρες που
συμμετέχουν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα
all . Κάθε δύο αγώνες έχετε διαθέσιμη
μια ώρα για τις απαραίτητες διορθώσεις

και επισκευές του αυτοκινήτου σας. Οι
χώρες αυτήν την φορά που συναντάμε
είναι η Αυστραλία, η Αργεντινή, η Νέα
ηλανδία, η Πολωνία, οι ΗΠΑ και η
Ισπανία. Ως συνήθως, κάθε χώρα έχει την
ιδιοσυγκρασία της και προσφέρει άλλου
είδους πρόκληση. Στο oster του Di
all . συναντάμε όλους τους συνήθεις
ύποπτους όπως τα ancer E olution ,
Peugeot
, Polo S
και mpre a
, ενώ θα βρείτε και μια μεγάλη γκάμα
που περιλαμβάνει ιστορικά αμάξια όπως τα
ini ooper και Escort
, os ort ,
udi uattro, ancia ntegrale και Stratos.
Όλα είναι σχεδιασμένα στην εντέλεια
μέσα έξω και οι βρυχηθμοί των μηχανών
τους ακούγονται πιο απειλητικές και από
την πραγματικότητα Σε γενικές γραμμές, το
Di
all . δεν είχε και πολύ δύσκολο
έργο αφού οι βάσεις του ήταν ακλόνητες.
Η odemasters δεν δείχνει διατεθειμένη
να παραδώσει τα σκήπτρα, αφού συνεχίζει
και προσφέρει μοντέλο χειρισμού που
παραπέμπει σε απαράμιλλη οδηγική
συμπεριφορά και αίσθηση ταχύτητας που
προκαλεί ίλιγγο. Ασφαλώς δεν είναι μια
εμπειρία για ανυπόμονους ή για όσους
αποζητούν έναν χαλαρό, arcade racing,
αλλά οι φίλοι των simulation δεν πρέπει να
το χάσουν.
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STEPHEN KING

Νεκρωταφίο Ζώων
Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ
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Όταν ο δόκτωρ Λούις Κριντ μετακομίζει με την οικογένειά του στην
ήσυχη πόλη του Λάντλοου, στο Μέιν, το νέο ξεκίνημα φαντάζει υπέροχο. Ωστόσο, υπάρχει μια αδιόρατη απειλή… Τα φορτηγά που περνούν
έξω από το σπίτι των Κριντ τρέχουν υπερβολικά, αν κρίνει κανείς από
το πρόχειρο νεκροταφείο στο γειτονικό δάσος, όπου γενιές παιδιών
έχουν θάψει τα αγαπημένα τους κατοικίδια. Έπειτα, τόσο οι κάτοικοι
του Λάντλοου όσο και οι εφιάλτες του, προειδοποιούν τον Λούις να
μην προχωρήσει πέρα από το μικρό νεκροταφείο. Εκεί υπάρχει ένας
ακόμα τόπος ταφής, ο οποίος κρύβει μια αλήθεια που παγώνει το αίμα,
πιο τρομακτική κι από τον ίδιο τον θάνατο

JORN LIER HORST

Ο Άνθρωπος της Νύχτας
Εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ
Πυκνή ομίχλη σκεπάζει το Λάρβικ. Καθώς αρχίζει να διαλύεται, αποκαλύπτεται ένα γυναικείο κεφάλι τοποθετημένο σε ένα βάθρο, στη
μέση της κεντρικής πλατείας. Ο Βίλιαμ Βίστιν βρίσκεται μπροστά στην
πιο αποτρόπαια δολοφονία που έχει αντιμετωπίσει ποτέ στην καριέρα
του ως αστυνομικός. Ολόκληρη η Νορβηγία συνταράσσεται και τα
Μέσα πιέζουν για γρήγορη εξιχνίαση. Η πίεση αυξάνεται όταν ένα νέο
πτώμα ανασύρεται από τον βυθό του ποταμού… Σκοτεινά μονοπάτια
με εμπόρους ναρκωτικών και όπλων και παράσιτα που τρέφονται με
την ανθρώπινη αδυναμία περιμένουν τον Βίλιαμ Βίστιν.

ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ

Η Διαδρομή & το Κόμιστρο
Εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ
Ιστός αράχνης μεταξωτός και ατσάλινος ταυτόχρονα συνδέει την ιστορία
ενός αυτοκινήτου με ανθρώπινες διαδρομές και τελικά με μια ολόκληρη
εποχή. Ένα αυτοκίνητο Oldsmobile Viking Special Deluxe Patrician
Sedan. Ένα αυτοκίνητο που διηγείται τις ιστορίες αυτών που κάθισαν
στο τιμόνι του αλλά και των επιβατών που φιλοξενήθηκαν στο σαλόνι
του. Και ήταν πολλοί. Άλλοι θορυβώδεις, άλλοι σιωπηλοί. Καιροσκόποι,
ιδεαλιστές, εγκρατείς και έκλυτοι, ξεπεσμένοι αριστοκράτες, πόρνες, κυρίες, ήρωες και προδότες. Ιστορίες που διατρέχουν μια ολόκληρη εποχή.

ΙΛΑΡΙΑ ΤΟΥΤΙ

Λουλούδια Πάνω απ' την Κόλαση
Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Ένα ειδυλλιακό χωριό στις Άλπεις. Ένα κρυφό αμάρτημα. Το Κακό παραμονεύει
στα παγωμένα δάση. Ανάμεσα στα δάση και στις βραχώδεις πλαγιές, δίπλα στο
μονοπάτι που οδηγεί στο ποταμάκι, πίσω από τις λιμνούλες που σχηματίζουν οι
λιωμένοι πάγοι, κρύβεται κάτι. Μου το λένε τα ίχνη του αίματος, μου το λέει η
εμπειρία: έχει συμβεί, αλλά μπορεί να ξανασυμβεί. Αυτό είναι η μόνο η αρχή.
Κάτι τρομαχτικό έχει γίνει σ’ αυτά τα βουνά. Κάτι που απαιτεί όλες τις ερευνητικές
μου ικανότητες. Είμαι αστυνόμος, ειδικευμένη στη δημιουργία ψυχολογικών
προφίλ των εγκληματιών, και κάθε μέρα περπατάω πάνω απ’ την κόλαση. Ούτε
το περίστροφο ούτε η στολή είναι αυτά που με χαρακτηρίζουν. Το μυαλό μου
είναι το πραγματικό όπλο μου. Αλλά ακόμη κι αυτό αρχίζει να με προδίδει.

ΡΟΖΑΜΟΥΝΤ ΠΙΛΤΣΕΡ

Η Άλλη Όψη
Εκδόσεις ΩΚΕΑΝΙΔΑ
Η Έμα Λίτον δεν μπορούσε να βρει άκρη με τη ζωή της αν δεν ξεκαθάριζε ποια
ακριβώς ήταν η θέση της στην καρδιά του πατέρα της, του ζωγράφου Μπεν
Λίτον. Eίχε πάει σχολείο στην Ευρώπη από δεκατεσσάρων χρονών, έπειτα βρήκε
δουλειά στο Παρίσι, αλλά συνεχώς αναρωτιόταν τι έκανε ο διάσημος πατέρας
της πότε στην Ιαπωνία, πότε στην Αμερική, πότε στο σπιτάκι τους στην Κορνουάλη. Ακόμα κι όταν γνώρισε τον Ρόμπερτ Μόροου, το γοητευτικό γκαλερίστα,
και ξανασυναντήθηκε με τον ετεροθαλή αδερφό της, πάλι ένιωθε την ανάγκη
να βρει την αλήθεια για το παρελθόν της. Ίσως όμως η Έμα καταλάβαινε, έστω
κι αργά, ότι εκείνο που έπρεπε να μάθει ήταν η αλήθεια για τον εαυτό της κι ότι
το πρώτο βήμα στην αγάπη είναι ν’ αφήνεις τον άλλο ελεύθερο.

CAMILLA LACKBERG

Το Χρυσό Κλουβί
Εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Η Φέι μοιάζει να τα έχει όλα: έναν τέλειο σύζυγο, μια πολυαγαπημένη κόρη
και ένα πολυτελές διαμέρισμα στην καλύτερη περιοχή της Στοκχόλμης. Όμως
σκοτεινές αναμνήσεις από την παιδική της ηλικία σ’ ένα γραφικό ψαροχώρι,
τη Φιελμπάκα, τη στοιχειώνουν και νιώθει όλο και περισσότερο σαν φυλακισμένη σε χρυσό κλουβί. Κάποτε ήταν μια δυνατή και φιλόδοξη γυναίκα, πριν
τα παρατήσει όλα για τον σύζυγό της τον Τζακ. Όταν διαπιστώνει πως εκείνος
την απατά, ο κόσμος της Φέι γκρεμίζεται και μένει εντελώς ξεκρέμαστη. Είναι
κυριολεκτικά καταρρακωμένη, ώσπου αποφασίζει να πληρώσει τον Τζακ με το
ακριβές αντίτιμο της προδοσίας του, με τη δίκαιη εκδίκησή της.
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Presidio Clear από τη

Η μόνη προστατευτική θήκη
που θα χρειαστείς για το κινητό σου
Οι πολυβραβευμένες θήκες της Speck Presidio Clear θα αποτελέσουν τον απόλυτο σύντροφο
για τα νέα σου iPhone XS/X, XR καθώς και 8 και 8 Plus. Με στρατιωτικού τύπου αντοχή, μπορείς
να ρίξεις τη συσκευή σου από τα 2,4 μέτρα και αυτή να επιβιώσει. Με περίβλημα ανθεκτικό στις
γρατζουνιές είναι οι μόνες dual-layer clear cases της αγοράς που θα φροντίσουν για μια ζωή το
νέο σου iPhone. Προσφέρουν ακόμη πιο καθαρή όψη των συσκευών από ποτέ χάρη στη νέα
micro-dot technology, τo design τους είναι 20% πιο λεπτό, ενώ κάνουν τη συσκευή να αντέχει σε
UV lighting. Σημείωσε ότι μπορούν να υποδεχθούν και παλαιότερα μοντέλα ενώ είναι διαθέσιμες
σε λευκό, χρυσό και ροζ χρώμα.

