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Apple Watch Η δυνατότητα ηλεκτροκαρδιογραφήματος
τώρα διαθέσιμη στη χώρα μας
Έρευνα για τα ηλεκτρικά πατίνια 1 στους 2 τα χρησιμοποιεί
αντί αυτοκινήτου, 4 στους 5 είναι άνω των 27 ετών

L

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.
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σ στ ε ό εν

ο

Όπως δήλωσε ο
της la, lo
,ο
κατασκευαστής θα μπορέσει να φέρει στην αγορά ν
το ν το ρ ς τι όνι, μέσα στα ε ό εν
ο
ρόνι .
Πρόκειται για μία μεγάλη αλλαγή στη στρατηγική της e
στο κομμάτι των l
a , με την ανακοίνωση
να πραγματοποιείται στο πλαίσιο του « t n
» για επενδυτές που είχε διοργανώσει η εταιρεία.
Παρουσιάστηκε, μάλιστα, και το ρ
ό το ι νό
μίας τέτοιας πρότασης.
Σε αντίθεση με τις περισσότερες άλλες εταιρείες
που δραστηριοποιούνται στον τομέα των e i ing
συστημάτων, η e έχει «υιοθετήσει» την προσέγγιση της
παράδοσης οχημάτων τα οποία οι κάτοχοί τους μπορούν να
χρησιμοποιήσουν ως κανονικά αυτοκίνητα, αλλά διαθέτουν
το h
e που απαιτείται για να αποτελέσουν μία
e
i ing λύση με μελλοντικά t e p te .
Η εταιρεία έχει στους στόχους της μέσα στην επόμενη
χρονιά να δημιουργήσει ένα δίκτυο από αυτόνομα
obo a , που φιλοδοξεί να αλλάξει τους τρόπους
μετακίνησης.
Ο n
πιστεύει ότι θα υπάρξει μία μεταβατική
περίοδος και, ό ις οι νο ο τες ε ν ι τοι οι ι ο
όσ ος το ιο
ο ν το τι όνι ό τ
το ν τ το ς. Σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον μία τέτοια
προσέγγιση...

το

εκδίδεται από τη S

εκδότης διευθυντής
κώστας νόστης
αρχισυντάκτρια
χριστίνα κιτσάτη . it ti
αρχισυντάκτης te t
δημήτρης σκιάννης

SS

tp e .g

στη σύνταξη του
συνεργάστηκαν:
γεώργιος γιαγλής, δημήτρης θωμαδάκης,
πέτρος κυπραίος, δώρος κυριακούλης,
καίτη κωνσταντάκου, μάνος κωνσταντινιάδης,
γιάννης ρούσσος, νίκος σαράφογλου
ανταποκριτές εξωτερικού:
tt h n en,
h nig, iete h enig γερμανία ,
θοδωρής ριζόπουλος γαλλία
στη σύνταξη του
συνεργάστηκαν:
σινεμά: κώστας γιαννακάς
g e : πέτρος κυπραίος
υπεύθυνη
i
e i : χριστίνα κιτσάτη
tp: θεόδωρος παπουτσής, νίκος χαλκιαδάκης
διεύθυνση διαφήμισης: ειρήνη νόστη
γραμματεία: έλλη μαστρομανώλη
λογιστήριο: ανδρέας λουλάκης
n

ting S
. peg.g , e

τ.
i :in

,
peg.g

στοιχεία επικοινωνίας
S
SS
Μάγερ ,
, Αθήνα,
τηλ.:
,
in
igit i e.g
. igit i e.g
διανέμεται δωρεάν σε κεντρικούς σταθμούς Μετρό, σε
, 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 igit 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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Νέες πανίσχυρες προτάσεις για τη νέα γενιά
Νέος αέρας στη σειρά
της S
ng, που παρουσίασε πριν λίγο καιρό τα νέα της
μοντέλα. Τα δυναμικά
tph ne
, Α e, Α , Α , Α και Α συνθέτουν
την ισχυρότερη σειρά
Α της S
ng έως και σήμερα, προσφέροντας συναρπαστικές
καινοτομίες σε μια νέα γενιά καταναλωτών, καθώς και p e i χαρακτηριστικά και
λειτουργίες.

a

ala

ι ala

Το
διαθέτει ευρεία n init
οθόνη που προσφέρει συναρπαστική
εμπειρία προβολής σε μοναδικό σχεδιασμό,
ενώ η φωτεινή κάμερα βελτιώνει ακόμα
περισσότερο τις φωτογραφικές ικανότητες
του χρήστη. πιπλέον, η μπαταρία .
h προσφέρει χρήση χωρίς ανησυχία.

Το δε
e διαθέτει οθόνη .
n init , για απρόσκοπτη πλοήγηση σε
p t σχεδιασμό, ενώ είναι εξοπλισμένο
με πανίσχυρη μπαταρία ,
h,
επιτρέποντας παρακολούθηση ταινιών,
g ing και
tit ing χωρίς πρόβλημα
όλη μέρα. Η τεχνολογία ταχείας φόρτισης
εγγυάται πως μια σύντομη φόρτιση

θα είναι αρκετή για το
συσκευής.

a

της μπαταρίας της

ala

Μία πρόταση που θα ικανοποιήσει όλους
εκείνους που αποζητούν μια εκλεπτυσμένη
συσκευή, αλλά δε θέλουν να συμβιβαστούν
στην εμπειρία θέασης ή στην απόδοση. ιαθέτει
.
S pe
n init
οθόνη από άκρη σε άκρη για αδιάλειπτη
εμπειρία θέασης που χωράει άνετα στο χέρι,
τεχνολογία έξυπνης διπλής κάμερας, που
δίνει τη δυνατότητα λήψης πλάνων ευρείας
γωνίας μέχρι
και ευφυή τεχνολογία
Βελτιστοποίησης Σκηνής με βάση την Τεχνητή
Νοημοσύνη που αναδεικνύει τα καλύτερα
στοιχεία κάθε φωτογραφίας. Τέλος, έρχεται με
μια πανίσχυρη μπροστινή κάμερα ΜΡ που
μπορεί και προσαρμόζει τις λήψεις e ie για το
καλύτερο αποτέλεσμα.

a

ala

Με p e i χαρακτηριστικά κάμερας,
μπαταρία ταχείας φόρτισης που διαρκεί και
n init
οθόνη, το
σχεδιάστηκε
για διαρκή σύνδεση με τον κόσμο. Το
επιτρέπει την αποτύπωση και h ing
φωτογραφιών με την τριπλή κάμερα, που είναι
προσεκτικά σχεδιασμένη για να μιμηθεί το
ανθρώπινο μάτι. Η τριπλή κάμερα με τον t
i e φακό σε συνδυασμό με την τεχνολογία
«inte igent it h» ευφυής εναλλαγή , μπορεί
να αναγνωρίσει και να προτείνει τη χρήση
της λειτουργίας i e Sh t υρεία Λήψη .
Ο ευρυγώνιος φακός
αποτυπώνει
λαμπερές φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της
ημέρας και νύχτας. Σε συνδυασμό με τον φακό
Βάθους, η κάμερα προσφέρει την εμπειρία
i e
για όσα έχουν πραγματικά σημασία.
ξοπλισμένο με αισθητήρα δαχτυλικού
αποτυπώματος πάνω στην οθόνη, το
προσθέτει διαισθητικό ξεκλείδωμα ακόμα και με
το ένα χέρι.

a

ala

ιαθέτοντας n init
οθόνη . , το
παρέχει εκπληκτική εμπειρία από άκρη σε
άκρη για καθημερινή χρήση. Η τριπλή κάμερα

ΤΑ
ΤΑΝΝ ΑΑSS SS
ΝΑ ΣΧ
ΣΧ ΑΣΜ
ΑΣΜ ΝΑ
ΝΑ
ΝΑ
ΤΗΝ ΡΡ ΠΗ
ΠΗ
ΑΑ ΤΗΝ
Αξιοσημείωτο είναι ότι με στόχο την καλύτερη
εξυπηρέτηση των καταναλωτών, η S
ng
παρουσίασε τρεις ολοκαίνουριες συσκευές
που αναπτύχθηκαν ειδικά για την υρώπη το
Α , Α e και το Α .
του είναι εξοπλισμένη με φακούς εξαιρετικά
υψηλής ανάλυσης ΜΡ μπροστινής και
πίσω όψης για τη λήψη φωτεινών, ευκρινών
φωτογραφιών, αδιαπραγμάτευτης ποιότητας,
ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου. Ο φακός
Βάθους epth en δίνει τη δυνατότητα
προσαρμογής του βάθους πεδίου για εστίαση
πριν και μετά τη λήψη της φωτογραφίας. Σε
συνδυασμό με τον
t
i e φακό, το
παρέχει οπτική γωνία προβολής όπως
αυτή του ανθρώπινου ματιού. Το
διαθέτει ακόμη πανίσχυρη μπαταρία .
h περ Ταχείας Φόρτισης στα
που
δίνει την ελευθερία και την άνεση για h ing
και αναπαραγωγή
ti e i όλη μέρα.
Η διαισθητική τοποθέτηση του αισθητήρα
δαχτυλικού αποτυπώματος πάνω στην οθόνη,
καθιστά την πρόσβαση στο
πιο
ελεγχόμενη και άμεση.

a

ala

Το κορυφαίο μοντέλο της σειράς,
,
φέρει την πρώτη περιστρεφόμενη κάμερα της
S
ng. Η αυτόματη, p p p περιστρεφόμενη
κάμερα, εγγυάται αψεγάδιαστο αποτέλεσμα
χρησιμοποιώντας τους ίδιους φακούς σε
οποιαδήποτε περίσταση. Το S
ng
διαθέτει τη νέα n init οθόνη .
, πραγματοποιώντας αναπαραγωγή
περιεχομένου με ρεαλιστική λεπτομέρεια, που,
σε συνδυασμό με τον ήχο
t
, χαρίζει
πλήρη, καθηλωτική εμπειρία. ιαθέτει, επίσης,
μπαταρία .
h έξυπνης διαχείρισης που
παρακολουθεί την καθημερινή ρουτίνα και
τα μοτίβα χρήσης εφαρμογών. Τέλος, με τη
δυνατότητα υπέρ ταχείας φόρτισης
έχετε
τη δυνατότητα να έχετε πάντα το
tph ne
σας φορτισμένο γρήγορα και χωρίς ανησυχίες.
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MOTOROLA
10

έσσερα νέα μοντέλα
g p e , t g και
ελληνική αγορά

t g p , t
t g p
στην

θυσίες στην ποιότητα και την αξιοπιστία
που περιμένετε, αλλά και στη σωστή
τιμή.
ίμαστε όλοι διαφορετικοί και
αντίστοιχα οι ανάγκες στο
tph ne
που χρειαζόμαστε είναι επίσης πολύ
διαφορετικές. Η νέα σειρά
t g
περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά που
έχουν μεγαλύτερη σημασία εσένα, με
τέσσερις εκδόσεις του
tph ne της
t
με τις καλύτερες πωλήσεις
με καλύτερες κάμερες, διάρκεια
μπαταρίας, ταχύτητα επεξεργασίας και
μεγιστοποιημένες οθόνες.

Από τότε που η σειρά moto g
επαναπροσδιόρισε την αγορά
των
tph ne το
, όλο
και περισσότεροι καταναλωτές
ενδιαφέρονται για p e i
tph ne σε προσιτές τιμές. Με
κάθε γενιά της οικογένειας g, η
t
παραμένει επικεντρωμένη στην κύρια
δέσμευσή της στον καταναλωτή: να
προσφέρει
tph ne που έχουν τα
χαρακτηριστικά που θέλετε, χωρίς να

oo
l
στ ερ οιότ τ
ει όν ς
Σχεδιασμένο για να παίρνει πάντα
τις καλύτερες φωτογραφίες και να
συμβαδίσει με τη γρήγορη ζωή σας, το
νέο
t g p είναι φτιαγμένο για
να προσφέρει κορυφαία τεχνολογία
κάμερας και καταπληκτικές επιδόσεις.
Μικροί κραδασμοί ή κακές συνθήκες
φωτισμού δεν πτοούν το σύστημα
διπλής κάμερας
με οπτική
σταθεροποίηση εικόνας. πιπλέον, το
νέο λογισμικό κάμερας και το , με
εκπληκτικά χαρακτηριστικά, όπως το
S
t
p iti n και το t S i e
pt e σας βοηθούν να παίρνεται
φωτογραφίες σαν επαγγελματίας.
Παράλληλα, χάρη στην ολοήμερη
μπαταρία με φόρτιση
e

για ώρες ισχύος σε μόλις λεπτά ,
δε θα χρειαστεί ποτέ να ανησυχείτε αν
έχετε μπαταρία για να αποθανατίσετε
οποιοδήποτε γεγονός, ενώ σε συνδυασμό
με την πλατφόρμα Sn p g n
, έχετε
το ταχύτερο
t g έως τώρα. Τέλος, η νέα
οθόνη
e ign, , »
i i n σας δίνει
μια εκπληκτική εμπειρία περιεχομένου
με ανάλυση
, ενισχυμένη από
κρυστάλλινα ηχεία te e
i .
oo

ε τε το
το ρ
στε το
οε ι ρ στε ε τ
το ρ
Η δημιουργία και κοινή χρήση περιεχομένου
δεν ήταν ποτέ ευκολότερη, χάρη στο νέο
moto g7. Βίντεο και εικόνες κυριολεκτικά
ζωντανεύουν στην
. «
i i n
οθόνη του, ενώ το σύστημα
διπλής κάμερας
είναι εξοπλισμένο
με εφέ θόλωσης, Sp t
, t S ie
pt e και
g e en , ώστε να μπορείτε
να εξαπολύσετε τη δημιουργικότητά σας
και να αλληλοεπιδράσετε με τον κόσμο
γύρω σας. Πιο γρήγορο κατά
από την
προηγούμενη γενιά, το
t g μπορεί
να αντιμετωπίσει και την πιο έντονη
χρήση, χάρη στο Sn p g n
ie
t
, ενώ η
e φόρτιση
και η μπαταρία ολόκληρης ημέρας σας
βοηθούν να έχετε μόνιμα διαθέσιμο το
κινητό σας για να δημιουργήσετε. Τέλος, με
το αναβαθμισμένο, nt e
i
,
το
t g είναι εξίσου όμορφο όσο και
δυνατό.
oo
o
τερ στι ι ρ ει
ς
τ ρ ς στ
τ τ ι σ
σ
Η νέα αυτή προσθήκη στην οικογένεια
t
g, το
t g p e σχεδιάστηκε για να
αντιμετωπίσει το μεγαλύτερο πρόβλημα
που αντιμετωπίσουν οι χρήστες στα
tph ne : τη διάρκεια ζωής μπαταρίας.
Σχεδιάσαμε το
t g p e με μια
κορυφαία μπαταρία
h, ώστε να
μπορείτε να εργαστείτε και να παίξετε για
ώρες , ημέρες , με μία μόνο φόρτιση.
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Όταν χρειαστεί να φορτίσετε, μπορείτε
να έχετε ώρες χρήσης με μόνο λίγα
λεπτά φόρτισης του
e
,
ώστε να μπορείτε να επιστρέψετε στο να
κάνετε ό,τι αγαπάτε . Με την , «
i i n
οθόνη του, σε συνδυασμό
με την διάρκεια ζωής της μπαταρίας
του, το
t g p e σας προσφέρει τη
δυνατότητα να απολαύσετε αγαπημένες
ταινίες, βίντεο και παιχνίδια στο κινητό
σας. Το
t g p e υποστηρίζεται
από το Sn p g n
ie t
που ανταποκρίνεται γρήγορα σε ό,τι
κάνετε.
oo
la σ
ς σ ε ι σ ός
ερ στι
ό οσ
Μην αφήσετε το μικρό του μέγεθος να
σας ξεγελάσει. Το
t g p κρύβει
μέσα του τεράστιες επιδόσεις. Με το
Sn p g n
ie t
, το
t g p είναι
πιο γρήγορο από
την προηγούμενη γενιά. Το
p t
e ign του διαθέτει μια εξαιρετικά
μεγάλη οθόνη , «
i i n
σε : , που φέρνει απεριόριστες
δυνατότητες ψυχαγωγίας, ενώ η

με
και μηδενική καθυστέρηση
κλείστρου πίσω κάμερά του, που εστιάζει
σε δέκατα του δευτερολέπτου, δεν θα
σας αφήσει να χάσετε στιγμή από ό,τι
θέλετε να αποθανατίσετε.
Exclusive Moto Experiences
Η νεότερη γενιά κινητών
tph ne
έρχεται εξοπλισμένη με αποκλειστικές
t
pe ien e που κάνουν τη χρήση
του
tph ne σας πιο εύκολη και πιο
ευχάριστη. Το νέο επανασχεδιασμένο
ne tt n
αντικαθιστά τα κουμπιά
πλοήγησης με μία απλή γραμμή στην
οθόνη. Σε συνδυασμό με το n i
, ie, κάθε σάρωση, κτύπημα και
κράτημα λειτουργεί ακόμα καλύτερα
από πριν. Έχουμε επίσης κάνει το h ee
inge S een h t ακόμα καλύτερ ,
ώστε να μπορείτε τώρα να τραβήξετε
een h t και να τα επεξεργαστείτε
αμέσως. Σε συνδυασμό με όλες τις
αγαπημένες σας εμπειρίες
t
όπως τα i
pt e,
t
h ight
και ttenti e i p , η χρήση του
tph ne σας δεν ήταν ποτέ
ευκολότερη.

Η
Η

ο
ο
ο
ο
και τιμές
Η

ο
ο
ο
ο

HUAWEI P30
ΚΑΝΟΝΤΑΣ “ΖOOM” ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ SMARTPHONES!
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ie n gent , ελάτε μαζί μας για
να πάρουμε μια πρώτη γεύση από το
ei
, ξεκινώντας πρώτα από
τις unique φωτογραφικές δυνατότητες
του…
Revolutionizing mobile photography!
δώ και πολλά χρόνια οι κάμερες των
tph ne βασίζονται στο πρότυπο
του RGB. στόσο, με το
τώρα
όμως είναι καιρός να ξεχάσουμε την
παραδοσιακή «τριχρωμία», καθώς
με τη νέα ναυαρχίδα της
ei και
το τετρ
ό a
a
a
(40MPSuperspectrum lens + 20MP
Ultra Wide Angle + 8MP Periscope Lens

+ Time of Flight
e που διαθέτει,
έφτασε η ώρα να περάσουμε στην
εποχή του RYB (Red Yellow Black).
Τι πρακτικά σημαίνει αυτό; Τα ρ σιν
P l παραχωρούν τη θέση τους
στα κίτρινα και έτσι το αποτέλεσμα
χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη
ποικιλία και ρεαλισμό στο χρώμα,
περισσότερη λεπτομέρεια και
εντυπωσιακή σαφήνεια.
μυστικό βέβαια για επίτευξη
του συγκεκριμένου ε
τι ο
οτε σ τος που είναι κατά πολύ
καλύτερο από το
, κρύβεται

στην τεχνολογία
που
ενσωματώνει ο
e
en
εννοείται
ότι και πάλι φέρει την ποιοτική σφραγίδα
της
a , κάτι που μεταφράζεται
όχι μόνο σε ερισσότερο
ς στις
i e φωτογραφίες σας ακόμη και σε
συνθήκες απόλυτου σκοταδιού , αλλά και
περισσότερη λεπτομέρεια και πιο βαθύ
χρώμα. ια να συνειδητοποιήσετε την
τερ στι ι ορ ανάμεσα στον
e
en
του
και του
, το ISO
του προηγούμενου μοντέλου της
ei
έφτανε στα 102.400, ενώ του
ανέρχεται στα 409.600!
Η λογική που υπήρχε πίσω από τη
λειτουργία του
e
n ti n it
του
, βρίσκεται και εδώ , καθώς
οι ανεπτυγμένοι
όρι οι εικόνας
συνεργάζονται με τον ISP και την NPU
του S για να επιτευχθεί το πλέον
ι νι ό οτ εσ . Ο συνδυασμός
h
e και
t
e είναι εμφανές
πως και πάλι παίζει τον κυρίαρχο ρόλο
και το
μεταμορφώνεται εύκολα σε
ένα
το ρ ι ό ερό ο στα
χέρια οποιουδήποτε χρήστη. κεί βέβαια
που το
αφήνει έτη φωτός πίσω τον
ανταγωνισμό είναι στο «
», καθώς
η
ei και η ei στη συγκεκριμένη

λειτουργία έχουν δώσει τον καλύτερο
τους εαυτό. Στο
οι n του
i e ph t g ph πρόκειται να βρουν
δυνατότητες για o
al oo στο 5x,
ρι ι ό oo στο 10x και “digital”
κρατηθείτε… στο 50x το αντίστοιχο
στο
e μοντέλο «απλό»
φτάνει τα
30x που εννοείται πως και αυτό δεν είναι
καθόλου αμελητέα ποσότητα
Ουσιαστικά, το
έχει όλα τα
χαρακτηριστικά μίας επαγγελματικής
φωτογραφικής μηχανής συνδυασμένα
όμως με την τερ στι ε ε ιξ και τις
ον ι ς ν τότ τες που προσφέρει
ένα
tph ne. Ο δε Ultra Wide Angle
ός των 20MP που υπήρχε και στο
προσφέρει τη δυνατότητα για
και lo
το ρ
ες που
είναι αν μη τι άλλο θα μπορούσαν να
χαρακτηριστούν ως… «επιβλητικές».
Και φυσικά, το «κερασάκι» στην τούρτα για
τη νέα ναυαρχίδα της
ei σε ότι έχει να
κάνει με το
e
et p της, είναι
η ειδική
o l
a
a. Στόχος
των
e t e που προσφέρει το
είναι να ε
ο τ σει τη
ιο ρ ι ότ τ
του χρήστη, βοηθώντας την κάμερα των
40MP να τραβήξει καλύτερα φωτογραφία.
Αυτό βέβαια που χαρακτηρίζει τον ToF
l
είναι ότι προσφέρει την επόμενη
γενιά από
eh και ge pe t e e e t ,
χαρίζοντας μια απίθανη αίσθηση
ο ς
ο
ών ε ι
ν (Multi-level depth
e e t στο φωτογραφικό αποτέλεσμα.
Και βέβαια δε θα μπορούσαμε να μην
«εστιάσουμε» στο Night Mode για
δυνατότητα λήψης φωτογραφιών ακόμη
και σε συνθήκες που το φως ο σι ει
σχεδόν ολοκληρωτικά, εκεί τα πράγματα
ξεπερνούν κάθε φαντασία, καθώς με τις
τ
ες ρ
σεις το
δύναται να
ερ τ σει ένα αντικείμενο ακόμη και
όταν αυτό δεν φαίνεται… καν, θυμίζοντας
έτσι
ερες ν τός
Η
ei δε «ξέχασε» και τους λάτρεις των
l
o o , καθώς αναβάθμισε και την
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μπροστινή κάμερα σε σύγκριση με το
, τοποθετώντας ένα εξαιρετικά
μικροσκοπικό και ομολογουμένως
αρκετά διακριτικό o , το οποίο
έρχεται με ανώτερη ποιότητα στα
32MPμε . .
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οι
πιστρέφοντας στα υπόλοιπα τεχνικά
χαρακτηριστικά της συσκευής, στην
καρδιά τόσο του
όσο και του
βρίσκεται το δοκιμασμένο Kirin
980 SoC, μία λύση την οποία είδαμε
για πρώτη φορά στο Mate 20. Το
e
μοντέλο έρχεται με οθόνη
ιντσών
OLED pe t ti : : : και ανάλυση
FHD+
pi e , ενώ το
είναι ελαφρώς μεγαλύτερο και
πιο κυρτό με
ντσες και τα ίδια
χαρακτηριστικά στο i p .
Όσον αφορά στο
e
et p, το
απλό
είναι ελαφρώς ο
νο
στις κάμερες, καθώς απουσιάζει ο
en
και έτσι έρχεται με ένα
l
, το οποίο έχει στην
κορυφή τον
φακό των
40MP
. , τον l a
l
των
16MP
. και τον P
o
. , οποίος προσφέρει
pti
και
ανώτερο igit
.
μοντέλο τώρα εκτός από την
προσθήκη της i e
ight
e ,
διαθέτει τον
a l
φακό
των
με διάφραγμα
. , ενώ
t
i e φακός προσφέρει
και ο e i
pe en
. στα
είναι υπεύθυνος για το pti
στα και για το ανώτερο igit στα
. Και οι δύο εκδόσεις διαθέτουν
S, όπως επίσης και l
a
στα 32MP με διάφραγμα . . Σε ότι
έχει να κάνει με την ι
σι
και τον αποθηκευτικό χώρο, το
έρχεται με 6GB και 128GB o a
ενώ το μεγαλύτερο
διαθέτει

με εκδόσεις e
και
t ge. Η χωρητικότητα της
μπαταρίας του
e μοντέλου ανέρχεται
στα 3650mAh, υποστηρίζοντας τη
λειτουργία
a
της
ei
για ταχύτατους χρόνους φόρτισης, ενώ
το
μοντέλο έρχεται με αυτονομία
στα 4200mAh,
i ee
i
h ging με δυνατότητα για
a
ένα e t e το οποίο
είδαμε για πρώτη φορά στο
te
.
Παράλληλα, και στις δύο εκδόσεις
a
, ο οποίος
εμφανίζει ταχύτερη απόκριση, αν και
χρησιμοποιεί pti τεχνολογία και
όχι παλμούς. Αμφότερες οι συσκευές
βασίζονται στο Android Pie και φέρουν
το EMUI 9.1, ενώ παράλληλα διαθέτουν
olb
o
ε τα οποία βρίσκονται
κάτω από την οθόνη και
. Τέλος, το
απλό
έρχεται με πιστοποίηση IP53,
ενώ το
είναι πιο «ανθεκτικό» με
πιστοποίηση IP68.

NOKIA 9
PUREVIEW
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ο πρώτο
tph ne
στον κόσμο με πέντε
κάμερες είναι διαθέσιμο

Nokia 9 PureView, το g hip
tph ne που κυκλοφορεί από την
, αντιπρόσωπο εταιρεία
των
i κινητών τηλεφώνων, το
πρώτο
tph ne στον κόσμο με πέντε
κάμερες με
SS pti που θέτει την
καινοτομία στην υπολογιστική απεικόνιση
της επόμενης γενιάς στη διάθεση των
φίλων της φωτογραφίας, είναι διαθέσιμο
προς πώληση στα καταστήματα λιανικής
και τους πάροχους κινητής τηλεφωνίας,
σε χρώμα μπλε και τιμή λιανικής
πώλησης στα
.
Όσοι σπεύσουν να το αγοράσουν,
θα επωφεληθούν από τα τρία δώρα
που συνοδεύουν το μοναδικό αυτό
tph ne στο λανσάρισμά του: τα
NokiaTrue Wireless earbuds αξίας
,
,
ν ε
τ σ ε
σ ς
ο όν ς και o
al
i
e ie . Κάθε φωτογραφία που
τραβάτε με το
i
e ie είναι
και οι πέντε κάμερες με
SS

pti συνεργάζονται ταυτόχρονα για
να επιτύχουν την τέλεια εικόνα, καθώς
το
i
e ie τις συνθέτει σε
μία φωτογραφία
με εξαιρετική
δυναμική εμβέλεια και ασύγκριτο βάθος
πεδίου, καταγράφοντας εξαιρετικές
λεπτομέρειες σε περιοχές τόσο με
έντονο ηλιακό φως όσο και με σκιά.
Σχεδιασμένο στην πραγματικότητα
σύμφωνα με τις ανάγκες όσων
λατρεύουν τη φωτογραφία, το
i
e ie διαθέτει επίσης τη δυνατότητα
λήψης εικόνων σε μη συμπιεσμένη
μορφή
«
» και μπορείτε να τις
επεξεργαστείτε απευθείας στο τηλέφωνο

χάρη στη συνεργασία του με το
e
ight
. Έχει ειπωθεί ότι το
της
τέχνης της φωτογραφίας είναι στη φάση του
p tp
ti n και με το
i
e ie
έχετε την ευκαιρία να γίνει πραγματικότητα.
Το
i
e ie διαθέτει μια
ενημέρωση στο δημοφιλές
e
παρέχοντας ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο
στη φωτογραφία σας. Τώρα καταγράψτε τη
συναρπαστική φωτογραφία ti e p e με
υποστήριξη για χρόνους έκθεσης μέχρι
δευτερόλεπτα. πιπλέον, το νέο
e
στο
i eh e περιλαμβάνει τη
δυνατότητα ρύθμισης της τιμής έκθεσης σε
βήματα μόλις
του t p, επιτρέποντάς
σας να ρυθμίσετε την αντιστάθμιση έκθεσης
με περισσότερο έλεγχο από ποτέ.

περιεχόμενο. Παράλληλα, διαθέτει
έναν ενσωματωμένο στην οθόνη
αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων,
με χαρακτηριστικά ασφαλείας καθώς και
με προηγμένη τεχνολογία βιομετρικού
ξεκλειδώματος μέσω προσώπου
ενισχύοντας την ασφάλεια της συσκευής
ενώ ταυτόχρονα παρέχει τη δυνατότητα της
i i e e ασύρματης φόρτισης.
Το
i
e ie έρχεται με
εγκατεστημένο το n i ne
ie,
προσφέροντας τις τελευταίες καινοτομίες
και εμπειρίες λογισμικού n i , όπως
λειτουργίες ,
pti e tte , pp
ti n ,
ge
i t nt και
ge
h t .

Το
i
e ie προσφέρει g hip
εμπειρίες σε ένα άψογο φινίρισμα. Ο
επεξεργαστής
Sn p g n
i e «χωρίζει» με έξυπνο τρόπο
τις εργασίας απεικόνισης σε διάφορους
πυρήνες τεχνολογίας, ενώ η φωτεινή
. »p
οθόνη διαθέτει ανάλυση Κ
και την τεχνολογία οθόνης
e i p
με υποστήριξη
για να απολαύσετε
μοναδικές λεπτομέρειες, μεγάλη αντίθεση
και πλούσια χρώματα στο υποστηριζόμενο

χ ικά

α ρα

ρα ο

ο

ο

ο o a

e e

• Η διαφανής θήκη για το
i
e ie διατίθεται μαζί με τη συσκευή
• ια να αποκτήσετε τα
i
e i ee e
, με την αγορά του
i
e ie , θα πρέπει να
συμπληρώσετε τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν στη σελίδα
.n i p
ti n .g . Τα στοιχεία θα
περιλαμβάνουν το
της συσκευής, την απόδειξη αγοράς και τη διεύθυνση αποστολής του δώρου τα στοιχεία
θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τη συγκεκριμένη ενέργεια και για κανένα άλλο σκοπό. Στη συνέχεια,
καθώς η προσφορά αφορά μόνο σε συσκευές που έχουν διατεθεί μόνο μέσω του επίσημου καναλιού διανομής,
μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων από τη net S ti n
gi
, θα αποστέλλονται τα ακουστικά απευθείας
στον τελικό καταναλωτή. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων του δώρου.
• Σχετικά με την μηνη επέκταση εγγύησης οθόνης, δεν χρειάζεται να προβείτε σε καμία ενέργεια, καθώς η
επέκταση εγγύησης οθόνης ισχύει για συσκευές που προορίζονται για την ελληνική αγορά και έχουν διανεμηθεί
μέσω του επίσημου διανομέα για την λλάδα, net S ti n
gi
. ια να ισχύσει η ενέργεια θα πρέπει η
συσκευή να ενεργοποιηθεί ως
. Η κάλυψη οθόνης ισχύει για ημέρες μετά από την ενεργοποίηση
της συσκευής. Σε περίπτωση που χρειαστεί επισκευή της συσκευής κάνοντας χρήση της εγγύησης, θα πρέπει να
απευθυνθείτε είτε στο μεταπωλητή, είτε απευθείας στην S S ti n Α , επίσημο e i e p i e για τις
i
συσκευές S S ti n
Λ. Κηφισού
Α,
Αθήνα, τηλ επικοινωνίας
.
Η μηνη επέκταση εγγύησης οθόνης ισχύει για μία επισκευή στα πλαίσια της εγγύησης.
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Με οθόνη
S pe

,

ιντσών
,
επεξεργαστή
Sn p g n
και
in i p
αισθητήρα

Το
ei
θα κυκλοφορήσει σε
τέσσερις αποχρώσεις hite,
n
h nt
e , με
κόστος που στην Κίνα φτάνει τα
γουάν
ευρώ για την έκδοση
,
γουάν
ευρώ για
την έκδοση
t ge
και
γουάν
ευρώ για την
έκδοση
t ge.
Θα ξεκινήσει να πωλείται
στην Κίνα από τις
Απριλίου.

Μόλις ανακοινώθηκε το ei
,η
νεότερη ναυαρχίδα της εταιρείας σε e ent
που πραγματοποιήθηκε στην Κίνα, με
σπουδαία pe και χαρακτηριστικά.
Η νέα κορυφαία συσκευή έρχεται με S pe
οθόνη , ιντσών
με
een t
ti
,
, επεξεργαστή
Sn p g n
και επιλογή ή
. Έχει
ή
αποθηκευτικού
χώρου, υποστήριξη
S , αισθητήρα
δακτυλικών αποτυπωμάτων ενσωματωμένο
στην οθόνη του,
e με

αισθητήρες
και
, e ie
e
, στερεοφωνικά ηχεία και μπαταρία
.
h με
h ge t h ging.
Η συσκευή τρέχει το
e S που είναι
βασισμένο στο n i ie με υποστήριξη
ne in .
. Χάρη στην υποστήριξη
της λειτουργίας
ngine . , το ei
προσφέρει ένα ιδιαίτερα ρεαλιστικό εφέ
δόνησης, καθώς επίσης και
g ing
e pe ien e με e ti e αναγνώριση g e
ene που συνδυάζεται με δόνηση για πιο
ρεαλιστικό αποτέλεσμα.
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Η νέα δυναμική άφιξη στα νεανικά
tph ne από τη
ei

Το
κατέφθασε με
στιλάτο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής,
προσφέροντας, ταυτόχρονα, ασύγκριτη
εμπειρία υψηλής τεχνολογίας. Το
πλαίσιο της οθόνης των
ιντσών
έχει περιοριστεί στο ελάχιστο και το
μικροσκοπικό n t h σε σχήμα σταγόνας
e
p δίνει μια μοντέρνα πινελιά
στη συσκευή και στον χρήστη της. Το
σώμα με αναλογία 87% της οθόνης
προς αυτό, διαθέτει ο
ς
ες
δημιουργώντας μια συμμετρική
αναλογία. Η μπροστινή κάμερα, το
κρυφό μπροστινό φλας, οι βελτιωμένοι
αισθητήρες φωτός και εγγύτητας και το
εξαιρετικά κομψό ακουστικό, είναι όλα
εκεί αντιπροσωπεύοντας την ισ τι
και την τε νο ο
ei.
Η οθόνη των . ιντσών, αναλογίας
19.5:9 και ανάλυσης HD+ κάνει
ευκολότερη την πλοήγηση μέσω ge t e
και εξασφαλίζει πιστοποιημένα από το
TûV Rheinland την προστασία των ματιών
σας, φιλτράροντας αποτελεσματικά
τη μπλε ακτινοβολία. Το
, σε αντίθεση με άλλα
tph ne
της κατηγορίας του, είναι έτοιμο μέχρι
και για τον ήλιο της λλάδας αφού η
τεινότ τ τ ς ο όν ς του κάτω από
το έντονο ηλιακό φως έχει βελτιωθεί χάρη
στο λογισμικό που διαθέτει.
Το
tph ne έχει πάψει να είναι απλά
μια συσκευή. ίναι πλέον κάτι από εσάς,
μια προέκταση του εαυτού σας και θα

πρέπει η εμφάνιση και το στιλ του να σας
ταιριάζει και να σας εκφράζει απόλυτα.
Το
σας προσφέρει τη
δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τρ
ον ι
ρώ τ Πέρα από το κλασικό
Midnight Black, η έκδοση Sapphire
Blueχρησιμοποιώντας μικροσκοπικά υλικά
μ , ντύνει το πίσω μέρος της συσκευής
με άπειρους ιριδισμούς, δίνοντας στο
αγαπημένο σας
tph ne μια λαμπερή και
g
εικόνα. Πάνω από το μεταλλικό
κάλυμμα, το Amber Brown αγκαλιάζει το
πίσω μέρος του κινητού με δερμάτινη υφή
που δεν κρατάει δαχτυλικά αποτυπώματα,
προσδίδοντας μια p e i πινελιά
πολυτέλειας και κομψότητας.
Το
, όντας ένα γνήσιο
Huawei, δε θα μπορούσε να υστερεί σε
επιδόσεις κατά τη λήψη φωτογραφιών και
βίντεο. Η πίσω κάμερα με τα 13MP και με
διάφραγμα f/1.8, ξεχωρίζει για το
περισσότερο φως που προσλαμβάνει.
εν έχει σημασία λοιπόν η τοποθεσία ή η
ώρα, το αν έχει φως ή όχι, αρκεί να είστε
έτοιμοι να πατήσετε το κουμπί της λήψης
αποτυπώνοντας εστιασμένες, καθαρές
και φωτεινές εικόνες στο
tph ne
σας. Και η μπροστινή όμως κάμερα των
8MP σας δίνει τις
τερες l
με
τη χρήση του ειδικού φλας πολλαπλών
επιπέδων φωτισμού και τις λειτουργίες
ωραιοποίησης να παίζουν ενεργό ρόλο. Με
την καινοτομία HUAWEI SuperSound, το

, αναπαράγει οποιαδήποτε
μουσική επιλέξετε σε εκπληκτική ποιότητα
και ένταση 30% μεγαλύτερη, σε σχέση
με
tph ne προηγούμενης γενιάς,
προσομοιάζοντας ένα t i ηχογράφησης.
Ακόμη και με τα ακουστικά σας η ηχητική
απόδοση είναι εκπληκτική μέσα από τη
λειτουργία
για τη
μοναδική εμπειρία . , σα να βρίσκεστε
μπροστά στο h e the te . Μια ακόμα
λειτουργία, η HUAWEI Party, επιτρέπει την
αντίστροφη σύνδεση μέχρι συσκευών
μέσω i i ή h t p t αφού τα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν έτσι
ως ηχεία, αναπαράγοντας το κάθε ένα το
αντίστοιχο κανάλι. Τα περισσότερα κινητά
χρειάζονται το ενσύρματο h n
ee για να
μπορέσετε να ακούσετε ραδιόφωνο. Αυτό
όμως δεν ισχύει με το
αφού διαθέτει ενσ
τ
ν ερ
χωρίς ακουστικά και καλώδια. Το EMUI 9.0
του
του παρέχει μια σειρά
από λειτουργίες που διευκολύνουν την
χρήση με τη νέα του δομή είναι κατά 10%
ιο σ
ς σε σχέση με το
. ,
κάνοντας την πλοήγηση ακόμα περισσότερο
ευκολότερη και φιλικότερη. Η μπαταρία
έχει ισχύ .
hκαι σε συνδυασμό με
την λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
σας δίνει τη δυνατότητα να σερφάρετε στο
nte net με
για συνεχόμενες ώρες,
να ακούτε μουσική έως και ώρες και να
παρακολουθείτε βίντεο για ώρες
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RX0 II
Η S n παρουσίασε μια συναρπαστική
νέα προσθήκη στην εξαιρετικά δημοφιλή
σειρά p e i
p t φωτογραφικών
μηχανών της, με την κυκλοφορία της
μικρότερης και ελαφρύτερης p e i
φωτογραφικής μηχανής μικρού μεγέθους,
την RX0 II μοντέλο S
.
Βασισμένο στα χαρακτηριστικά της
αρχικής RX0, αδιάβροχο ανθεκτικό στη
σκόνη, ανθεκτικό στους κραδασμούς,
στη θραύση και άκρως συμπαγές, το νέο
μοντέλο προσφέρει πλέον εσωτερική
καταγραφή Κ, οθόνη
με περιστροφή
από
μέχρι και μοίρες, η οποία
λειτουργεί ακόμη και υποβρύχια με
επιπλέον νέες λύσεις σταθεροποίησης
εικόνας για εγγραφή βίντεο.
Βασικό χαρακτηριστικό της RX0 II
είναι ο αισθητήρας εικόνας
S
S ,
eg pi e τύπου . και
ο προηγμένος επεξεργαστής εικόνας
που προσφέρει βελτιωμένη
αποτύπωση των χρωμάτων, όπως και
την αποτύπωση όμορφων δερματικών
τόνων. Αυτός ο ισχυρός συνδυασμός
έχει βελτιωθεί σημαντικά, έτσι ώστε να
παρέχει εξαιρετικά γρήγορη απόδοση
και εξαιρετική ποιότητα εικόνας τόσο για
τις σταθερές όσο και για τις κινούμενες
λήψεις σε μια ευρεία κλίμακα ευαισθησίας
S
. Ο σταθερός ευρυγώνιος
φακός SS e
.
έχει ελάχιστη απόσταση εστίασης

Η ΜΙΚΡ
ΕΛΑΦΡΥΤΕ ΟΤΕΡΗ ΚΑΙ
ΡΗ
ULTRA-CO PREMIUM,
M
ΦΩΤΟΓΡΑΦ PACT
ΜΗΧΑΝΗ Π ΙΚΗ
ΑΓΚΟΣΜΙΩ
Σ

εκατοστών, γεγονός που τον καθιστά
ιδανικό για « e ie » ή επιτραπέζιες
φωτογραφίες.

ια κ μερα για όλες τις
περιστ σεις
Η
μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σε μέρη που δεν μπορούν άλλες
φωτογραφικές μηχανές χωρίς πραγματικά
κανένα πρόβλημα. Με το μέγεθός της
να είναι μόλις
.
και το βάρος της μόλις
g, η RX0 II
μπορεί εύκολα να χωρέσει στην τσέπη
σας ενώ είναι έτοιμη για λήψεις σε όλες
τις συνθήκες. ίναι αδιάβροχη έως
μέτρα βάθος, είναι ανθεκτική στη σκόνηii,

ανθεκτική στους κραδασμούς κατά την
πτώση μέχρι και από μέτρα και ανθεκτική
στη θραύση έως και σε
g δύναμη.

αινίες και λλα
Η RX0 II προσφέρει εσωτερική καταγραφή
ταινιών K p με πλήρη ανάγνωση
pi e και χωρίς inning pi e για να φτάσει
περίπου , φορές την ποσότητα δεδομένων
που απαιτείται για ένα K βίντεο. Αυτή η
επιπλέον διάθεση περιεχομένου, μειώνει
την εμφάνιση των « i » μουαρέ και
των « ggie » σκληρών επιφανειών
εικόνας και προσφέρει ομαλή, υψηλής
ποιότητας K περιεχόμενο με εξαιρετικές
λεπτομέρειες και βάθος. Χρησιμοποιώντας
τις εφαρμογές « ging ge» της S n ,
οι οποίες ανακοινώθηκαν πρόσφατα,
υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς του βίντεο
σε
tph ne, μέσα από το οποίο μπορεί
να πραγματοποιηθεί η επεξεργασία του και
να μοιραστεί εύκολα μέσω των κοινωνικών
δικτύων.
Η RX0 II διαθέτει ενσωματωμένη
ηλεκτρονική λειτουργία σταθεροποίησης
για σταθερές λήψεις, ακόμη και όταν
χρησιμοποιείται χειροκίνητα. Αυτό μπορεί
να εμπλουτιστεί ακόμα περισσότερο όταν
το υλικό μεταφέρεται σε ένα
tph ne
ή t et, που διαθέτει την εφαρμογή
«
ie it
n», στην οποία οι
πρόσθετες πληροφορίες που συλλέγονται
κατά τη διάρκεια της λήψης μπορούν να
επεξεργαστούν για να δημιουργήσουν
ένα βίντεο άκρως ομαλό. Μια πρόσθετη,
νέα λειτουργία στην οποία μπορείτε να
αποκτήσετε πρόσβαση μέσω του «
ie
it
n» της S n , είναι το « nte igent
ing», όπου το επιλεγμένο θέμα

παραμένει στο κέντρο του πλαισίου και η
παραμόρφωση της εικόνας διορθώνεται
με μια τελική επεξεργασία. Ανάλογα με
το κανάλι που θα μοιραστεί το βίντεο,
μπορούν να επιλεγούν και οι απαιτούμενες
προδιαγραφές.

τογραφία κρι είας
Με μεγάλη ευελιξία, η RX0 II, προσφέρει
πλήθος λειτουργιών για σταθερές λήψεις
αλλά και πολλές ακόμα δυνατότητες βίντεο.
ιαθέτει κλείστρο που παρεμποδίζει την
παραμόρφωση με
δευτ. και μπορεί
να πραγματοποιήσει λήψεις μέχρι και
p
για να αιχμαλωτίσει κάθε φευγαλέα έκφραση
στο πρόσωπο του αντικειμένου θέματος. Με
μια βελτιωμένη έκδοση της αρχικής RX0, η
αποτύπωση των χρωμάτων έχει ενισχυθεί
για να μεταφέρονται φυσικά και ζωντανά τα
χρώματα της επιδερμίδας, ενώ μπορεί να
χρησιμοποιηθεί η προαιρετική λειτουργία
«S t S in e t» για να καλύψει τυχόν
μικρές ατέλειες και ρυτίδες. πίσης, μπορούν
να χρησιμοποιηθούν οι λειτουργίες « ting»
και « te t», ενώ μπορεί να προβληθεί
στην οθόνη της φωτογραφική μηχανής και
μια μαζική απεικόνιση των συνεχόμενων
λήψεων.

ιμές και ιαθεσιμότητα
Το it RX0 II, το οποίο επίσης περιλαμβάνει
τη λαβή λήψης
S
και το επιτοίχιο
στήριγμα, θα κυκλοφορήσει στην υρώπη
τον Μάιο του
.
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EOS 250D

Η ελαφρύτερη S
στον κόσμο με οθόνη
μεταβλητής γωνίας

26

αν λυσης

Η Canon ανακοινώνει την κυκλοφορία
της Canon EOS 250D, της ελαφρ τερης
φ τογραφικής μηχανής
στον
κόσμο με οθόνη μετα λητής γ νίας
ια κάθε οικογενειακή χρήση και για
λήψεις αναβαθμισμένες σε σχέση
με την φωτογράφηση με
tph ne
ή για αναβάθμιση μιας παλιότερης
φωτογραφικής μηχανής, η S
είναι μια εύχρηστη και κομψή S με
πλήθος σύχρονων τεχνολογιών. Αποτελεί
την ιδανική εισαγωγική πρόταση στον
κόσμο της φωτογραφίας με χρήση
εναλλάξιμων φακών, χάρη στο μικρό
και ελαφρύ της σώμα. Η n n S
διαδέχεται την πολυβραβευμένη
n n S
, και διαθέτει
σύστημα χρήσης με ενσωματωμένο
οδηγό λειτουργίας που εξασφαλίζει
εύκολη χρήση, μεγ λο αισθητήρα

τ που
δυνατότητα
ιντεοσκόπησης , εξαιρετικά
γρήγορη και ευέλικτη αυτόματη εστίαση,
και άριστη συνδεσιμότητα με «έξυπνες»
συσκευές. πιπλέον, η φωτογραφική
μηχανή διαθέτει τον
, τον
τελευταίας τεχνολογίας επεξεργαστή
εικόνας της n n, ο οποίος τροφοδοτεί
πολλές από τις λειτουργίες της όπως,
τη βιντεοσκόπηση σε K, τη λειτουργία
K ti e p e και την καταγραφή
στιγμιότυπων K από βίντεο K.
Με ευκατανόητο χειρισμό και ελαφρύ και
συμπαγές σώμα, η S
επιτρέπει
σε όλη την οικογένεια να διασκεδάζει
καταγράφοντας τις καθημερινές
εμπειρίες της ζωής, οποτεδήποτε και
οπουδήποτε. Το περιβάλλον χρήσης με
ενσωματωμένη καθοδήγηση, καθιστά
τη λειτουργία άνετη, από τη στιγμή
που ενεργοποιείται η φωτογραφική
μηχανή, με βοηθητικά μηνύματα και

συμβουλές επί της οθόνης, που επιτρέπουν
σε όλους να αξιοποιούν τη μηχανή στο
μέγιστο βαθμό. Έτσι, είναι εύκολο για τους
χρήστες να καταγράφουν τις εμπειρίες
τους με ευρηματικούς τρόπους, χάρη στη
λειτουργία
, που
αποτελείται από μια σειρά από εφέ, φίλτρα
και εργαλεία χρωματικής προσαρμογής,
που εφαρμόζονται στις φωτογραφίες κατά τη
σύνθεση των εικόνων, ή ακόμη και μετά τη
λήψη τους.
Ο επεξεργαστής εικόνας
υποστηρίζει μια ποικιλία από βελτιώσεις
σε προβολή i e ie για την ακρίβεια της
αυτόματης εστίασης και της λειτουργίας
e , καθώς και των λειτουργιών t
ighting pti i e , igit en pti i e και
igh ight ne i it για ευκρινείς εικόνες
υψηλής ανάλυσης, έτοιμες για διαμοιρασμό
κατευθείαν από τη φωτογραφική μηχανή. Ο
αισθητήρας , eg pi e αποδίδει πολύ
καλά σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και
διευκολύνει τη λήψη με ρηχό βάθος πεδίου,
προσθέτοντας όμορφο εφέ
eh σε
αγαπημένα οικογενειακά πορτρέτα.
Η διαισθητικής λειτουργίας οθόνη αφής
i ng e επιτρέπει άνετες λήψεις από
διάφορες γωνίες, κάνοντας άνετη και

ευχάριστη τη λήψη e ie ή το gging.
Η τεχνολογία n n
i e
S
εστιάζει με ακρίβεια στα πρόσωπα των
μελών της οικογένειας και των φίλων, τόσο
στις φωτογραφίες όσο και στο βίντεο, με
τη χρήση της οθόνης αφής. Παρέχοντας
μια κλασσική εμπειρία λήψης, η S
διαθέτει οπτικό προσοφθάλμιο ie in e
με υψηλής απόκρισης σύστημα αυτόματης
εστίασης σημείων, έτσι ώστε κάθε πλάνο
να καταγράφεται καθαρά και όπως ακριβώς
φαίνεται διά γυμνού οφθαλμού.
Όταν οι φωτογραφίες και το βίντεο είναι
έτοιμα για διαμοιρασμό, η S
συνεργάζεται άνετα με «έξυπνες» συσκευές
μέσω et th και i i χρησιμοποιώντας
την εφαρμογή n n
e
nne t για
i S και n i . Αμέσως μετά, φωτογραφίες
και βίντεο μπορούν να αποθηκευτούν
στην «έξυπνη» συσκευή, να προβληθούν
και να διαμοιραστούν στα κοινωνικά
μέσα δικτύωσης ή με φίλους και μέλη
της οικογένειας. Η S
διατίθεται
σε τρεις κομ ές εμφανίσεις μα ρο
λευκό και ασημί και αποτελεί μέρος του
οικοσυστήματος n n S, το οποίο
διαθέτει πάνω από παγκόσμιας κλάσης
φακούς, φλας και αξεσουάρ, προσφέροντας
το καλύτερο επίπεδο επιλογών, καθώς
οι χρήστες επιζητούν τη διευρύνουν τις
δυνατότητες της φωτογραφικής τους
μηχανής. Η S
θα είναι διαθέσιμη για
αγορά με ποικίλες επιλογές συνδυασμών
σώματος και φακών, μέσω του επίσημου
δικτύου μεταπωλητών της n n από αρχές
Μα ου
.

27

28

Jabra
Elite
65t
και
Jabra
Elite
Active
65t

Οι έρευνες της Jabra τα τελευταία χρόνια
έχουν δείξει ότι οι καθημερινοί χρήστες
ακουστικών εστιάζουν τις ανάγκες τους
αρχικά στην ποιότητα των κλήσεων
,
έπειτα στην ακρόαση μουσικής
και
τέλος στον έλεγχο του τηλεφώνου τους
με φωνητικές εντολές
. Η Τρίτη
ενιά i e e ακουστικών της
σχεδιάστηκε με γνώμονα τις ανάγκες του
κοινού και σκοπό να παρέχει πέρα από
εξαιρετική ποιότητα ακρόασης μουσικής,
μια μοναδική εμπειρία φωνητικής
επικοινωνίας είτε πρόκειται για
τηλεφωνικές κλήσεις, είτε για χρήση των
βοηθητικών εφαρμογών e , Si i και
ge
. Με τα true wireless Jabra
Elite 65t και Jabra Elite Active 65t, δεν
υπάρχουν συμβιβασμοί εν αναγκάζεται
πια ο χρήστης να επιλέξει ανάμεσα σε
ποιοτικά ακουστικά για να ακούει μουσική
και σε ακουστικά για την πραγματοποίηση
κλήσεων αφού η
προσφέρει και
τις δύο λειτουργίες σε ένα φανταστικό
πακέτο που κέρδισε το βραβείο
S
nn ti n
στην Παγκόσμια
Έκθεση Καινοτομίας που έγινε πέρυσι
στο
eg Με το λανσάρισμα των
ite t και
ite ti e t,
η εταιρεία επαναπροσδιόρισε την έννοια
των πραγματικά ασύρματων ακουστικών
ενσωματώνοντας όλη την τεχνογνωσία
της, σχετικά με τη χρηστικότητα, την

άνεση και τον σχεδιασμό.
Τα νέα ακουστικά έχουν σαφή
προσανατολισμό στην ποιότητα του
παραγόμενου και μεταφερόμενου ήχου
περνώντας έτσι τον χρήστη σε άλλο επίπεδο
φωνητικής και μουσικής εμπειρίας και όλα
αυτά χωρίς κανένα καλώδιο
Βασισμένα στο e t e e Jabra Elite
Sport, τα νέα ακουστικά
ite t
και
ite ti e t αποτελούν τα
πλέον τεχνολογικά εξελιγμένα e
,
φτιαγμένα για ακόμα καλύτερες επιδόσεις
από τον προκάτοχό τους, με νέο e ign
και νέα χρώματα. Η
φρόντισε να
κυκλοφορήσει δύο εκδόσεις των ite t,
μία για καθημερινή χρήση και μία για όσους
ψάχνουν το κάτι παραπάνω στην προπόνησή
τους και την ονόμασε « ti e».
Με την προσθήκη των δύο εκδόσεων των
ite t, η οικογένεια των πραγματικά
ασύρματων ακουστικών της
μεγαλώνει και διαμορφώνεται ως εξής:
• Jabra Elite 65t – Κατάλληλο για όσους
αναζητούν ανώτερη ποιότητα ήχου και
συνδεσιμότητα από ένα σετ πραγματικά
ασύρματων ακουστικών καθημερινής
χρήσης που μπορούν να υποστηρίξουν
επικοινωνία έως και ώρες με τη χρήση
της φορητής θήκης και πρόσβαση στους
βοηθούς Si i,
ge
και
n
e . Τα διαθέσιμα χρώματα είναι
it ni
, ppe
και
eige.
• Jabra Elite Active 65t – Φτιαγμένο για
εκείνους που θέλουν τις ίδιες δυνατότητες
που παρέχουν τα ite t αλλά να έχουν

την επιπλέον ανθεκτικότητα και
την άνεση μιας συσκευής φτιαγμένης
ειδικά για την προπόνηση. Η πιστοποίηση
, η ειδική βαφή για καλύτερη
εφαρμογή και το επιταχυνσιόμετρο για
την καταγραφή των επιδόσεων, κάνουν
τη διαφορά. Τα διαθέσιμα χρώματα είναι
it ni
, ppe
e και ppe
e και προσφέρεται με δύο χρόνια
εγγύηση απέναντι σε σκόνη και ιδρώτα.
• Jabra Elite Sport – Η ναυαρχίδα των
ασύρματων ακουστικών με αποστολή
την υποστήριξη του χρήστη στη
σκληρή προπόνηση με την παροχή
βιομετρικών πληροφοριών και τη μέγιστη
ανθεκτικότητα που πιστοποιείται από το
.
Τα τέσσερα μικρόφωνα σε συνδυασμό με τη
βελτιστοποίηση της ακουστικής του θαλάμου
της συσκευής, επιτρέπει την απομόνωση
του εξωτερικού θορύβου και την ενίσχυση
της φωνής ανεξάρτητα από το περιβάλλον
χρήσης. ια τους φίλους της μουσικής η
μέσω της εφαρμογής
S n
προσφέρει εξατομικευμένο e
i e που
φέρνει στα γούστα τους όποιο κομμάτι
κι αν ακούνε.
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΚΟΝΑΣ
ΠΟΥ ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΗΝ
ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ
ΑΠΟ ΤΙΣ LG OLED
ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

Η LG, ένα βήμα μπροστά στην
ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, έχει
σχεδιάσει
τ εορ σεις οι οποίες
ανταποκρίνονται με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο στις ανάγκες του σύγχρονου
καταναλωτή. Την επόμενη φορά που
θα δείτε ταινία περιπέτειας, θέλετε να
γίνετε μέρος της δράσης, ή σας αρέσει
να ακούτε τον ήχο σα να ζείτε από
κοντά την κάθε σκηνή, τότε η
έχει
την λύση με την ευρεία σειρά LG OLED
TVs. Η τεχνολογία αυτή ξεχωρίζει,
καθώς προσφέρει άψογη απόδοση

εικόνας και ήχου σε συνδυασμό με
υψηλής αισθητικής σχεδιασμό που
δίνει τη δυνατότητα για ανεπανάληπτη
εμπειρία
e ine . Η ε ν στ τι
τε νο ο
ε σ ς
τισ ο
l
αποδίδει ό το
ρο χωρίς ίχνος
διαρροής φωτός, παρέχοντας αντίθεση
χωρίς όρια. Οι τηλεοράσεις
της
διαθέτουν ανώτερη ποιότητα εικόνας

που ξεπερνά την ποιότητα των συμβατικών
τηλεοράσεων ικανοποιώντας ακόμα και
τους πιο απαιτητικούς θεατές. Χάρη στο
πάνελ καθίσταται δυνατή η απόδοση
δισεκατομμυρίων ζωηρών χρωμάτων,
προσφέροντας το τέλειο’ χρώμα και το
απόλυτο’ μαύρο, ενώ δίνει τη δυνατότητα
θέασης από οποιαδήποτε γωνία, χωρίς
αλλοίωση της εικόνας και των χρωμάτων. Οι
τηλεοράσεις
χάρη στον πολύ λεπτό
σχεδιασμό τους είναι ένα έργο τέχνης, το
κέντρο της προσοχής σε κάθε σαλόνι.
πιπλέον, με το olb
o που
υποστηρίζουν, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα
να απολαύσει τον κινηματογραφικό ήχο στο
σπίτι, καθώς λαμβάνει με ρεαλιστικό τρόπο
την κίνηση κάθε αντικειμένου και αποδίδει
. Σε συνδυασμό με το
ήχο
n
olb
o , παρέχει μια ολοκληρωμένη

κινηματογραφική εμπειρία, καθώς μεταφέρει
τον θεατή σε ένα περιβάλλον με κινούμενο
ήχο που τον περιβάλλει με τόσο ρεαλισμό
που ξεπερνά κάθε προσδοκία.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η
τηλεόραση OLED65B8 κατέκτησε την
ρώτ
σ στ
στ ε τις
τερες
τ εορ σεις το
ν τ ν ιντσών
e t
από τον οργανισμό
n
e ep t .
Τέλος, με την εισαγωγή της τεχνολογίας
τεχνητής νοημοσύνης
στις
τηλεοράσεις, η
επιχειρεί να αλλάξει
ολοκληρωτικά την εμπειρία της οικιακής
ψυχαγωγίας. Το hin κάνει δυνατή την
αποδοχή και εξυπηρέτηση εκατοντάδων
αιτημάτων φωνής μέσω της ανοικτής
έξυπνης πλατφόρμας της ίδιας της εταιρείας.
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PHILIPS
222B9T ΜΕ
SMOOTHTOUCH
Αξιοποιώντας τη δύναμη της αφής

Η MMD, η κορυφαία εταιρεία
τεχνολογίας και brand license partner
για τις οθόνες hi ip , ανακοινώνει το
λανσάρισμα της
ο όν ς hi ip
222B9T με S
th
h. ξοπλισμένη
με τεχνολογία αφής σ ε ν
stylus, προστασία IP54 απέναντι στη
σκόνη και το νερό, μία σειρά από θύρες
και μία εύκαμπτη βάση για εύκολη
φορητότητα, αυτό το ευέλικτο μοντέλο
είναι μια υψηλής ποιότητας λύση με
πλούσια χαρακτηριστικά για τομείς
τόσο διαφορετικούς όπως το λιανικό

εμπόριο et i , το σημείο πώλησης
S , το σημείο πληροφοριών
,
το ξενο ο ε ο, το τ στ
, το
εστι τόριο και η ε
ε σ .
ο
ι ρ στι ότ τ
Η οθόνη αφής hi ip 222B9T
εξασφαλίζει απλή, ομαλή και
ι ισ τι
ε ρ σ χάρη
σε προηγμένες τεχνολογίες όπως
το S
th
h, το οποίο εγγυάται
μία φυσική, ανεμπόδιστη απόκριση

ρι
ρ ς
ροφορ ς
ια ις ο
ς
o
on o

αφής που βασίζεται στην τεχνολογία
αφής προβεβλημένης χωρητικότητας
σημείων που επιτρέπει την
πληκτρολόγηση με δέκα δάχτυλα, κοινή
διεκπεραίωση εργασιών με συμμαθητές,
ή το διαδραστικό g ing με πολλαπλούς
παίκτες. ξοπλισμένη με ρο
ν
ροστ σ P απέναντι στην επαφή, το
νερό και τη σκόνη, αυτή η οθόνη είναι έτοιμη
για εντατική χρήση, σε μία ευρεία ποικιλία
συνθηκών.
ορ
οιότ τ ει όν ς
ιαθέτοντας μία
ll
ο όν , η
hi ip 222B9T προσφέρει στους χρήστες
την ευχαρίστηση να απολαμβάνουν
ευκρινείς λεπτομέρειες, βέλτιστη
φωτεινότητα, και λαμπερά χρώματα για
ρεαλιστικές εικόνες που βελτιώνονται
ακόμη περισσότερο από τη λειτουργία
S
t nt t της hi ip , η οποία
προσαρμόζει αυτόματα τα χρώματα και
την ένταση του οπίσθιου φωτισμού για
να αποδώσει τις εικόνες με το βέλτιστο
δυνατό τρόπο, από φωτογραφίες μέχρι

βίντεο και g ing. Αυτή η πρωτοποριακή
τεχνολογία διαθέτει ακόμα και μία εύχρηστη
λειτουργία εξοικονόμησης
n
e,
εξασφαλίζοντας σταθερά χαμηλότερη
κατανάλωση ενέργειας.
νεσ
ι σ ν εσι ότ τ
Η hi ip 222B9T είναι σχεδιασμένη
με γνώμονα της άνεση του χρήστη. Η
αντιθαμβωτική επίστρωση οθόνης, η
λειτουργία
e
e, και η τεχνολογία
i e ee παρέχουν βέλτιστη προβολή,
ενώ η Philips SmartStand διαθέτει μια
δομή σχήματος που επιτρέπει στους
χρήστες να αυξήσουν ή να μειώσουν το
ύψος και να δώσουν κλίση στην οθόνη
προσαρμόζοντάς την σε οποιαδήποτε θέση
τους βολεύει καλύτερα. Η συνδεσιμότητα
είναι επίσης ένα σημαντικό πλεονέκτημα
αυτής της οθόνης, η οποία προσφέρει
στους χρήστες την άνεση της εισόδου
πολλαπλών σημάτων, όπως τα
,
,
i p
t . , και
. , καθώς επίσης
την ταχύτητα και λειτουργία του S . . Η
εύχρηστη, αποδοτικά βελτιωμένη οθόνη
αφής hi ip 222B9T είναι διαθέσιμη από τα
μέσα Απριλίου με ενδεικτική τιμή λιανικής
πώλησης στα
ευρώ.

33

34

LG
XBOOM
Η σειρά ηχείων LG XBOOM από την
LG συναρπάζει τους λάτρεις των πάρτι
και του καθαρού και δυνατού ήχου.
Οι ευέλικτες λειτουργίες, οι ηχητικές
ικανότητες και οι πολλαπλοί συνδυασμοί
χρωμάτων και φωτισμού, καθιστούν
τα μοντέλα RK7, FH6, OK75, OK55 και
K της σειράς ως την ιδανική λύση για
επιτυχημένα και διασκεδαστικά πάρτι.
Συγκεκριμένα το ηχείο K διαθέτει
πολυχρωματικό φωτισμό, ο οποίος
αλλάζει ανάλογα με το ρυθμό της
μουσικής που παίζει, ενώ η σχεδίασή
του επιτρέπει τόσο οριζόντια, όσο και
κατακόρυφη τοποθέτηση. Όσον αφορά
τη φορητότητα, το νέο «
t»
K είναι εξαιρετικά ευέλικτο

και προσφέρει λύσεις που κάνουν τα
πάρτι πιο εύκολα από ποτέ, καθώς
εντοπίζει τον προσανατολισμό του
και προσαρμόζει το πεδίο του ήχου
αντίστοιχα. Χάρη στις λειτουργίες
και με το απλό πάτημα ενός κουμπιού,
το
K είναι το κατάλληλο
εργαλείο για συναρπαστικά πάρτι. Ο
χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα
σε διαφορετικά εφέ, όπως
t h, να
προσθέσει διάφορα ηχητικά εφέ, να
«λουπάρει»
p σε συγκεκριμένα
τμήματα του κομματιού. πίσης, η
λειτουργία K
e St μπορεί να
καταστείλει τα φωνητικά και να αλλάξει
τον τόνο τους για να ταιριάξει καλύτερα
στο ηχόχρωμα του επίδοξου τραγουδιστή

ο π ρτυ σε ακολουθεί παντο
σε σχεδόν οποιοδήποτε κομμάτι. Τα
μοναδικά φωνητικά εφέ ταιριάζουν τέλεια
με τη νέα λειτουργία
ti
ighting,
μια σειρά προκαθορισμένων επιλογών
φωτισμού συμπεριλαμβανομένης της
δυνατότητας συγχρονισμού με οποιοδήποτε
κομμάτι παίζεται, τονίζοντας το ρυθμό και
δημιουργώντας την κατάλληλη ατμόσφαιρα.
Παράλληλα, το
,
διαθέτοντας ισχύ
tt, εκτιμάται για
την εξαιρετικά ισορροπημένη ποιότητα ήχου
και τα μπάσα, από τους οδηγούς ιντσών,
που είναι σίγουρο ότι θα ζωντανέψουν κάθε
πάρτυ. Οι οδηγοί αναβοσβήνουν με έως
και
συνδυασμούς χρωμάτων στο ρυθμό
της μουσικής, ενώ ταυτόχρονα ο χρήστης
έχει τη δυνατότητα απόλυτου ελέγχου του

πάρτυ, ασύρματα, μέσω
et th από
το
tph ne του. πιπλέον, για όσους
επιθυμούν να απολαύσουν ξέγνοιαστοι την
ατμόσφαιρα του πάρτυ, το K διαθέτει
τη λειτουργία t
, όπου το σύστημα
αναλαμβάνει τη διασκέδαση. Τέλος και τα
K και ΟΚ αποτελούν άλλες δύο
εξαιρετικές επιλογές για συναρπαστικά
πάρτυ, καθώς με τη λειτουργία
t
e e t ο χρήστης δεν έχει παρά να
σύρει προς τα εμπρός τη ρυθμιστική λαβή
για να δώσει ώθηση στο πάρτι με δυνατό
ήχο. Τέλος, το
K διαθέτει ισχύ
.
tt και το
K
tt,
προσφέροντας εξαιρετικά ισορροπημένη
ποιότητα ήχου με δυνατά μπάσα που
εκπέμπουν από
e ιντσών.
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APPLE TV+,
APPLE NEWS+,
APPLE ARCADE
ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

APPLE CARD
ΚΑΝΟΥΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ

Η iSquare, επίσημος διανομέας των
προϊόντων Apple σε λλάδα και Κύπρο,
ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό, ότι η
pp e ανακοίνωσε έναν νέο τρόπο για να
παρακολουθούμε τηλεόραση μέσω του
Apple TV+, να διαβάζουμε εφημερίδες
και περιοδικά μέσω του Apple News+,
να παίζουμε παιχνίδια μέσω του Apple
Arcade καθώς και ένα νέο είδος
πιστωτικής κάρτας, την Apple Card.
Μια νέα, πρωτοποριακή, πιστωτική
κάρτα δημιουργήθηκε από την pp e, η
pp e
. Με γνώμονα την απλότητα,
τη διαφάνεια και την ιδιωτικότητα,
σχεδιάστηκε ώστε να βοηθήσει
τους πελάτες να έχουν μια πιο υγιή
χρηματοπιστωτική ζωή. Η Apple Card
θα βρίσκεται ενσωματωμένη στην

εφαρμογή Apple Wallet, ώστε να
μπορεί να τη χειρίζεται κάποιος εύκολα
μέσα από το i h ne του. Η pp e
αλλάζει εντελώς την εμπειρία χρήσης
μιας πιστωτικής κάρτας, απλοποιώντας
τη διαδικασία αίτησης, εξαλείφοντας
τις προμήθειες, παρέχοντας μικρότερο
επιτόκιο καθώς και πλήρη ιδιωτικότητα
και ασφάλεια στον πελάτη.

pp e
θα εμφανίζει στο χρήστη σε
πραγματικό χρόνο όλες τις συναλλαγές,
ενώ θα παρέχει
υποστήριξη μέσω
απλής αποστολής μηνύματος. Παράλληλα,
οι αγορές θα ομαδοποιούνται με τέτοιο
τρόπο ώστε να γίνεται εύκολα κατανοητό
πού γίνονται τα έξοδα, ενώ με το i
h οι πελάτες θα ανταμείβονται για κάθε
τους συναλλαγή με επιστροφή χρημάτων
άμεσα.
pp e
θα είναι διαθέσιμη
στην Αμερική αυτό το καλοκαίρι και θα
ακολουθήσει σταδιακά η εξάπλωσή της.
νέα εφαρμογή Apple TV+ προσφέρει μια
νέα υπηρεσία t e ing, η οποία φιλοξενεί
τους πιο διάσημους δημιουργούς και
ερμηνευτές ιστοριών, μεταξύ των οποίων
την Όπρα ουϊνφρι, τον Στίβεν Σπίλμπεργκ,
την Τζένιφερ Άνιστον, τη Ριζ ουιδερσπούν,
τον Στιβ Καρέλ κ.ά. παρουσιάζοντας
αποκλειστικά πρωτότυπα h
, ταινίες
και ντοκιμαντέρ. Στην Apple TV+ οι
εγγεγραμμένοι χρήστες θα μπορούν να
παρακολουθήσουν n ine και
ine ό,τι
επιλέξουν με αξεπέραστη ποιότητα ήχου
και εικόνας. Η εφαρμογή Apple TV+ θα
είναι διαθέσιμη από αυτό το φθινόπωρο σε
περισσότερες από
χώρες.
Apple Arcade είναι μία νέα συνδρομητική
υπηρεσία της pp e για νέα και αποκλειστικά
παιχνίδια, τα οποία μπορεί ο χρήστης να
παίξει από το i h ne, το i
, τους
και το pp e . Οι χρήστες θα μπορούν

να δοκιμάσουν τα παιχνίδια, με απουσία
διαφημίσεων και χωρίς την ανάγκη επιπλέον
αγορών, θα μπορούν να παίζουν και
εκτός σύνδεσης, ενώ θα υπάρχει πλήρης
σεβασμός στην ιδιωτικότητα του χρήστη.
Η Apple Arcade θα είναι διαθέσιμη αυτό
το φθινόπωρο σε περισσότερες από
χώρες, μέσω μιας νέας καρτέλας t στο
pp St e, ενώ θα ανανεώνεται ανά τακτά
χρονικά διαστήματα με νέο περιεχόμενο.
Με την εφαρμογή Apple News+ οι
εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν τη
δυνατότητα εξατομικευμένης πρόσβασης
σε πάνω από
εφημερίδες και περιοδικά,
καθώς και ψηφιακές εκδόσεις. Οι χρήστες
θα μπορούν να διαβάσουν τις υπάρχουσες
αλλά και τις παλαιότερες εκδόσεις μέσα
από ένα πλούσιο σχεδιαστικά περιβάλλον
με κινούμενα εξώφυλλα και ζωντανές
φωτογραφίες. Το pp e e
θα είναι
διαθέσιμο αρχικά σε Αμερική και Καναδά.
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Με επιλογή για
en και
p p p
e με ...περίεργο e ign

Μία νέα σειρά εγκαινιάζεται από την
pp , η οποία παρουσιάζει τα Oppo
Reno
tph ne . Έρχονται σε δύο
εκδόσεις: Reno και Reno 10x Zoom
Edition.
Το πρώτο διαθέτει οθόνη
ιντσών
τεχνολογίας
, καθώς και
επεξεργαστή Snapdragon 710, ενώ
το δεύτερο οθόνη
ιντσών και
επεξεργαστή Snapdragon 855, μαζί,
φυσικά, με το
που κάνει τη
διαφορά. Και οι δύο εκδόσεις διαθέτουν
και
.
t h ging, ενώ
στο κομμάτι του e ign ξεχωρίζει η
ύπαρξη pop-up selfie camera με ένα
ασυνήθιστο, η αλήθεια, e ign που
εξαλείφει την ανάγκη για n t h στην
οθόνη, όπως επίσης και η παρουσία inscreen fingerprint scanner.
Σε άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά,
συναντάμε
,
αποθηκευτικού χώρου, ενώ,
στην περίπτωση του en , έχουμε
e
ενώ του en
ένα
εντυπωσιακό t ip e
e et p
te eph t
t
i e
μοιρών . Η δε e ie
e έχει
ανάλυση
P

ZOEMINI S

&

ZOEMINI C
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ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΥΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΣΤΗΝ Ι∆ΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ
Η Canon ανακοινώνει την κυκλοφορία
δύο νέων φωτογραφικών μηχανών
με λειτουργία εκτύπωσης, του Canon
Zoemini S και Canon Zoemini C. Με
βάση την επιτυχία του πρώτου εκτυπωτή
e ini που κυκλοφόρησε στην αγορά
το
, τα μοντέλα της νέας σειράς
με λειτουργία
in ne αποτελούν
τους ιδανικούς συντρόφους για την
ενίσχυση της δημιουργικότητας με
εύκολη εκτύπωση φωτογραφιών, που
μπορούν να κολληθούν οπουδήποτε
και αν βρίσκεστε. Ο Canon Zoemini
S είναι ιδανικός για τα άτομα που
θέλουν να βγάλουν, να εκτυπώσουν
και να μοιραστούν τις περιπέτειές τους
στις διακοπές, μια αυθόρμητη e ie,
φωτογραφίες με φίλους ή μια λήψη
του αγαπημένου τους πιάτου, που
αξίζει να μοιραστούν στο n t g
.
ιαθέτοντας φωτογραφική μηχανή
eg pi e , καθρέπτη στην πρόσοψη,
δακτύλιο φωτισμού και δυνατότητα
ενεργοποίησης από απόσταση, ο n n

e ini S είναι εύκολος στη χρήση και
έτοιμος να βοηθήσει τους κατόχους του
να τραβήξουν μια τέλεια e ie χωρίς
κόπο. Ο n n e ini S διαθέτει τρεις
επιλογές χρώματος: ροζ χρυσό, μαύρο
ματ και λευκό περλέ, ενώ χωρά άνετα
στην παλάμη του χεριού, στην τσέπη
ή σε οποιαδήποτε τσάντα ή σακίδιο
πλάτης, προσφέροντας ασυναγώνιστή
φορητότητα. ίτε κάνετε τα ψώνια σας
με τους φίλους σας, ή βρίσκεστε σε ένα
πάρτι γενεθλίων, ή σε μια συναυλία,
με τον n n e ini S και τον n n
e ini μπορείτε να βγάλετε και να
εκτυπώσετε φωτογραφίες στη στιγμή,
σε διάσταση
, εκατοστών, σε
αυτοκόλλητα φωτογραφικά χαρτιά
τεχνολογίας in . Ο Canon Zoemini
οστ ρ ετ ι ό τ
ρε ν
ε ρ ο
a o
P
o , η οποία επιτρέπει
στους κατόχους του να τυπώνουν τις
εικόνες τους απευθείας από μια έξυπνη
συσκευή με χρήση
et th.
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Kaspersky Lab
1 στους 3 δεν γνωρίζει
πώς µπορεί να
προστατεύσει πλήρως
την ιδιωτική του ζωή
στο ∆ιαδίκτυο
Με την αύξηση του αριθμού των
προσωπικών δεδομένων που
μοιράζονται στο ιαδίκτυο, ορισμένοι
έχουν παραιτηθεί θεωρώντας ότι
τυχόν απόπειρες διατήρησης της
ιδιωτικότητάς τους στο ιαδίκτυο θα είναι
καταδικασμένες σε αποτυχία.
Η Kaspersky Lab διαπίστωσε
πρόσφατα ότι ν ς στο ς τρεις
τ ν
τ ς ε ν ρ ει ώς ορε

ν ροστ τε σει
ρ ς τ ν ι ι τι
το
στο ι
τ ο Αυτή η αδυναμία
ως προς τα ψηφιακά ζητήματα ιδιωτικής
ζωής, που ονομάζεται
ος ι τ
ι τ ρ σ ι ι τι ότ τ ς p i
tig e , οδηγεί συχνά στο ερ ο ι ό
ορ σ
ρο οριών στα κοινωνικά
δίκτυα, αγνοώντας τους εγγενείς
κινδύνους ασφάλειας. στόσο, τώρα
δεν είναι η καλύτερη στιγμή για να ρίξετε
τις άμυνές σας – μια τέτοια ανάλαφρη
στάση απέναντι στην προστασία των
προσωπικών σας δεδομένων θα
μπορούσε να σας κάνει έναν εύκολο
στόχο για τους ψηφιακούς εγκληματίες.
Σε μια εποχή όπου ενν στο ς
εν ιo l
ρ ετ ς ορ ς τ ν
ρ , το ιαδίκτυο έχει γίνει απαραίτητο
για τη σύγχρονη ζωή. Έτσι δημιουργείται

στους χρήστες η τεράστια πρόκληση να
κρατούν όλα τα προσωπικά τους στοιχεία υπό
έλεγχο.
ν ε ι ρόσ τ ρε ν
τ ς a
ab σ ε όν ν ς στο ς
ντε
ε ε ι ι τι ς
ρο ορ ες
ι τον ιο τ
τ ς οι ο νει ς το
ν ρ σ οντ ι σε
όσι
Μεταξύ των
ατόμων που έχουν ι ι
τ τ ν ετών
το μέγεθος αυτό αυξάνεται σε ν ν στο ς
τ σσερις
Οι μάταιες προσπάθειες να γίνουμε λιγότερο
ορατοί στο ιαδίκτυο οδηγούν σε μια
κατάσταση που ονομάζεται «
ος ι τ
ι τ ρ σ ι ι τι ότ τ ς». Το άγχος για τη
διατήρηση της ιδιωτικότητας συνδέεται με τη
ζωή υπό συνεχή πίεση, με μόνιμη αίσθηση ότι
τρίτοι εκμεταλλεύονται τις προσωπικές μας
πληροφορίες, με όλη την αντίσταση να είναι
άσκοπη. Στην πραγματικότητα, ορισμένοι
πιστεύουν ότι δεν έχουν αρκετή δύναμη
για να αντιταχθούν στην παραβίαση της
ιδιωτικότητάς τους. Ένας στους τρεις
,
δεν γνωρίζει πώς μπορεί να προστατεύσει
πλήρως την ιδιωτική του ζωή στο διαδίκτυο
και τουλάχιστον ένας στους δέκα
έχει
χάσει το ενδιαφέρον του για το πώς μπορεί να
βελτιώσει περαιτέρω την ιδιωτικότητά του.
Τέτοια αδυναμία όσον αφορά στα ζητήματα
ιδιωτικού απορρήτου επηρέασαν επίσης την
ηλεκτρονική συμπεριφορά των ανθρώπων.
Ένα στους πέντε
δεν καταβάλλει
πρόσθετες προσπάθειες όπως την τακτική
εκκαθάριση του ιστορικού περιήγησης
ή τη χρήση ειδικών
n στοιχείων
για την παρεμπόδιση των λειτουργιών
παρακολούθησης στο διαδίκτυο ώστε να
εξασφαλίζεται το απόρρητό τους κατά την
πλοήγησή τους στο διαδίκτυο από όλων των
ειδών τις συσκευές.
Η
in it , e
n
e
t
eting στην K pe
, εξηγεί: «Η
αύξηση των παραβιάσεων δεδομένων, σε
συνδυασμό με τη δυσκολία διαχείρισης των

ηλεκτρονικών προσωπικών δεδομένων,
έχεις ως αποτέλεσμα οι καταναλωτές να
αισθάνονται απώλεια ελέγχου και κόπωση
όταν πρέπει να σκεφτούν την ψηφιακή
τους ιδιωτικότητα. νώ δεν υπάρχει κάποια
απόλυτη λύση, υπάρχουν πολλοί τρόποι
για να μειώσουν τον κίνδυνο τους. Αυτό
ξεκινά με τη βασική ψηφιακή υγιεινή,
αλλά περιλαμβάνει τη χρήση προηγμένων
εργαλείων και τεχνολογιών που θα τους
βοηθήσουν να βάλουν την ψηφιακή τους
ιδιωτικότητα σε τάξη».
Αυτή η μακροχρόνια απάθεια μπορεί να
οδηγήσει σε σημαντικά προβλήματα.
Σήμερα, πολλοί ψηφιακοί εγκληματίες είναι
έτοιμοι να επωφεληθούν από το ιδιωτικό
απόρρητο των άλλων και να κερδίσουν,
εκμεταλλευόμενοι τις προσωπικές
πληροφορίες των χρηστών.
ια να διασφαλίσετε την ψηφιακή σας
ιδιωτικότητα, η Kaspersky Lab συνιστά
μερικά
τ :
• εκινήστε τη διαχείριση του ψηφιακού σας
αποτυπώματος: διατηρήστε μια λίστα με
τους λογαριασμούς σας και ελέγξτε τακτικά
εάν τα δεδομένα σας έχουν γίνει δημόσια
προσβάσιμα. ημιουργήστε επίσης ένα
δευτερεύον e i .
• Χρησιμοποιήστε ειδικά ψηφιακά εργαλεία
που επιτρέπουν την ασφαλή περιήγηση
στο διαδίκτυο, όπως το i te
ing
ή η ανίχνευση οποιασδήποτε κάμερας
ή μικροεφαρμογής από μη αξιόπιστες
εφαρμογές.
• γκαταστήστε αξιόπιστες λύσεις
ασφάλειας που περιλαμβάνουν ένα
σύνολο βοηθητικών προγραμμάτων για
να ελαχιστοποιήσετε τους κινδύνους
παραβίασης της ιδιωτικής ζωής όπως τα
a
lo
a
o
o και Kaspersky
Pa
o
a a .
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ΤΩΡΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΕΡΙΗΓΗΘΕΙΤΕ Ε
ΕΙΚΟΝΙΚΑ
ΣΕ ΕΝΑ
ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΕΑ
ΚΑΤ

Η δυνατότητα
ηλεκτροκαρδιογραφήματος
απευθείας από τον καρπό μας είναι
τώρα διαθέσιμη στη χώρα μας
Η iSquare, επίσημος διανομέας των
προϊόντων Apple σε λλάδα και
Κύπρο, ενημερώνει το καταναλωτικό
κοινό, ότι η pp e ανακοίνωσε τη
διαθεσιμότητα της εφαρμογής ΗΚ
ηλεκτροκαρδιαγραφήματος στη χώρα
μας. ε ρ ο
Γ
pp καθιστά
το pp e
t h Se ie , το πρώτο
e
e προϊόν που επιτρέπει στον

Έλληνα χρήστη να πραγματοποιήσει ένα
ηλεκτροκαρδιογράφημα σε πραγματικό
χρόνο, απευθείας από τον καρπό του και
να καταγράψει τον καρδιακό του ρυθμό, τη
στιγμή που εμφανίζει συμπτώματα όπως
ταχυκαρδία ή αρρυθμία, συμβάλλοντας
στην παροχή κρίσιμων δεδομένων στους
θεράποντες γιατρούς. Παράλληλα, η
λειτουργία ειδοποίησης ακανόνιστου
καρδιακού ρυθμού στο pp e
t h
ελέγχει περιστασιακά τους παλμούς και
μπορεί να εντοπίσει ακανόνιστο καρδιακό
ρυθμό που ενδεχομένως υποδηλώνει
ύπαρξη κολπικής μαρμαρυγής.

Τα νέα ηλεκτρόδια που είναι ενσωματωμένα
στον πίσω κρύσταλλο και το igit
n
του
l
a
λειτουργούν
ταυτόχρονα με την εφαρμογή ΗΚ , ώστε
να επιτρέπουν στους πελάτες να κάνουν
ε τρο ρ ιο ρ
. Η εγγραφή
ενός ΗΚ ανά πάσα στιγμή ή μετά από
λήψη ειδοποίησης ακανόνιστου καρδιακού
ρυθμού, πραγματοποιείται με την εκκίνηση
της νέας εφαρμογής ΗΚ στο pp e
t h
Se ie και κρατώντας πατημένο το igit
n. Καθώς ο χρήστης πιέζει το igit
n, το κύκλωμα ολοκληρώνεται και
μετρούνται τα ηλεκτρικά σήματα της καρδιάς
του. Μετά από δευτερόλεπτα, ο καρδιακός
ρυθμός ταξινομείται ως είτε i κολπικής
μαρμαρυγής , κανονικός ή ασαφής. Όλες
οι εγγραφές, οι συναφείς ταξινομήσεις

και τα συμπτώματα που έχουν εντοπιστεί,
αποθηκεύονται με ασφάλεια στην εφαρμογή
e th του i h ne. Οι χρήστες μπορούν να
μοιράζονται τα αποτελέσματα με τον γιατρό
τους, μέσω ενός απλού
αρχείου.
Στην εφαρμογή e th του i h ne
παρουσιάζονται σχετικές πληροφορίες
αυτών των λειτουργιών, ποια αποτελέσματα
μπορεί να δουν οι χρήστες, πώς να
ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα αυτά, καθώς
και οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουν αν
αισθάνονται συμπτώματα που απαιτούν
άμεση ιατρική φροντίδα. Προκειμένου να
ενεργοποιηθεί η εφαρμογή ΗΚ απαιτείται
λειτουργικό t h S . ή νεότερο στο
pp e
t h Se ie και στο i h ne i S
. ή νεότερο.
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ΕΡΕΥΝΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΠΑΤΙΝΙΑ
1 ΣΤΟΥΣ 2 ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΑΝΤΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ,
4 ΣΤΟΥΣ 5 ΕΙΝΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 27 ΕΤΩΝ

Τα ε τρι
τ νι
oo
,
όπως είναι παγκοσμίως γνωστά, σχεδόν
μονοπωλούν το ενδιαφέρον το τελευταίο
διάστημα και στη χώρα μας, καθώς
όλο και περισσότεροι κάτοικοι αστικών
κέντρων, αλλά και επαρχίας, τα επιλέγουν
για τις μετακινήσεις τους. Σε συνδυασμό
με την έλευση των ετ ιρειών ενοι σ ς
oo
ι
στ ν
ν
ι τ εσσ ον , η δημοσιότητα
που λαμβάνει αυτό το νέο μέσο ατομικής
μετακίνησης αυξήθηκε σημαντικά. Σας
παρουσιάζουμε τα οτε σ τ ι ς
σ
ντι ς ρε ν ς που διεξήχθη
μεταξύ των μελών τ ς ε
τερ ς
ο
ς τό ν
oo
στ ν
, τα οποία αποκαλύπτουν πολλά
για τον τρόπο χρήσης τους, τις ανάγκες
που καλύπτουν αλλά και τη νοοτροπία

των χρηστών τους. Άκρως σημαντικά
καθώς το ζήτημα των e
te είναι υπό
διαβούλευση από τους αρμόδιους φορείς,
ώστε ν
ιο ρ
ε ν
τ
ο
εσ ι ό
σιο που να επιτρέψει την
ένταξή τους στους δρόμους της χώρας
μας με ασφάλεια για τους χρήστες αλλά
και όλους τους υπόλοιπους κατοίκους.
Συνολικά
ρ στες
oo
συμμετείχαν στην έρευνα και παρ’ότι
ο αριθμός φαντάζει μικρός, είναι
ντι ροσ ε τι ός καθώς η συντριπτική
τους πλειονότητα το χρησιμοποιεί σε
καθημερινή βάση για μετακινήσεις
από και προς τη δουλειά και όχι για
διασκέδαση. Πάμε να δούμε τις
απαντήσεις τους αναλυτικά:
Το 81,3% των ερωτηθέντων είναι
ι ιο τ τες
oo αλλά πιθανόν

περιστασιακά να χρησιμοποιούν και τα
ενοικιαζόμενα e
te σε Αθήνα
Θεσσαλονίκη, ενώ από το υπόλοιπο 18,7%,
ορισμένοι δήλωσαν πως έχουν ήδη ποδήλατο
ή ηλεκτρικό ποδήλατο και ενδιαφέρονται για
την απόκτηση e
te . στο ς
τό ο ς
το
τ σ ν το τε ε τ ο
νο ενώ
μόλις το ,
το έχει πάνω από μήνες,
δείχνοντας πως η δημοφιλία τους γνωρίζει
νο ι τ σ το τε ε τ ο ι στ
Από όσους συμμετέχοντες απάντησαν,
σχεδόν στο ς εν ρ σι ο οιο ν
ενοι ι ό εν
oo
i e, i e ,
μόλις το
τα χρησιμοποιεί καθημερινά,
ενώ σχεδόν στο ς τα χρησιμοποιεί έστω
μια φορά το μήνα. Στατιστικό που δείχνει πως
οι τακτικοί χρήστες ροτι ο ν ν
τ ο ν
ν
oo , παρά να χρησιμοποιούν
ενοικιαζόμενα, ενώ οι υπόλοιποι τα
χρησιμοποιούν περιστασιακά, για να
καλύψουν έκτακτες ανάγκες μετακίνησης.
Το
τ ν ι ιο τ τών
oo το

ρ σι ο οιο ν σ ε όν
εριν ,
έχοντας αντικαταστήσει με αυτό τα
υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, ενώ το
το ρ σι ο οιε το
ιστον ι ορ τ
ο
.
Ένα άκρως ενδιαφέρον στατιστικό, όμως,
αφορά το ρο
ετ ν σ ς των
χρηστών e
te . Το
σε
ς ν εν ε ε το
oo
νε
τις ι ρο ς το ε , το 20% έχει
αντικαταστήσει τη χρήση
με αυτό, το
11,5% το επιλέγει ντ οτοσ σ
τ ς
σ ο τερ και το 9,4% θα έκανε τις
διαδρομές του με τα ό ι , ενώ το
έχει
αντικαταστήσει το ο
τό του. Μόλις
το
των κατόχων θα χρησιμοποιούσε
ταξί για τις μετακινήσεις του αν δεν είχε
το e
te , δείχνοντας ξεκάθαρα πως
το νέο ατομικό μέσο μετακίνησης εν
ε ν ι ντ
νιστι ό
ν ντι στ τ ξ ,
εξαιρώντας, ίσως, τους τουρίστες ταξιδιώτες
που φυσικά δεν εκπροσωπήθηκαν στην
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έρευνα. πίσης, ουσιαστικά κάθε στα
e
te αντικαθιστά ένα Χ στην πόλη
όπου χρησιμοποιείται, αποδεικνύοντας
το σ
ντι ό ό ε ος ο ροσ ρει
στ ν ό
σε ε ε ο
ο ορι
ς
σ
όρ σ ς
σ ερ ν και ό,τι
αυτά συνεπάγονται. πιπλέον, ένα
στατιστικό που συλλέχθηκε εκτός της
συγκεκριμένης έρευνας, δείχνει πως
το
τ ν ρ στών διανύουν με το
e
te
ι ιό ετρ τ ν
ε
ρ ρ σ ς το το
ι ν ει
ι ιό ετρ το
ι ν ει
ι ιό ετρ
ι το
ι ν ει
ι ιό ετρ
Ο κύριος λόγος που οι περισσότεροι
ερωτηθέντες χρησιμοποιούν το e
te
είναι η ε ο
ετ ν σ ς σε οσοστό
52,5%, επειδή είναι ι σ ε στι ό
ρ τότ ο
το ε
ιστο όστος
ρ σ ς
ι ε ο
στο
ρ ρισ
. Το
τ ν
ρ στών τοι ε σε στι
ντρ
το
στ ρο στι
ι το
σε
ε ρ ι
ς ό εις ενώ ν
τοι ε σε ν σ Και πάλι η έρευνα
δείχνει πως τα e
te αφορούν
κυρίως τους το ο ς ε
ν
ό ε ν ο
ο ν ο ρ στε ε τ
ρ σ το
τ ν
και μπορούν
να εξυπηρετηθούν ιδανικά με ένα

e
te . Όσον αφορά στην ηλικία
τους, εντυπωσιάζει το γεγονός πως οι
περισσότεροι ανήκουν στη γενιά των
ll al , ε το
ν εν ι
ετών το
ν εν ι
ετών το
ν εν ι
ετών και μόνο το
7,9% να είναι πολύ νέοι ή έφηβοι χρήστες,
ετών.Μάλιστα, το
έχουν
ηλικία ν τ ν
ετών, ενώ ό ις ν ς
από τους συμμετέχοντες δήλωσε τ
τ ν ετών.
Πάμε, όμως, και σε ερωτήσεις που
αφορούν την σ
ει τ ν ρ στών
τις ο ρεώσεις το ς
ν ντι στο
ό ο
ιτ ν σ
ει τ ν
ό οι ν, μη χρηστών, με τους οποίους
«μοιράζονται» το οδικό και μη δίκτυο.
ν σ
τι ό ε ν ι το οσοστό τ ν
ρ στών ο ε ορο ν ρ νος
αν και παρουσιάζεται σ ώς ει
νο
σε σχέση με παλαιότερη έρευνα της ίδιας
ομάδας χρηστών. Το
δήλωσε πως
ορ ει ντ ρ νος ενώ το
σε ς ορ σ ν
σ νι ,
αλλά όχι πάντα. Σίγουρα η υποχρεωτική
χρήση κράνους, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει
για τους ποδηλάτες, θα ήταν ευεργετική
για όλους καθώς τ
τ τες τ ν
ώρ
ορο ν ν
ο ο ν
οιρ ες ι τον ν
τ
ν τ
σει
στο ε
ι

powered by
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ΤΩΡΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΕΡΙΗΓΗΘΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΙΚΑ
ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΕΑ
Η
εταιρεία του Ομίλου FOURLIS,
ανακοινώνει τη νέα πρωτοποριακή
πλατφόρμα
al al
o
,
που φιλοξενείται στο K .g και σας
προσκαλεί να περιηγηθείτε εικονικά
στο κατάστημα Κ Α, από όπου και
αν βρίσκεστε Με το καινοτόμο, για
την υρωπαϊκή Αγορά, Κ Α i t
th gh, ο n ine χρήστης έχει
τη δυνατότητα να επισκεφτεί εικονικά
ένα… φυσικό κατάστημα Κ Α και
να προχωρήσει σε αγορές εύκολα
και γρήγορα. Κατά τη διάρκεια της
περιήγησης, εμφανίζονται προϊόντα
με σήμανση t g , τα οποία, εάν
επιλέξετε, μπορείτε είτε να μεταφερθείτε
στη σχετική προϊοντική σελίδα του
K e h p για αγορά, είτε να τα
«μοιραστείτε» στα S i
e i . ια
μεγαλύτερη διευκόλυνση, υπάρχουν
σχετικές ενδείξεις πλοήγησης στο φυσικό
διάδρομο αλλά και λειτουργίες, όπως
το «p n
» πανοραμικές εικόνες
στα πλαϊνά σημεία του
th gh που
προβάλουν ολοκληρωμένα δωμάτια

και χώρους του καταστήματος με
μεγαλύτερη λεπτομέρεια ή το «ti e ine»
όπου παρουσιάζονται όλα τα σημεία
ενδιαφέροντος της περιήγησης, όπως
προϊόντα, προωθητικές ενέργειες κ.α.
σε μια οθόνη. πιπλέον, η δυνατότητα
αυτόματης αναπαραγωγής και
«επίσκεψης» σε συγκεκριμένους χώρους,
π.χ. καθιστικό, λευκά είδη κ.ά. κάνουν
την περιήγηση ακόμα πιο γρήγορη και με
περισσότερες επιλογές
Η πλατφόρμα βασίζεται στη μοναδική,
προηγμένη τεχνολογία it in
,
η οποία χρησιμοποιώντας ενα
συνδυασμό i e
εικόνας δίνει τη
δυνατότητα στον n ine επισκέπτη,
ανεξαρτήτου συσκευής ή
e
και χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης
κάποιας εφαρμογής ή χρήσης ειδικού
εξοπλισμού, να περιηγηθεί σε συνεχή
ροή, εύκολα γρήγορα στο φυσικό χώρο
του καταστήματος, καθιστώντας την
πλατφόρμα εύχρηστη και φιλική προς
τους χρήστες. «Στην Κ Α πρωταρχικό

μας μέλημα είναι το υψηλό επίπεδο
εξυπηρέτησης των πελατών μας. Θέλουμε να
νιώθουν ότι κατανοούμε τις ανάγκες τους και
διευκολύνουμε την καθημερινότητά τους. Με
το Κ Α i t
th gh δημιουργούμε
μια ακόμα ευκαιρία ώστε να αντλήσουν
έμπνευση μέσα από τους έτοιμους χώρους
που υπάρχουν στα καταστήματά μας και
να ανακαλύψουν λειτουργικές για το σπίτι
τους, σαν να βρίσκονται εκεί», δήλωσε ο
Πάνος Κατηφόρης, ιευθύνων Σύμβουλος
της
e
et . . « ια τις ανάγκες της
Κ Α, χρησιμοποιήσαμε τη μοναδική και

καινοτόμο τεχνολογία it in
ώστε
να δημιουργήσουμε ένα in t nt i t
th gh καταστήματος Κ Α, που
σκοπό έχει να εξοικειώσει τον καταναλωτή
με τον επιλεγμένο χώρο του καταστήματος
και να του δώσει την ευκαιρία να ζήσει
ένα igit
in
h pping e pe ien e
εύκολα, γρήγορα και απλά από όπου και αν
βρίσκεται», δήλωσε ο Θοδωρής Μουλός,
eting της it in
.
Μπείτε και εσείς στο K .g , ζήστε την
εμπειρία ενός καταστήματος Κ Α και
αποκτήστε τα αγαπημένα σας προϊόντα
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ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΩΤΣΟΒΟΛΟ!
Η
τσό ο ος και η Samsung
παρουσιάζουν το σπίτι του μέλλοντος
και μας καλωσορίζουν σε έναν κόσμο
τεχνολογικής υπεροχής.
Το πρώτο Samsung Hub στην λλάδα
φιλοξενείται στο ανακαινισμένο
κατάστημα
τσό ο ος στο μπορικό
Πάρκο Αεροδρομίου Αθηνών,
« λευθέριος Βενιζέλος». Οι επισκέπτες
του καταστήματος μπορούν να
ανακαλύψουν το “smart living” και να
απογειώσουν την καθημερινότητά τους.
Ένας
al ώρος, που προσομοιώνει
ένα σύγχρονο σπίτι, μας βάζει στον κόσμο
του connectivity και την «επόμενη»
ημέρα στις λειτουργίες των συσκευών. Οι
νέες συσκευές έχουν τη δυνατότητα για
άμεση διάδραση με το χρήστη μέσω των
κινητών τηλεφώνων και της κατάλληλης
εφαρμογής. Με τις νέες συσκευές που
παρουσιάζονται στο Samsung Hub
μπορεί κανείς:

•

•

•

Να βάλει σε λειτουργία το
ντ ριο
στε ν τ ριο a
Drive, που προσφέρουν μέγιστα
αποτελέσματα πλύσης στο μισό
χρόνο, από το κινητό του και πριν
φτάσει σπίτι του να τα έχει στεγνά και
καθαρά,
Να κάνει τα ψώνια του στο pe
et και να ξεχάσει τις χειρόγραφες
λίστες ή ακόμα και να παραγγείλει
μέσω του e h p των pe
et .
Τα a
a l
ε
συνδέονται στο κινητό και δείχνουν τι
τρόφιμα υπάρχουν μέσα σε αυτά, ενώ,
μεταξύ άλλων, ενημερώνουν για τα
προϊόντα που λήγουν,
Να μαγειρέψει στους φούρνους
της Samsung με τη μοναδική Dual
oo λειτουργία, που προσφέρει
τη δυνατότητα ψησίματος σε
διαφορετικές θερμοκρασίες,
διαφορετικά φαγητά χωρίς να
αναμειγνύονται οι οσμές,

•

•

•

•

Να ανανεώσει το καθιστικό του με τις
τηλεοράσεις a
που
προσφέρουν κορυφαία ποιότητα εικόνας
τόσο στις σκοτεινές όσο και στις φωτεινές
σκηνές, ενώ το εντυπωσιακό Ambient
Mode μετατρέπει τη μαύρη οθόνη της
τηλεόρασης σε ένα έργο τέχνης,
Να βελτιώσει την καθημερινή του ζωή
με τη νέα σειρά
tph ne Galaxy
S10 που χάρη στη νοημοσύνη επόμενου
επιπέδου μαθαίνει τα μοτίβα χρήσης
του και προτείνει αυτοματοποιημένες
λειτουργίες μεγιστοποιώντας την
απόδοση,
Να συνδυάσει ψυχαγωγία και
συνδεσιμότητα για μια εντυπωσιακή
εμπειρία με το Galaxy Tab S5e που
έρχεται με κομψό σχεδιασμό και
πανίσχυρα χαρακτηριστικά και

Αθηνών. Τα
τ . φιλοξενούν την πιο
προηγμένη τεχνολογία μέσα από συσκευές
που έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την
καθημερινότητα όλων μας καλύτερη. Τα
σημεία εξυπηρέτησης είναι έτοιμα να
προσφέρουν γρήγορη πρόσβαση σε όλες
τις υπηρεσίες της εταιρείας, όπως το σημείο
Collect Point, που οι διαδικτυακές και
τηλεφωνικές αγορές βρίσκουν την άμεση
παράδοση χωρίς αναμονή στο ταμείο.
πίσης, το εξειδικευμένο Service Corner
με το άρτια καταρτισμένο προσωπικό
αναλαμβάνει να επισκευάσει ή να
αναβαθμίσει την κάθε συσκευή, ακόμα και
την σπασμένη οθόνη του κινητού μέσα σε
μόλις λεπτά νώ, τα
ε
βοηθούν στην άμεση ηλεκτρονική πληρωμή
με στόχο τη γρήγορη εξυπηρέτηση των
πελατών. Παράλληλα, υπάρχει ειδικός

Να φέρει το περιβάλλον εργασίας στο
σπίτι, συνδέοντας το Galaxy Note9 με το
S
ng e για εμπειρία αντίστοιχη με
αυτή ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή,
ενώ με το μοναδικό, ισχυρής τεχνολογίας,
et th S pen να δημιουργεί, να κρατά
σημειώσεις και να στέλνει « ωντανά
Μηνύματα» με διαισθητικό και φυσικό
τρόπο.

ώρος ν
σ ς συσκευών,
μικροσυσκευών και μπαταριών.

Ο χώρος που φιλοξενεί το S
ng
δεν θα μπορούσε να ήταν άλλος από το
ανακαινισμένο κατάστημα Κωτσόβολος
στο μπορικό Πάρκο του Αεροδρομίου

Μία επίσκεψη στο κατάστημα Κωτσόβολος στο
Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου Αθηνών είναι
αρκετή για να γνωρίσει κανείς το σπίτι του
μέλλοντος και να συμβουλευτεί τους ειδικούς
για τη νέα αυτή εποχή της συνδεσιμότητας.
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Το reboot του cult sci-fi φαινομένου
κάνει πρεμιέρα
στην COSMOTE TV

H εμβληματική σειρά επιστημονικής
φαντασίας The Twilight Zone, που έκανε
για πρώτη φορά πρεμιέρα στην Αμερική
το 1959, επιστρέφει με νέες ιστορίες
και ανανεωμένο καστ, σε παραγωγή του
βραβευμένου με OSCAR δημιουργού
Τζόρνταν Πιλ (Get Out, BlacKkKlansman,
Us) και του Σάιμον Κίνμπεργκ (The
Martian, Logan, Fantastic Four). Η σειρά
έρχεται σε Α΄ προβολή στην COSMOTE TV
και θα κάνει πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο
ταυτόχρονα στο COSMOTECINEMA 4HD
και στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS

την Τετάρτη 3 Απριλίου στις 00.00, λίγο
μετά την Αμερική.
Από το Σάββατο 13 Απριλίου και κάθε
Σάββατο, το The Twilight Zone θα
προβάλλεται στο COSMOTE CINEMA 4HD
στις 21.00. Αμέσως μετά την προβολή τους
στο κανάλι, τα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα
on demand στην υπηρεσία COSMOTE
TV PLUS. Την αφήγηση κάθε ιστορίας
αναλαμβάνει ο Τζόρνταν Πιλ, ρόλος που
καθιερώθηκε από τον δημιουργό της
σειράς, Ροντ Σέρλινγκ.

Στη σειρά
συμμετέχουν
μεταξύ άλλων οι
ηθοποιοί: Κρις Ο’
Ντάουντ (Get Shorty),
ΆικΜπάρινχολτζ (The Oath),
Ζαζί Μπιτζ (Atlanta), Τζον Τσο (Searching),
Τάισα Φαρμίγκα (The Mule), Μπέτι
Γκάμπριελ (Get Out), Γκίνιφερ Γκούντγουιν
(Once Upon a Time), ΓκρέγκΚίνιαρ (As Good
as It Gets, House of Cards), Λουκ Κίρμπυ
(The Deuce), Σάνα Λέιθαν (The Affair,
Nappily Ever After), Κουμάιλ Ναντζιάνι (The
Big Sick), Σεθ Ρόγκεν (The Interview, This
is the End), Άνταμ Σκοτ (The Good Place,
Parks and Recreation), Ρία Σίχορν (Better
Call Saul), Άλισον Τόλμαν (Fargo), Τζέικομπ
Τρέμπλεϊ (The Room), Τζέσικα Γουίλιαμς
(Corporate Animals), Ντεγουάντα Γουίζ
(She’s Gotta Have It) και Στίβεν Γέουν (The
Walking Dead). Το The Twilight Zone είναι
μια παραγωγή των CBS Television Studios
σε συνεργασία με τις εταιρείες παραγωγής
των Τζόρνταν Πιλ (Monkeypaw Productions)

και Σάιμον
Κίνμπεργκ
(Genre Films), οι
οποίοι μαζί με τους
Γουίν Ρόζενφελντ,
Όντρι Τσον, Γκλεν
Μόργκαν, Κάρολ Σέρλινγκ, Ρικ
Μπεργκ και Γγρεγκ Γαιτάνης υπογράφουν
και τη διεύθυνση παραγωγής. Η σειρά
διανέμεται παγκοσμίως από τα CBS Studios
International.
Το κανάλι COSMOTE CINEMA 4HD,
όπως και όλα τα κανάλια COSMOTE
CINEMA, είναι διαθέσιμα μέσα από το
κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή μέσω
της υπηρεσίας COSMOTE TV GO από
οποιοδήποτε δίκτυο σταθερής ή κινητής
στην Ελλάδα αλλά και εντός Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη
στους συνδρομητές COSMOTE TV
Cinema pack, COSMOTE TV Full
pack, αλλά και στους συνδρομητές του
θεματικού πακέτου COSMOTE TV GO
Cinema Pack.
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Με πάνω από
ώρες επιλεγμένου
περιεχόμενου του δημοφιλούς καναλιού
ντοκιμαντέρ BBCEarth, εμπλουτίζεται η
n e n υπηρεσία της COSMOTE
TV, στο πλαίσιο της επέκτασης της
συνεργασίας της με τα BBC Studios.
Οι συνδρομητές της S
έχουν στη διάθεσή τους για απεριόριστη
θέαση χωρίς κάποια χρέωση τις πιο
δημοφιλείς και εμβληματικές σειρές
του
th. Το περιεχόμενο της
υπηρεσίας θα ανανεώνεται και θα
εμπλουτίζεται διαρκώς.
Μεταξύ άλλων, στην n e n
υπηρεσία της S
, οι
τηλεθεατές θα βρουν το Where the
Wild Men Are With Ben Fogle,

στο οποίο ο περιπετειώδης Μπέν
Φόγκλ συναντάει ανθρώπους που
έχουν επιλέξει να μείνουν στα πιο
απομονωμένα μέρη του κόσμου,
το DavidAttenborough’s Natural
Curiosities, το οποίο εξετάζει
ιδιαίτερα πλάσματα που υπάρχουν
στη φύση, το Frozen Planet με τον
δημοφιλή ηθοποιό Άλεκ Μπάλντουιν,
τη βραβευμένη με
σειρά Life
Below Zero κ.ά.
Η n e n υπηρεσία
th
είναι διαθέσιμη σε όλους τους
συνδρομητές της S
που
περιλαμβάνεται το κανάλι
th
στο πακέτο τους.

VODAFONE TV
ΠΑΡΟ Σ Α ΤΟΝ
,
ΤΟΝ Ο ΠΑ ΚΟ ΗΡ Α
Μ Α Τ ΣΜΟ
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Ο
, η πρώτη παιδική σειρά με
κεντρικό ήρωα ένα παιδί με αυτισμό,
έρχεται στην λλάδα μέσα από
το
ne , το οποίο δίνει τη
δυνατότητα στους καθημερινούς ήρωες
με αυτισμό να πρωταγωνιστήσουν στη
μεταγλώττισή της.
Ήξερες ότι…
Ο αυτισμός είναι πολύ πιο
συνηθισμένος από αυτό που πιστεύουν
οι περισσότεροι άνθρωποι. Πρόσφατες
έρευνες καταδεικνύουν την αύξηση
των ποσοστών ατόμων που ανήκουν
στο φάσμα του Αυτισμού στα
άτομα, σύμφωνα με έρευνες
διεθνών οργανισμών . Η αύξηση
αυτή εντοπίζεται κυρίως λόγω του
καλύτερου και σαφέστερου ορισμού
των διαταραχών του φάσματος, αλλά και
των καλύτερων μεθόδων εντοπισμού
τους. Στην λλάδα κατά αντιστοιχία,

συμπεριλαμβάνοντας το μέγεθος της
μέσης λληνικής οικογένειας, το
του πληθυσμού έρχονται καθημερινά
σε επαφή με τη διαταραχή, γεγονός
που καθιστά πιο επιτακτική από ποτέ
την ανάγκη για συνολική ενημέρωση,
ευαισθητοποίηση και άρση του
στιγματισμού.
Γνώρισε τον Pablo
Η σειρά
, υποψήφια για
t
και βραβευμένη ως η Καλύτερη
Προσχολική Σειρά στα
t
, αναδεικνύει τη
διαφορετικότητα και εξερευνά το πως
τα παιδιά με αυτισμό αντιλαμβάνονται
τον κόσμο και τη ζωή γύρω τους.
Κάθε επεισόδιο της σειράς διηγείται
και μια διαφορετική πρόκληση
της καθημερινότητας του
συνδυάζοντας i e ti n και
κινούμενα σχέδια.

Days Gone

Motorcycle diaries with… zombies!
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https://bendstudio.com/games/days-gone/

Πρωταγωνιστής στο
ne είναι ένας
μηχανόβιος, ο e n S int hn e ,
που χάνει τη γυναίκα του, S h, σε ένα
ατύχημα με ελικόπτερο, όταν γίνεται η
αποκάλυψη των ζόμπι. ύο χρόνια μετά,
ο πολιτισμός όπως τον ξέρουμε έχει
καταρρεύσει όπως γίνεται πάντα , κι εσείς
μαζί με τον κολλητό σας, τον
e,
κάνετε διάφορες επικίνδυνες δουλειές για
να επιβιώσετε. Κάποια στιγμή ανακαλύπτετε
πως η γυναίκα σας ίσως είναι ζωντανή,
και έτσι προσπαθείτε να ανακαλύψετε αν
όντως είναι έτσι, αλλά και αν η κυβέρνηση
κρύβει κάποια σκοτεινή αλήθεια πίσω από
το
ie t e .

Gameplay
Κάτι σημαντικό, που δεν βλέπουμε σε
πολλά
ie g e , είναι ότι η πορεία
σας εδώ δεν είναι γραμμική, αλλά αντίθετα
παίζετε σε έναν πλήρως ανοιχτό κόσμο.
Έτσι μπορείτε να επιλέξετε ανά πάσα
στιγμή ποια αποστολή θα αναλάβετε. Οι

αποστολές γενικά χωρίζονται σε κάποιες
βασικές κατηγορίες. ίναι αυτές που
εκτελείτε για λογαριασμό των
p
ti n , αυτές με τις οποίες βοηθάτε τον
e να επανέλθει μετά από ένα σοβαρό
ατύχημα, αυτές που θα σας βοηθήσουν
να μάθετε για τη γυναίκα σας και αυτές
που σχετίζονται με τις δραστηριότητες
της κυβερνητικής οργάνωσης. Μετά
έχουμε την εκκαθάριση εστιών από ζόμπι
που στο παιχνίδι λέγονται e e , την
εκκαθάριση
p με κακοποιούς, το
κυνήγι επικηρυγμένων, την έρευνα για
τους ippe , μία p t p
pti αίρεση,
και το e t για την επισκευή της μηχανής
σας. Το τελευταίο θα σας χρειαστεί για
να ολοκληρώσετε τον τελικό στόχο σας,
δηλαδή να φύγετε από αυτή την περιοχή
προς μία με καλύτερες συνθήκες.
Το όλο κλίμα θυμίζει έντονα
ing
e , ενώ ακόμα και ο e θα
μπορούσε να είναι ένας πολύ καλός
χαρακτήρας στη σειρά. Η μεγάλη έρημη
δασώδης περιοχή, με τους ελάχιστους
οργανωμένους καταυλισμούς, και τα ζόμπι
να καραδοκούν σε κάθε σας βήμα, είναι ότι
πρέπει για τη δημιουργία της κατάλληλης
ατμόσφαιρας. Το κύριο μέσο μετακίνησης
είναι η μηχανή σας. Όχι ότι με τα πόδια
δεν μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, απλά
ο χρόνος θα είναι περισσότερος και η
διαδρομή πιο επικίνδυνη. Η μηχανή είναι
επίσης απαραίτητη για τις αποστολές
nt h nting, αφού περιλαμβάνουν
κυνηγητό τύπου
, με οδήγηση και
πυροβολισμούς μαζί. Σταδιακά αποκτάτε
εμπειρία και πόντους, με τους οποίους
ξεκλειδώνετε νέα i itie , π.χ. τη

δυνατότητα να μην κάνετε θόρυβο όπως και
αν κινείστε.
Η μάχη είναι το καλύτερο κομμάτι του
παιχνιδιού, και είναι πραγματικά απολαυστική.
Πρώτον, το
ne περιλαμβάνει te th,
και μάλιστα αντίθετα από πολλά παιχνίδια
σήμερα, μπορείτε όντως να επιλέξετε αν
θα ακολουθήσετε τη te th ή την ti n
προσέγγιση. κτός βέβαια από κάποιες
αποστολές που απαιτούν συγκεκριμένο τρόπο
ολοκλήρωσης. Η στόχευση είναι εξαιρετική,
οι σφαίρες νιώθετε ότι έχουν το αναμενόμενο
αποτέλεσμα στο εκάστοτε μέρος του σώματος,
και η αντίστοιχη ζημιά φαίνεται δίκαιη.
Απολαυστικές είναι και οι επιθέσεις με e ee
όπλα, όπως τσεκούρια και ρόπαλα, με κάποια
από τα πιο εντυπωσιακά και
t ni ti n
που έχουμε δει, και μάλιστα είναι ιδιαίτερα
αποτελεσματικές.
Ένα χαρακτηριστικό που κάνει το
ne
να ξεχωρίζει, είναι οι ορδές. Σε κάποιες
περιπτώσεις υπάρχουν ολόκληρα πλήθη από
e e που φυσικά δεν αντιμετωπίζονται με
te th ούτε με το να είστε προσεκτικοί. δώ
δουλειά πιάνουν τα αυτόματα, οι μολότοφ,
αλλά και το ίδιο το περιβάλλον. Στους χώρους
όπου θα συναντήσετε αυτές τις ορδές
υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για en i n ent
e e ti n . Όλα αυτά κάνουν την εμπειρία
έντονη και απολαυστική, μέχρι να τους
ξεπαστρέψετε όλους ή μέχρι να χορτάσετε και
να αποφασίσετε να το βάλετε στα πόδια.

ζωντανά χρώματα και βέλτιστη αντίθεση.
Αν και δυστοπικό, το περιβάλλον δεν
είναι καθόλου καταθλιπτικό. Το αντίθετο
μάλιστα, αφού υπάρχουν πυκνά δάση και
πεντακάθαρα ποτάμια, τα οποία μπορείτε να
απολαύσετε σε όλες τις ώρες της ημέρας,
καθώς υπάρχει δυναμική εναλλαγή. Τα
μοντέλα των χαρακτήρων είναι εξαιρετικά
καλοσχεδιασμένα, ενώ ο ρεαλισμός στη
λεπτομέρεια των ρούχων είναι εντυπωσιακή.
Ο ήχος είναι επίσης εξαιρετικά υλοποιημένος,
με τις
ient κραυγές να κλέβουν την
παράσταση, κάθε φορά που βρίσκεστε κοντά
σε ζόμπι ή άγρια ζώα. Τα εφέ από τα όπλα είναι
άψογα, τόσο κατά τον πυροβολισμό όσο και
όταν το p e ti e βρίσκει το στόχο του.

Gone, baby, gone!
Το
ne είναι κλασσική περίπτωση ενός
παιχνιδιού που πυροβόλησε τον εαυτό του
στο πόδι. νώ οι βασικοί μηχανισμοί του είναι
εμφανώς καλοδουλεμένοι, αντιπροσωπευτικοί
της σφραγίδας ποιότητας της S n , αυτή η
σφραγίδα ξεθωριάζει στα επί μέρους σημεία.
Ατυχείς επιλογές στη συνολική υλοποίηση,
χαλάνε την εμπειρία, και μας έκαναν να
χάσουμε γρήγορα το ενδιαφέρον μας. Παρόλα
αυτά, σίγουρα θα μπορέσει να κεντρίσει το
ενδιαφέρον όλων των g e που αγαπούν
τις μοτοσυκλέτες και τα…
ie

18+ | Sony Hellas

Γραφικά & ήχος
υτυχώς στον οπτικοαουστικό τομέα, το
παιχνίδι τα πηγαίνει περίφημα Βασικό είναι
ότι κάνει χρήση της τεχνολογίας
, οπότε
αν έχετε συμβατό p ne θα απολαύσετε
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Trials Rising
Τσίτα τα γκάζια!
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ο i ing κάνει σωστά αυτό που θα
περιμέναμε και διορθώνει τις οποίες
αστοχίες του
i n ας μην μιλήσουμε
καλύτερα για το
g n.Η
πρώτη ευχάριστη έκπληξη έχει να κάνει
με την επιστροφή του t e ign στην
«προσγειωμένη» μεν, πιο θεότρελη δε
αισθητική του
ti n ποιος μπορεί
να ξεχάσει την διαδρομή στην
h
e h εν μέσω της
; . Αντίστοιχα,
τα ne του i ing διαδραματίζονται σε
πραγματικές χώρες το
p ign άλλωστε
χρησιμοποιεί έναν παγκόσμιο χάρτη για να
εναλλάσσεστε ανάμεσα στα e ent . Όμως
μην περιμένετε να τρέξετε σε
στάδια
που είναι η διασκέδαση σε αυτό άλλωστε ;
ια παράδειγμα, ένα από τα πρώτα etting
σας τοποθετεί σε ένα Χολλυγουντιανό
στούντιο, ενώ γυρίζεται μια ταινία
επιστημονικής φαντασίας. ν μέσω της

διαδρομής, τα g een een του πλατό
«ζωντανεύουν» και ξαφνικά βρίσκεστε
ανάμεσα σε μάχη μεταξύ τεράστιων
εξωγήινων e h . Σε μια άλλη περίσταση
βρισκόμαστε σε ένα χωριό της σπανίας
κατά την διάρκεια ενός φεστιβάλ… Τομάτας
και στο αποκορύφωμα εκτοξεύεστε από
έναν καταπέλτη μαζί με πελτέ Φυσικά τα
τρομακτικά άλματα στο κενό δεν λείπουν,
ενώ στο τέλος κάθε διαδρομής υπάρχει
πάντα ένας πρωτότυπος τρόπος για να
προκαλέσετε πόνο στον αναβάτη σας…
Βελτίωση συναντάμε και στα γραφικά
του τίτλου, αφού πλέον απεικονίζονται
περισσότερες λεπτομέρειες, τα te t e
είναι καθαρότερα και πιο αληθοφανή, ενώ
αυξάνεται και ο αριθμός των p ti e με
αποτελέσματα μια πιο «βρώμικη» εικόνα
που ταιριάζει στο ύφος του παιχνιδιού. Λίγο
καλύτερο pti i ti n στη μηχανή βέβαια
δεν θα έβλαπτε, αφού είναι πασιφανές
το αργό te t e p ping και οι χρόνοι
φορτώματος αρκετά μεγάλοι.
Τ i ing κάνει μεν μικρά βήματα αλλά
είναι προς την σωστή κατεύθυνση,
όποτε συνολικά μείναμε ικανοποιημένοι.
Προτείνεται ανεπιφύλακτα σε όσους
αποζητούν έναν
e, εθιστικό τιτλο που
χαρίζει μπόλικες στιγμές διασκέδασης
στους n του είδους.
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ΡΟΖΑΜΟΥΝΤ ΠΙΛΤΣΕΡ

Λουλούδια στη Βροχή
Εκδόσεις ΩΚΕΑΝΙΔΑ
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Μέσ’ από πυκνή ομίχλη κι έναν παγωμένο άνεμο, η Λαβίνια επιστρέφει στη Σκοτία. Στο Μεγάλο Σπίτι, η κυρία Φάρκουαρ αργοπεθαίνει.
Βλέποντας ξανά το Λάκλαν, η Λαβίνια θυμάται τις διακοπές της όταν
ήταν μικρή: τα μπάνια στη λίμνη, τα πικνίκ, το αρνάκι που τάιζε με το
μπιμπερό, τα βράδια που οι νέοι χόρευαν λαϊκούς χορούς. Κυρίως
όμως θυμάται τον εγγονό της κυρίας Φάρκουαρ, τον Ρόρι. Στο σπίτι,
καθώς η ηλικιωμένη κυρία είναι ξαπλωμένη γαλήνια και όμορφη στο
κρεβάτι όπου κοιμόταν απ’ όταν είχε πρωτοέρθει νύφη στο Λάκλαν, η
Λαβίνια συναντάει ξανά τον Ρόρι. Το Λουλούδια στη βροχή είναι ένα
από τα δεκαέξι διηγήματα αυτού του βιβλίου.

STEPHEN KING

Νυχτερινή Βάρδια
Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ
Η πρώτη συλλογή διηγημάτων του Stephen King. Από ερεβώδη βάθη,
όπου αποκρουστικοί αρουραίοι υπερασπίζονται το βασίλειό τους, έως
ιλιγγιώδη ύψη, όπου ένα όμορφο κορίτσι κρέμεται από μια κλωστή
πάνω από μια διαβολική μοίρα, αυτή η συλλογή είκοσι διηγημάτων θα
βυθίσει τον αναγνώστη στον υποχθόνιο λαβύρινθο της πιο ανατριχιαστικής και απόκοσμης φαντασίας της εποχής μας. Ο μετρ της αγωνίας
Στίβεν Κινγκ, στα καλύτερά του, σε μια ανθολογία που περιλαμβάνει
διηγήματα με τίτλους όπως «Νυχτερινή βάρδια», «Το μάγκανο»,
«Μερικές φορές επιστρέφουν» ή «Τα παιδιά στις καλαμποκιές», τα
οποία έχουν όλα μεταφερθεί με μεγάλη επιτυχία στον κινηματογράφο.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Τα Δάκρυα του Χρόνου
Εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ
Ένα αγόρι, σ’ ένα χωριό της Καστοριάς, γεννιέται μ’ ένα άστρο ακατανόητο για τους άλλους. Το μερίδιο που του έδωσαν οι Μοίρες, νανουρίζοντάς τον με παράξενα λόγια, τον τάσσει κυνηγό του ονείρου του.
Βαδίζοντας στα στενά μονοπάτια της ζωής κι έχοντας στο δισάκι του
μονάχα τις προσδοκίες του, γνωρίζει τα πρωτοβρόχια της απογοήτευσης,
αλλά δεν εγκαταλείπει τις επιδιώξεις του. Περιορίζεται σε αδέσποτες
βόλτες του πείσματός του και επιλέγει το νέκταρ του ψεύδους προς τους
δικούς του για να επιτύχει τον στόχο του. Παγιδευμένος σ’ ένα καταφύγιο
επινόησής του και οδοιπόρος της στεγνής πραγματικότητας.

CLARE MACKINTOSH

Ξέχασέ με
Εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Πριν από έναν χρόνο, η Καρολάιν Τζόνσον διάλεξε να θέσει τέλος στη ζωή
της με βάναυσο τρόπο• η σοκαριστική αυτοκτονία της ακολούθησε αυτήν του
συζύγου της, λίγους μήνες πριν. Η κόρη τους, η Άννα, από τότε δυσκολεύεται
να αποδεχτεί την κατάσταση, πιστεύει πως οι γονείς της δεν αυτοκτόνησαν αλλά
δολοφονήθηκαν. Με ένα νεογέννητο στην αγκαλιά, η Άννα νιώθει την έλλειψη
της μητέρας της περισσότερο από ποτέ και αρχίζει να θέτει ερωτήματα για τον
θάνατο των γονιών της. Μήπως όμως σκαλίζοντας το παρελθόν, βάζει το μέλλον
της σε κίνδυνο; Κάποιες φορές είναι πιο ασφαλές να αφήνεις τα πράγματα να
ξεχαστούν…

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΡΑΚΗΣ

Υπόθεση Εμπιστοσύνης
Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Όταν ο αρχιτέκτονας Αλέξης και η ζωγράφος Μαρίνα επιβιβάζονταν από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης στο κρουαζιερόπλοιο που θα τους πήγαινε στην Κρήτη, δεν
είχαν φανταστεί ότι η μοίρα τούς είχε ήδη εμπλέξει σε ένα από τα πιο μαεστρικά
σχεδιασμένα παιχνίδια της. Οι δυο νέοι ερωτεύονται τρελά στη διάρκεια της
κρουαζιέρας και καρπός του γάμου τους είναι η πανέξυπνη και ζωηρή Αμαλία.
Η ζωή της οικογένειας στη Θεσσαλονίκη και στη μαγευτική Χαλκιδική θα σημαδευτεί ανεξίτηλα από ένα τραγικό γεγονός, που θα δοκιμάσει την αγάπη τους και
τα αισθήματα εμπιστοσύνης του ενός προς τον άλλο, χωρίς ωστόσο το σκληρό,
ανελέητο παιχνίδι της μοίρας να κατορθώσει να τους λυγίσει.

CARA HUNTER

Μπροστά στα Μάτια τους
Εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ
Χθες το βράδυ, η οκτάχρονη Ντέιζι Μέισον εξαφανίστηκε από το καλοκαιρινό
πάρτι μασκέ που οργάνωσαν οι γονείς της. Κανείς δεν είδε τίποτα στο ήσυχο
προάστιο – ή τουλάχιστον έτσι λένε όλοι. Όμως ο επιθεωρητής Άνταμ Φόλεϊ, που
ανέλαβε την υπόθεση, ξέρει ότι εννιά στις δέκα φορές ο δράστης είναι κάποιος
γνωστός της οικογένειας. Και η οικογένεια της Ντέιζι είναι σίγουρα παράξενη – η
μητέρα της έχει εμμονή με τα προσχήματα, ενώ ο πατέρας της είναι ψυχρός και
αμυντικός κατά τη διάρκεια της ανάκρισης. Έπειτα είναι και ο μικρός αδερφός
της, ο τόσο μοναχικός και αντικοινωνικός… Κανείς δεν γνωρίζει τίποτα. Όμως
όλοι έχουν τη δική τους εξήγηση.
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