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Presidio2 Series

με Presidio2 Armor Cloud technology
Ένας αερόσακος για το smartphone σου!

iPhone SE Nέο «budget-friendly» iPhone
TCL 10 Series Αξιοπιστία, δυνατά specs και προσιτό 5G!

Bluetooth

Plantronics Explorer 500
• Φωνητικές εντολές για Siri
• Με πλήρη υποστήριξη HD Voice τεχνολογίας για
μείωση εξωτερικών θορύβων
• Συνδέοντας τον παρεχόμενο μαγνητικό ιμάντα
μπορείτε να έχειτε το Explorer 500 περασμένο στην

Plantronics Voyager 5200
• Mε το πάτημα ενός κουμπιού ενεργοποιείς Siri
• Tαυτόχρονη ασύρματη σύνδεση μέσω Bluetooth

τσάντα ή το μπρελόκ σας
• Βάρος μόλις 8 γραμμάρια
• Έως 7 ώρες διάρκεια κλήσεων με ήχο HD και έως
245 ώρες αναμονής

με δύο συσκευές
• 3 διαφορετικού μεγέθους μαξιλαράκια σιλικόνης
• 4 μικρόφωνα και ακύρωση εξωτερικών θορύβων
μέσω της τεχνολογίας Windsmart έξι επιπέδων
• Έως 7 ώρες συνεχούς χρήσης και έως 9 ημέρες
σε κατάσταση αναμονής

Η Plantronics δίνει
2 χρόνια εγγύηση

www.plantronics.com
Τροίας 58, Βριλήσσια, 15235 Τήλ.: +30 210 6133000
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Χριστίνα Κιτσάτη [c.kitsati@smartpress.gr]

Kaspersky: το 28% των γονέων ανησυχεί για το
επιβλαβές διαδικτυακό περιεχόμενο
Σύμφωνα με τo Kaspersky Family Report, πάνω από
ένας στους τέσσερις (28%) γονείς με παιδί ηλικίας
μεταξύ επτά και 12 ετών θεωρούν το επιβλαβές (βίαιο ή
σεξουαλικό) περιεχόμενο ως τον σημαντικότερο κίνδυνο
που αντιμετωπίζουν τα παιδιά ενώ βρίσκονται online. Το
επιβλαβές περιεχόμενο μπορεί να βρεθεί παντού στο
Διαδίκτυο, ακόμη και ως διαφήμιση σε κάποια εφαρμογή.
Το Kaspersky Safe Kids for Windows απέσπασε πρόσφατα
το Βραβείο 2019 AV-Comparatives Approved Parental
Control και βοηθά τα παιδιά να προστατεύονται από
ακατάλληλο περιεχόμενο.
Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος τα παιδιά τους να
συναντήσουν ακατάλληλο περιεχόμενο, το 28% των
γονέων προσπαθεί να ρυθμίσει τον χρόνο που τα παιδιά
δαπανούν online. Περίπου οι μισοί (58%) αισθάνονται ότι
πρέπει να ελέγχουν ή να επιβλέπουν την online περιήγηση
των παιδιών τους και τη χρήση του Διαδικτύου. Τα παιδιά
μπορεί να συναντήσουν τέτοιο περιεχόμενο κατά λάθος και
το λογισμικό γονικού ελέγχου μπορεί να ελαχιστοποιήσει
τους κινδύνους εμφάνισης επιβλαβούς περιεχομένου.
Η επιλογή της σωστής εφαρμογής γονικού ελέγχου
για τους γονείς δεν είναι ένα απλό έργο και είναι ακόμη
πιο δύσκολο να εξηγήσουμε στα παιδιά γιατί ένα τέτοιο
λογισμικό είναι απαραίτητο.
Η Kaspersky συνιστά τα παρακάτω:
•	Βεβαιωθείτε ότι οποιοδήποτε λογισμικό γονικού ελέγχου
που επιλέγετε να εγκαταστήσετε αναπτύσσεται από μια
αξιόπιστη εταιρεία.
•	Ελέγξτε εάν το λογισμικό γονικού ελέγχου έχει τη
δυνατότητα απομακρυσμένης ρύθμισης της εφαρμογής.
•	Ελέγξτε ότι η εφαρμογή διαθέτει διάφορες επιλογές για
τον έλεγχο των δραστηριοτήτων του παιδιού σας στο
διαδίκτυο - όπως μπλοκάρισμα, προειδοποίηση ή απλή
συλλογή δεδομένων.
•	Ελέγξτε την ποικιλία των δυνατοτήτων που προσφέρει το
λογισμικό γονικού ελέγχου.
•	Πριν εγκαταστήσετε το λογισμικό γονικού ελέγχου στη
συσκευή του παιδιού, μην αποκρύψετε το γεγονός ότι
θα μπορείτε να βλέπετε πληροφορίες σχετικά με τις
δραστηριότητές του.
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Presidio2 Series

με Presidio2 Armor Cloud technology
Ένας αερόσακος για το smartphone σου!

Το όνομα Speck αποτελεί εγγύηση στις θήκες για το smartphone
σας. Και οι νέες Presidio2 Series θήκες με την Presidio Armor
Cloud technology πραγματικά θα κάνουν τη διαφορά για ακόμη
μία φορά στην προστασία του, αλλά και τη δική σας.
Οι dual-layer θήκες Presidio 2 προστατεύουν
τη συσκευή σας από μία δύσκολη πτώση,
φροντίζοντας ώστε να παραμείνει ασφαλής,
ακόμη και αν πέσει από τα 4 μέτρα ύψος. Η
ασφάλεια της συσκευής σας είναι τα πάντα.
Πώς τα καταφέρνουν τόσο καλά; Χάρη στον
ξεχωριστό σχεδιασμό και την κατασκευαστική
διαδικασία, που επιτρέπει να λειτουργούν ως
ένας mini αερόσακος για το smartphone σας.
Ακόμη και σε μία άτυχη στιγμή δεν έχετε πλέον
να ανησυχείτε για τίποτα. Η συσκευή σας δε θα
πάθει το παραμικρό, καθώς η Speck γνωρίζει
ότι το smartphone σας είναι για εσάς το πιο
πολύτιμο gadget που έχετε στην κατοχή σας.

Τα καλύτερα νέα;
Καθώς ο καιρός το απαιτεί, η Speck δίνει
βαρύτητα στην προσωπική σας υγιεινή, αλλά
και στο πώς να μείνετε ασφαλείς και σε αυτό
τον τομέα κάθε στιγμή.
Πρέπει να τονιστεί λοιπόν ότι οι προτάσεις
Presidio 2 διαθέτουν μεταξύ άλλων και
αντιμικροβιακή προστασία, καθώς
υποστηρίζουν την αποκλειστική τεχνολογία
Microban της εταιρείας, που περιορίζει την
ανάπτυξη μικροβίων και αποτελεί σύμμαχό σας
στην προσπάθεια να διατηρείτε τις συσκευές
σας ασφαλείς στη χρήση.
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Nέο
«budget-friendly»

iPhone SE

Ύστερα από πολλούς μήνες ανεπιβεβαίωτων φημών, το νέο iPhone
SE (2020) είναι επιτέλους εδώ, καθώς η Apple προχώρησε στην
επίσημη ανακοίνωση του νέου προσιτού τηλεφώνου της, το οποίο
ουσιαστικά θα έρθει για να αντικαταστήσει το δημοφιλές iPhone 8, που
κυκλοφόρησε το 2017.

Εκ πρώτης όψεως, ανάμεσα στο iPhone 8
και στην 2020 version του iPhone SE δεν
φαίνεται να υπάρχουν ιδιαίτερες διαφορές
σε σχεδιαστικό επίπεδο, παρόλα αυτά σε ότι
έχει να κάνει με την ισχύ του το νέο οικονομικό
iPhone, θα είναι ουσιαστικά ένα iPhone 11
(on-a-budget)! Η Apple έχει διατηρήσει το
ίδιο Retina IPS LCD display 4.7 ιντσών,
προσθέτοντας παράλληλα υποστήριξη για
HDR 10 και Dolby Vision. Στην καρδιά του
βρίσκεται το δοκιμασμένο και αρκετά ισχυρό
Α13 SoC, όπως στα iPhone 11, 11 Pro και 11
Pro Max και η κάμερα του προσφέρει ανάλυση
στα 12MP f/1.8, με τον επεξεργαστή να
βοηθάει στην βελτίωση του φωτογραφικού
αποτελέσματος. Παράλληλα, η Apple έχει
προσθέσει στην camera μια σειρά από
αλγόριθμους που βοηθούν τη συσκευή
να αναγνωρίζει πρόσωπα και το βάθος, με
την Apple μάλιστα να την περιγράφει ως

την καλύτερη single κάμερα της αγοράς.
Επιπλέον, η camera του iPhone SE 2020
υποστηρίζει cinematic video stabilization,
δίνοντας για δυνατότητα recording ποιότητας
4K στα 60 fps, ενώ σε ότι έχει να κάνει με την
εμπρόσθια κάμερα εδώ έχουμε να κάνουμε
με selfie cam στα 7MP.
Όπως έγινε γνωστό, το νέο οικονομικό iPhone
θα υποστηρίζει αισθητήρα δαχτυλικών
αποτυπωμάτων touch ID (2nd Gen.), WiFi
6.0, Bluetooth 6.0, μπαταρία με δυνατότητα
ασύρματης φόρτισης (στη συσκευασία
περιλαμβάνεται φορτιστής με ισχύ στα 5W,
αλλά θα υποστηρίζει και 18W ). Τέλος, το
νέο «μικρό» iPhone θα έρθει με λειτουργικό
iOS 13 και οι προπαραγγελίες στις μεγάλες
αγορές του εξωτερικού θα ξεκινήσουν στις
17 Απριλίου, με την κυκλοφορία του να
τοποθετείται στις 24/4.
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HONOR 30 Pro+
Κατακτά την κορυφή στο DxOMark και είναι το
δεύτερο καλύτερο φωτογραφικό κινητό στον
κόσμο

To HONOR 30 Pro+
κατακτά την κορυφή
στο DxOMark και είναι
το δεύτερο καλύτερο
φωτογραφικό κινητό
στο κόσμο με κορυφαίο
σύστημα τριπλών φακών
50 megapixel, chipset
Kirin 990 5G και 12GB
RAM.

Η DxOMark η ανεξάρτητη διεθνούς
κύρους πηγή μετρήσεων ποιότητας
κάμερας και φακών smartphone μετά
από αξιολόγηση του HONOR 30 Pro+
το έφερε στην κορυφή της παγκόσμιας
φωτογραφικής κατάταξης μετά το
Huawei P40 Pro ως το δεύτερο
καλύτερο φωτογραφικό κινητό στο κόσμο
ξεπερνώντας κατά πολύ τα μοντέλα της
Apple, Oppo και Xiaomi.
To νεανικό brand τεχνολογίας HONOR,
έχει πρωτοστατήσει στην φωτογραφία
εξελίσσοντας τόσο τους φακούς, τον
επεξεργαστή αλλά και το design στα
κινητά, με κύριο στόχο της HONOR να
προσφέρει την κορυφαία τεχνολογία που
αναπτύσσει η εταιρία στους νέους σε τιμές
προσιτές για όλους. Εξάλλου η HONOR
μετά από πρόσφατη διεθνή έρευνα ήρθε

πρώτη σε αξιοπιστία των συσκευών της με
μηδενικές επιστροφές για service.
Το HONOR 30 Pro+ διαθέτει ένα κορυφαίο
σύστημα τριών φακών 50 megapixel,
συμπεριλαμβανομένου ενός εξαιρετικά
σταθερού φακού μεγάλης εστίασης 50
megapixel, ενός περισκοπικού φακού
50x και ενός φακού υπερευρείας γωνίας
16 megapixel. Είναι εξοπλισμένο με τον
αισθητήρα 50-megapixel IMX700.
Το HONOR 30 Pro+ παρέχει επίσης
κορυφαίες δυνατότητες βίντεο, παρέχοντας
4K 60fps ultra-HD video, super slowmotion σε 720p, και 60fps / 960fps slowmotion capture στα 1080p. Με τη χρήση
της τεχνολογίας OIS, η κάμερα του HONOR
30 Pro+ εξασφαλίζει επίσης καθαρά
βίντεο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού
που ικανοποιήσει ακόμη και τους πιο
απαιτητικούς χρήστες.

Τα HONOR 30 Pro και HONOR 30 Pro+
διαθέτουν waterfall OLED screen, που
κάνει το μπροστινό μέρος της οθόνης
να φαίνεται ξεχωριστό, φέρνοντας ένα
εκπληκτικό οπτικό αποτέλεσμα.
Η ισχυρή απόδοση υπήρξε ανέκαθεν βασικό
θεμέλιο των συσκευών της HONOR. Μεταξύ
των τριών μοντέλων, τα HONOR 30 Pro και
HONOR 30 Pro + είναι εξοπλισμένα με τον
πρώτο chipset 7nm 5G Kirin 990 5G της
βιομηχανίας.
Η σειρά HONOR 30 διαθέτει μπαταρία
4000mAh και γρήγορη φόρτιση 40W,
ενώ το HONOR 30 Pro + προσθέτει σε
αυτό υποστήριξη για ασύρματη γρήγορη
φόρτιση 27W. Τέλος αξίζει να σημειωθεί
πως το HONOR 30 Pro+ είναι το πρώτο
κινητό της εταιρίας με 12GB Ram.
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Samsung
Galaxy Tab S6 Lite
14

Δημιουργικότητα, Εκπαίδευση και Χαλάρωση

Η Samsung Electronics παρουσιάζει το
νέο Galaxy Tab S6 Lite, ένα κομψό και
προσιτό σε όλους tablet σχεδιασμένο
για εργασία και διασκέδαση. Με μεγάλη
οθόνη, λεπτό και συμπαγές σώμα
και επανασχεδιασμένο S Pen, που
συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία, το
Galaxy Tab S6 Lite είναι το ιδανικό tablet
για λήψη σημειώσεων στη στιγμή και
απόλαυση αγαπημένου περιεχομένου.

Αυξημένη δημιουργικότητα και μειωμένο
στρες με το επανασχεδιασμένο S Pen
Είτε το tablet χρησιμοποιείται για εργασία,
μελέτη ή ακόμα και για χαλάρωση,
το ανανεωμένο S Pen είναι ο τέλειος
βοηθός για τη λήψη σημειώσεων και την
ολοκλήρωση πολλαπλών, ταυτόχρονων
εργασιών. Το νέο S Pen φέρει ανανεωμένο
σχεδιασμό που το καθιστά πρακτικό και
άνετο στη χρήση, όπως ένα παραδοσιακό
στιλό. Με βάρος μόνο 7,03 γρ. είναι

ελαφρύ και εύχρηστο, ενώ ο βελτιωμένος
χρόνος απόκρισης της πένας και η μύτη των
0,7 χιλ. εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ακρίβεια
κατά τη λήψη σημειώσεων και τη σχεδίαση.
Μετά την ολοκλήρωση της χρήσης του,
το S Pen προσαρτάται μαγνητικά στο πλάι
του tablet ή στην ειδικά σχεδιασμένη θήκη
του, διευκολύνοντας έτσι την χρήση και την
τοποθέτησή του. Το S Pen του Galaxy Tab S6
Lite λειτουργεί διαρκώς, χωρίς να απαιτείται
φόρτιση, εξαλείφοντας κάθε πιθανή ανησυχία
για την απώλεια ισχύος κατά τη χρήση του.
Όταν η λειτουργικότητα του S Pen
συνδυάζεται με την εφαρμογή Samsung
Notes, οι χρήστες μπορούν να μετατρέψουν
άμεσα τις χειρόγραφες σημειώσεις τους σε
ψηφιακό κείμενο.

Εμπνευσμένο, ανάλαφρο design
Με οθόνη 10.4 ιντσών και λεπτά πλαίσια
(bezels), το Galaxy Tab S6 Lite διαθέτει
ευρεία, εκπληκτική οθόνη. Με ελαφρύ
συμπαγές «σώμα», αποτελεί το ιδανικό tablet
για πολλές εργασίες, λήψη σημειώσεων και
παρακολούθηση περιεχομένου. Εξοπλισμένο
με την τελευταία έκδοση του One UI, που
βελτιστοποιήθηκε ειδικά για τη μεγαλύτερη
οθόνη του tablet, το Galaxy Tab S6 Lite
διαθέτει ακόμα καλύτερη επιφάνεια διεπαφής
και απλοποιημένα εργαλεία πλοήγησης,
για ομαλή και αβίαστη εναλλαγή μεταξύ
πολλαπλών εφαρμογών, χωρίς περισπασμούς
κατά την εκτέλεση της εργασίας του χρήστη.

Ενισχυμένες λειτουργίες ψυχαγωγίας
Το Galaxy Tab S6 Lite διαθέτει έξυπνες,
χρήσιμες και διασκεδαστικές λειτουργίες
για πιο εύκολη και ευχάριστη αναπαραγωγή
μουσικής, παρακολούθηση περιεχομένου,
online αγορές ή επικοινωνία με αγαπημένα
πρόσωπα. Εξασφαλίζει εξαιρετικό και
καθηλωτικό ήχο, χάρη στα AKG ηχεία με
Dolby Atmos 3D. Έτσι, κάθε φορά που οι
χρήστες θα παρακολουθούν βίντεο στο
YouTube, την αγαπημένη τους εκπομπή ή θα

ακούν μουσική, θα απολαμβάνουν υψηλής
ποιότητας ήχο.
Η Samsung συνεργάστηκε με το YouTube
και το Spotify, για να εξασφαλίσει πως οι
χρήστες των Galaxy συσκευών αξιοποιούν
στο έπακρο τις αγαπημένες τους εφαρμογές.
Οι χρήστες του Galaxy Tab S6 Lite θα έχουν τη
δυνατότητα να παρακολουθούν βίντεο, χωρίς
διαφημίσεις στο YouTube, να κατεβάσουν και
να παρακολουθήσουν βίντεο εκτός σύνδεσης
και να έχουν πρόσβαση στις λειτουργίες
YouTube Music και YouTube Kids, με δωρεάν
χρήση της υπηρεσίας YouTube Premium για
τέσσερεις μήνες. Το Spotify προσαρμόζεται
πλέον στο περιβάλλον χρήσης του Galaxy
Tab S6 Lite, για εύκολη αναζήτηση μουσικής
και podcasts ή και την επιλογή αγαπημένου
τραγουδιού ως ήχο ειδοποίησης.

Εμπειρία Galaxy στο σπίτι
Το Galaxy Tab S6 Lite μπορεί να βοηθήσει
τους χρήστες να παραμείνουν παραγωγικοί
και οργανωμένοι. Η απάντηση κλήσεων, η
λήψη και αποστολή γραπτών μηνυμάτων
γίνεται μέσω του Samsung Account
απευθείας από το tablet, ακόμα και όταν
το smartphone βρίσκεται σε διαφορετικό
δωμάτιο. Η επικοινωνία μεταξύ φίλων και
συναδέλφων είναι εφικτή με βιντεοκλήσεις
μέσω του Google Duo απευθείας από το
Galaxy Tab S6 Lite, ενώ το βελτιωμένο
Daily Board βοηθά στον έλεγχο της
μουσικής, την οργάνωση του ημερολογίου,
την ενημέρωση του καιρού και τη λήψη
γρήγορων σημειώσεων και υπενθυμίσεων.
Οι νέες λειτουργίες του Bixby, όπως
τα Bixby Voice, Bixby Vision και Bixby
Routines θα συμβάλλουν στην ενίσχυση
της παραγωγικότητας και την εμπειρία
ψυχαγωγίας του χρήστη.
Το Galaxy Tab S6 Lite θα είναι διαθέσιμο
σε Ελλάδα και Κύπρο στις 15 Μαΐου από το
επίσημο δίκτυο και τα e-shops συνεργατών
της Samsung Electronics Hellas.
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TCL 10 series

Αξιοπιστία, δυνατά specs και προσιτό 5G!

H TCL όπως έχει αποδειχθεί διαθέτει
πολλούς καλά κρυμμένους άσσους στο
μανίκι της και δείχνει ικανή να αποσπάσει
ένα πολύ σημαντικό μερίδιο στην mobile
αγορά, παρά τις όποιες αντιξοότητες.
Άλλωστε το plan της είναι στο μέλλον να
γίνει ένας μεγάλος παίκτης στην αγορά
της κινητής τηλεφωνίας (στις smart TVs
είναι top) φάνηκε και με την εξαιρετική
πορεία του Plex. Για αυτό και η σειρά TCL
10 που παρουσιάστηκε πρόσφατα σίγουρα
επιδεικνύει την ξεχωριστή δυναμική της
γνωστής κινεζικής εταιρείας.
Στην οικογένεια TCL 10 εντάσσονται τρία
διαφορετικά μοντέλα (10 5G, 10 Pro και 10L),
όπου το κάθε ένα εξ’ αυτών απευθύνεται
και σε διαφορετικές κατηγορίες του
καταναλωτικού κοινού.

TCL 10 5G: προσιτό 5G για… όλους!
Αδιαμφισβήτητα, το πιο εντυπωσιακό
smartphone της εν λόγω σειράς, δεν είναι
άλλο από το TCL 10 5G. Εάν βέβαια στο
μυαλό σας είχατε συνδέσει την ύπαρξη 5G
σε μια συσκευή, με πολλά εκατοντάδες
ευρώ, τότε με την πρόταση της κινεζικής
εταιρείας μάλλον θα χρειαστεί να
αναθεωρήσετε τις απόψεις σας. Ουσιαστικά
η 5G πρόταση της σειράς 10, ανήκει στην
κατηγορία των mid-rangers, όπου έρχεται

με ένα πανίσχυρο Snapdragon 765
chipset, όπου στο εσωτερικό του υπάρχει
ένα ενσωματωμένο 5G modem. Με 6GB
RAM, 128GB αποθηκευτικού χώρου και
υποστήριξη για microSD κάρτες που φτάνουν
σε χωρητικότητα το 1TB είναι βέβαιο ότι δεν
υπολείπεται σε performance. Με οθόνη στις
6.5 ίντσες Full HD+ ανάλυση (2340x1080p)
και ένα εντυπωσιακό screen-to-body ratio
που ανέρχεται στο 91%, η πρόταση της
TCL συνδυάζει looks και υψηλή απόδοση.
Παράλληλα, έρχεται με μία selfie cam στα
16MP και ένα quad camera setup, στο
οποίο φιλοξενούνται μία primary camera
των 64MP, ένας ultra-wide angle sensor στα
8MP (με υποστήριξη 118 μοιρών FoV), depth
sensor στα 2MP και μία macro camera στα
5MP. Στα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά
του είναι ότι διαθέτει Android 10 και μπαταρία
με χωρητικότητα στα 4500mAh (υποστηρίζει
fast charging στα 18W). Σε ότι έχει να κάνει
με την τιμή του, σίγουρα δεν θα πονέσει την
τσέπη σας, καθώς θα αρχίσει να πωλείται
στην Ευρωπή με τιμή στα 399 ευρώ.

TCL 10 Pro: curvy and sexy!
Ως γνωστόν, η TCL διαθέτει το know-how
για την δημιουργία ποιοτικών displays
που ξεφεύγουν από το συμβατικό και το
συνηθισμένο και σίγουρα στο TCL 10 Pro
εφαρμόζει όλη την ξεχωριστή τεχνογνωσία

17

18

της με ένα curved AMOLED panel που
φέρει τη σφραγίδα της. Με οθόνη στις
6.7 ίντσες Full HD+(2340x1080p)
υποστήριξη για περιεχόμενο HDR 10,
ανύπαρκτα Bezels και σχεδόν εξωφρενικό
screen-to-body ratio στο 93%, το TCL
10 Pro αναμφίβολα πρόκειται για μια
sexy συσκευή τόσο εξωτερικά, όσο
και εσωτερικά. Πιο συγκεκριμένα, στα
ενδότερα τα νήματα κινεί ένα Snapdragon
675 SoC με 6GB RAM και 128GB
επεκτάσιμου αποθηκευτικού χώρου,
ενώ και πάλι κάνει την εμφάνιση του το
Android 10 OS, αλλά και μια μπαταρία με
χωρητικότητα στις 4.500mAh. Φυσικά τα
camera features δεν θα μπορούσαν να
απουσιάζουν κι εδώ με το TCL 10 Pro να
διαθέτει μία selfie cam στα 24MP (notch),
αλλά και ένα τετραπλό camera setup στο
πίσω μέρος, το οποίο προσφέρει τις ίδιες
δυνατότητες με TCL 10 5G. Τέλος, σε ότι
έχει να κάνει με την τιμή του στην Ευρώπη
αναμένεται να κυκλοφορήσει με τιμή γύρω
στα 449 ευρώ κάποια στιγμή μέσα στο
Β΄τρίμηνο του 2020.

TCL 10L: budget-friendly King!
To TCL 10L εστιάζει στους λάτρεις της
budget-friendly κατηγορίας, οι οποίοι
αναζητούν επιδόσεις και παράλληλα
δεν είναι διατεθειμένοι να τινάξουν την
μπάνκα στον αέρα για να αποκτήσουν
το επόμενο κινητό τους. Ειδικότερα, στο
εσωτερικό του TCL 10L βρίσκουμε ένα
Snapdragon 665 chipset, μαζί με 6GB
RAM και 128GB σε storage. Η διαγώνιος
του display ανέρχεται στις 6.5 ίντσες,
τεχνολογίας Full HD+ και το screen-tobody ratio ανέρχεται στο 91%. Σε ότι έχει
να κάνει με το τετραπλό camera setup
υπάρχει ένα downgrade σε σύγκριση με
τα δύο προαναφερθέντα μοντέλα (48MP
main camera, 8MP Ultra-Wide, 2MP
Macro και 2MP depth sensor), πράγμα
απολύτως φυσιολογικό για να διατηρηθεί
η τιμή του σε ακόμη πιο χαμηλά επίπεδα.
Θα βγει σε δύο χρώματα (Arctic White
και Mariana Blue) και θα στοιχίζει στην
Ευρώπη περίπου στα 249 ευρώ, με
ημερομηνία κυκλοφορίας το Β’ τρίμηνο
του 2020.

Όχι κι άσχημα λοιπόν για την TCL που δείχνει να γνωρίζει το «know-how» για δυνατές
συσκευές που αποτελούν την επιτομή του budget-friendly!
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Sound BlasterX AE-5 Plus
Καλύτερη δεν γίνεται στην κατηγορία Gaming Sound Cards

ΤΙΜΉ &
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149.99.

Η Creative Technology ενισχύει την
κατηγορία PC gaming audio με την
κυκλοφορία της Sound BlasterX AE-5
Plus, της βελτιωμένης έκδοσης της
προγενέστερης Sound BlasterX AE-5 με
βελτιώσεις στον ήχο surround που έχει
ρυθμιστεί όχι μόνο να ικανοποιεί, αλλά
να ξεπερνά τις προσδοκίες που έχουν οι
λάτρεις του PC gaming.
Η διάσημη Sound BlasterX AE-5 είχε
κερδίσει δύο βραβεία στις κατηγορίες
«Computer Hardware and Components»
και «Computer Accessories» στη CES
2018. Υποστηριζόμενη από την κραταιά
κληρονομιά της τεχνολογίας επεξεργασίας
ήχου Sound Blaster με χαρακτηριστικά
όπως, ο βραβευμένος ενισχυτής διακριτών
ακουστικών Xamp και το 122 dB 32-bit /

384 kHz ESS SABRE32 Ultra-class DAC,
είναι η πρώτη κάρτα ήχου στον κόσμο με
ενσωματωμένο RGB controller και έχει
ξεχωρίσει ως αγαπημένη των PC gamers.

Sound BlasterX AE-5 Plus, όταν η
αισθητική συναντά την απόδοση
Τώρα, με υποστήριξη για Dolby Digital Live
και Connect encoding, η Sound BlasterX
AE-5 Plus παρέχει περισσότερες επιλογές
διανομής σε εξωτερικές συσκευές ήχου,
για μια ακόμα πιο βελτιωμένη εμπειρία
παιχνιδιού από ό, τι στο παρελθόν. Όπως
και η AE-5, έχει επίσης ενημερωθεί με το
πιο πρόσφατο λογισμικό Sound Blaster
Command, το οποίο διαθέτει φιλική προς το
χρήστη διασύνδεση που της προσδίδει πέρα
από την ελκυστική τιμή της, ακαταμάχητη
αξία για τους λάτρεις των παιχνιδιών PC.
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ΝΈΑ, TRULY WIRELESS ΑΚΟΥΣΤΙΚΆ

WF-XB700 ΚΑΙ WH-CH710N

ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΕΞΟΥΔΕΤΈΡΩΣΗΣ ΘΟΡΎΒΟΥ

Η Sony παρουσίασε δύο νέα ασύρματα ακουστικά, τα
μοντέλα WF-XB700 και WH-CH710N, προσφέροντας την
τέλεια συσκευή, όταν βρισκόμαστε εν κινήσει.

Νιώστε τον δυναμικό EXTRA BASS ήχο
των WF-XB700 ακουστικών
Διαθέτοντας την τεχνολογία EXTRA BASS της
Sony, τα ακουστικά XB700 αποδίδουν ακριβή,
ισχυρό ήχο που αναβαθμίζει κάθε κομμάτι και
διατηρούν την καθαρότητα της φωνής, για μια
εξαιρετικά πλούσια, ολοκληρωμένη εμπειρία
ακρόασης.
Η τεχνολογία BLUETOOTH προσφέρει
επιπλέον ευκολία στην χρήση, χωρίς την
ανάγκη ενσύρματων συνδέσεων, ενώ ο
«Ergonomic Tri-hold» σχεδιασμός εξασφαλίζει
την άνετη εφαρμογή στο αυτί.
Απολαύστε έως και 18 ώρες ακρόασης χάρη
στην πρακτική θήκη φόρτισης, ενώ μόλις
10 λεπτά γρήγορης φόρτισης παρέχουν 60
λεπτά αναπαραγωγής μουσικής. Επιπλέον,
με βαθμό προστασίας IPX4 για ανθεκτικότητα
στο νερό, παρέχει προστασία από τις
σταγόνες και τον ιδρώτα, ώστε οι χρήστες να
μπορούν να συνεχίσουν να κινούνται με την
μουσική στη βροχή ή το γυμναστήριο.

Εξουδετερώστε τους θορύβους γύρω
σας με τα WH-CH710N
Επικεντρωθείτε στην μουσική χωρίς
περιττούς θορύβους στο παρασκήνιο με

τα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-CH710N. Κατά τη διάρκεια μιας πτήσης
μακράς διάρκειας ή της μετακίνησης προς τον
χώρο εργασίας σας, η τεχνολογία «Artificial
Intelligence Noise Cancelation (AINC)»
αναλύει συνεχώς τον ήχο περιβάλλοντος και
επιλέγει αυτόματα την πιο αποτελεσματική
λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου για το
εκάστοτε περιβάλλον των χρηστών. Χάρη
στα διπλά μικρόφωνα με εμπρόσθια και
οπίσθια τροφοδότηση, τα ακουστικά WHCH710N εντοπίζουν περισσότερους ήχους
περιβάλλοντος από ποτέ.
Η τεχνολογία «Near Field Communication
(NFC)» επιτρέπει στους χρήστες να
ξεκινήσουν το ‘streaming’ της μουσικής τους
με ένα μόνο άγγιγμα, ενώ μια ενσωματωμένη
μπαταρία ιόντων λιθίου επιτρέπει μέχρι
και 35 ώρες ήχου με μία μόνο φόρτιση.
Επιπλέον, με μια γρήγορη φόρτιση μόλις 10
λεπτών, οι χρήστες απολαμβάνουν 60 λεπτά
αναπαραγωγής.
Με το ρυθμιζόμενο μεταλλικό «slider», οι
χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν τα
ακουστικά τους στο τέλειο μέγεθος, ενώ με
τα μαλακά earpads, σε σχήμα οβάλ, δεν θα
χρειαστεί να διακόψουν ποτέ την αγαπημένη
τους μουσική.
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Νέοι

AMD RYZEN 3
(3100 & 3300X)

ΠΕΡΝΟΎΝ ΣΕ ΆΛΛΗ ΔΙΆΣΤΑΣΗ ΤΟΝ
ΌΡΟ «VALUE FOR MONEY»!

H AMD με τους Ryzen είναι γνωστό ότι
κυριαρχεί στις CPUs για desktops, καθώς
εδώ και καιρό έχει καταφέρει να βρει τη
χρυσή τομή που συνδυάζει υψηλή ποιότητα
με εξαιρετικά προσιτή τιμή. H οικογένεια
Ryzen 3 έχει ήδη πετύχει πολλά και τώρα η
AMD αποφάσισε να διευρύνει τη γκάμα των
λύσεων που προσφέρει με τους εξαιρετικά
οικονομικούς Ryzen 3 3100 και Ryzen
3300Χ. Με το κόστος τους να κυμαίνεται στα
100 δολάρια (99$ για τον 3100 και 120$ για
τον 3300Χ), οι συγκεκριμένοι επεξεργαστές
είναι ιδανικοί για το κτίσιμο ενός low-budget
gaming συστήματος.
Και οι δύο βασίζονται στην αρχιτεκτονική
Zen 2, με τον Ryzen 3 3100 να προσφέρει
20% καλύτερο performance σε σύγκριση με
τον Intel Core i3-9100, ο οποίος θεωρείται
ο ανταγωνιστής του. Στα δύο νέα chips

χρησιμοποιείται η ίδια τεχνολογία που
βρίσκουμε στους Ryzen 4000 που κατοικούν
σε laptops. Σε ότι έχει να κάνει με τα tech
specs τους και οι δύο προτάσεις βασίζονται
σε 4 πυρήνες με design στα 8 threads και
η ενεργειακή τους κατανάλωση φτάνει στο
maximum στα 65 Watt. Ο Ryzen 3 3100
τρέχετει στα 3.6GHz (με boost φτάνει στα
3.9GHz), ενώ ο 3300X είναι χρονισμένος
ελαφρώς παραπάνω στα 3.8GHz (και με
boost φτάνει τα 4.3GHz). Επιπλέον, διαθέτουν
18MB cache, πράγμα που μεταφράζεται
πρακτικά σε ακόμη καλύτερη απόδοση στο
gaming.
Και οι δύο είναι ότι πρέπει για όλους εκείνους
που θέλουν να κτίσουν ένα δυνατό και
αξιόπιστο gaming PC, αλλά δεν θέλουν
παράλληλα να προβούν σε οικονομικές
υπερβολές.
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LIMITED-EDITION
CYBERPUNK 2077
HEADSET COLLECTION
ΤΗΣ STEELSERIES
Όλα τα λεφτά!
H SteelSeries, ηγέτης στα console gaming peripherals, ανακοινώνει τη
νέα συλλογή Cyberpunk 2077 Headset, εμπνευσμένη από τον κόσμο
του Cyberpunk 2077.

Ως επίσημος συνεργάτης ήχου του
Cyberpunk 2077, η SteelSeries σχεδίασε μια
νέα συλλογή ακουστικών σε συνεργασία με τη
CD PROJEKT RED. Η συλλογή περιλαμβάνει
το Arctic 1 Wireless για το Xbox Johnny
Silverhand Edition (διαθέσιμο μόνο στο
Η.Β.), το Arctis 1 Wireless Netrunner Edition
και τρία νέα πακέτα αξεσουάρ Arctis Pro
εμπνευσμένα από τρεις από τις μεγάλες
παρατάξεις της Night City - Arasaka, Militech
και Kang Tao.

Arctis 1 Wireless for Xbox Johnny
Silverhand Edition
The Arctis 1 Wireless για Xbox Johnny
Silverhand Edition είναι το επίσημο headset
του Cyberpunk 2077. Εμπνευσμένο από
το διαβόητο rockerboy της Night City και το
εικονικό cyberarm του, το Arctis 1 Wireless
Johnny Silverhand Edition προσφέρει
τον υπέρτατο τρόπο για να βιώσεις τον
φουτουριστικό κόσμο του Cyberpunk 2077. Το
Johnny Silverhand Edition είναι μια επώνυμη
έκδοση ενός νέου προϊόντος, του Arctis 1
Wireless για Xbox.
Το Arctis 1 Wireless for Xbox είναι ένα
ασύρματο ακουστικό 4 σε 1 που διαθέτει την
ίδια σύνδεση USB-C με το Arctis 1 Wireless,
αλλά το νέο dongle διαθέτει διακόπτη που
επιτρέπει στους χρήστες να επιλέγουν
μεταξύ του Xbox One και άλλων πλατφορμών
με δυνατότητα USB. Χρησιμοποιεί την
αποδεδειγμένα χωρίς απώλειες, 2.4GHz
ασύρματη τεχνολογία SteelSeries για
συνδεσιμότητα με ultra-low latency στα Xbox,
PC, Switch και Android. Διαθέτει επίσης τους
ίδιους οδηγούς ηχείων υψηλών επιδόσεων με
το βραβευμένο Arctis 9X, προσφέροντας τον
ήχο υπογραφής της Arctis που αποκαλύπτει
κάθε λεπτομέρεια.
Το Arctis 1 Wireless για Xbox Johnny
Silverhand Edition θα είναι διαθέσιμο σε
περιορισμένες ποσότητες στο Η.Β. και το
SteelSeries.com.

Arctis 1 Wireless Netrunner Edition
Το Arctis 1 Wireless Netrunner Edition
είναι εμπνευσμένο από την δυνατότητα που

υπάρχει μέσα στο παιχνίδι να μπορούμε να
βλέπουμε το Net πάνω από τον πραγματικό
κόσμο. Όπως κάθε Arctis 1 Wireless
χρησιμοποιεί την, αποδεδειγμένα χωρίς
απώλειες, 2.4GHz ασύρματη τεχνολογία της
SteelSeries για συνδεσιμότητα με ultra-low
latency στα Xbox, PC, Switch και Android.
Επίσης προσφέρει επιπλέον ευελιξία
εσωκλείοντας καλώδιο 3.5mm για να μπορεί
εύκολα να συνδεθεί με Xbox controllers ή
κάθε συσκευή με διαθέσιμη θύρα 3.5mm.
The Arctis 1 Wireless Netrunner Edition, θα
είναι διαθέσιμο σε περιορισμένες ποσότητες
σε επιλεγμένα καταστήματα στην Ελλάδα
μέσα στο Μάιο του 2020 και στο SteelSeries.
com.

Arasaka, Militech and Kang Tao
Arctis Pro Accessory Packs
Εκτός από τα δύο νέα ακουστικά, η
SteelSeries θα κυκλοφορήσει τρία πακέτα
αξεσουάρ Cyberpunk 2077 για τα ακουστικά
Arctis Pro με σχέδια εμπνευσμένα από τρεις
μεγάλες εταιρείες του Night City - Arasaka,
Militech και Kang Tao. Τα πακέτα διαθέτουν
λάστιχο κεφαλής Cyberpunk 2077 και δύο
νέα μαγνητικά κάλυπτρα. Είναι συμβατά με τα
Arctis Pro, Arctis Pro + GameDAC και Arctis
Pro Wireless.The Cyberpunk 2077 Arctis
Pro Accessory Packs. Θα είναι διαθέσιμα σε
περιορισμένες ποσότητες αποκλειστικά στο
SteelSeries.com.
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TCL

SOCL500TWS &
ACTV 500TWS

ΑΣΎΡΜΑΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΆ ΧΩΡΊΣ ΚΑΝΈΝΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΌ
ΣΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΉΧΟΥ

Πλήρως ασύρματα και ευέλικτα, τα ασύρματα ακουστικά
SOCL500TWS & ACTV500TWS της TCL Communication
δίνουν στους χρήστες ένα νέο μέτρο ελευθερίας ήχου.
Τα SOCL500TWS έχουν 5,8mm speaker
drivers ενώ τα ACTV500TWS έχουν 6 mm
speaker drivers για να παρέχουν κορυφαία
ποιότητα ήχου με δυνατό μπάσο. Τα
ακουστικά έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα
την άνεση, δεδομένου ότι χρησιμοποιούν το
εσωτερικό του αυτιού για υποστήριξη - σε
αντίθεση με άλλες συσκευές στην αγορά
που βασίζονται αποκλειστικά στο κανάλι του
αυτιού, με αποτέλεσμα να ενοχλούν όταν
φοριούνται για μεγάλες περιόδους. Επιπλέον,
το ACTV500TWS συνοδεύεται με Comply
Foam Tips για να εξασφαλίσει μια άνετη
προσαρμογή στο αυτί.
Το SOCL500TWS έχει IPX4 με το
υδατοαπωθητικό περίβλημα και πλέγμα
μικροφώνου, ενώ το ACTV500TWS είναι
πιστοποιημένο με IPX7, που το καθιστά
απόλυτα ανθεκτικό στο νερό.

Τα SOCL500TWS έχουν συνολικό χρόνο
αναπαραγωγής έως και 26 ώρες, με
συνεχή αναπαραγωγή 6,5 ωρών και
πρόσθετη φόρτιση 19,5 ωρών από τη
θήκη. Τα ACTV500TWS έχουν συνολικό
χρόνο αναπαραγωγής έως και 33 ώρες,
με συνεχή αναπαραγωγή 6,5 ωρών και
πρόσθετη φόρτιση 26,5 ωρών από τη
θήκη. Τα ACTV500TWS έχουν δυνατότητα
ασύρματης φόρτισης ενώ ακόμα
περιλαμβάνουν και λειτουργία γρήγορης
φόρτισης, που μπορεί να εξασφαλίσει μια ώρα
χρήσης με μόλις 15 λεπτά φόρτισης.
Tα SOCL500TWS είναι διαθέσιμα σε χρώμα
Phantom Black, ενώ τα ACTV500TWS
είναι διαθέσιμα σε χρώμα Copper Dust. Tα
SOCL500TWS & ACTV500TWS θα είναι
διαθέσιμα στην Ευρώπη ξεκινώντας το
δεύτερο τρίμηνο του 2020 για €99 και €129
αντίστοιχα.
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ViewSonic
Ultra-Slim LED προβολέας M2
με ανάλυση 1080p, WiFi, Bluetooth
και ηχεία Harman Kardon

Η ViewSonic ανακοινώνει τον πολύ λεπτό SMART LED προβολέα M2.
Ο ViewSonic M2 είναι ένας φωτεινός και
ελαφρύς φορητός προβολέας, με native
resolution 1080p, δυνατότητες Wi-Fi και
Bluetooth, καθώς και ενσωματωμένα
premium διπλά ηχεία Harman Kardon,
χαρακτηριστικά που τον καθιστούν ιδανικό
για όσους θέλουν έναν φορητό προβολέα
και όσους χρειάζονται ένα ισχυρό, αλλά
ταυτόχρονα compact προβολέα για να
διαμοιράζονται multimedia περιεχόμενο.

Ο M2 της ViewSonic διαθέτει ασύρματη
λειτουργία screen mirroring, η οποία
επιτρέπει εύκολη διαμοίραση της
οθόνης ενός κινητού τηλεφώνου μέσω
του προβολέα. Ο M2 φέρει επίσης
την αποκλειστική τεχνολογία Cinema
SuperColor+, Rec.709 και υποστήριξη
περιεχομένου HDR για λεπτομερή
αναπαραγωγή εικόνων, ενώ είναι και
3D-ready.
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High-end επιδόσεις, 5G, δυνατά camera features και
γεννημένα να πρωταγωνιστήσουν!

Τα νέα Edge+ και Edge που
παρουσιάστηκαν πρόσφατα φανερώνουν
την πρόθεση της γνωστής εταιρείας να
δοκιμάσει και σε μια άλλη κατηγορία εκτός
της mid-range, που ως γνωστόν αποτελεί το
«φόρτε» και το «γήπεδο» της. Έτσι λοιπόν
τα δύο μέλη της οικογένειας Edge έρχονται
να αναδείξουν την τεράστια δυναμική
της Motorola, η οποία δεν φοβάται να
πειραματιστεί και να δημιουργήσει νέες
προτάσεις για τους χρήστες.
Το 5G Motorola Edge+ έρχεται με display
6.7 ιντσών τεχνολογίας AMOLED HDR 10+
και αποτελεί το πρώτο Motorola με ρυθμό
ανανέωσης οθόνης στα 90Hz. H ανάλυση
είναι 1080p+ και παρόλο που δεν είναι ότι
καλύτερο κυκλοφορεί, ωστόσο είναι ότι
πρέπει, καθώς καταναλώνει πολύ λιγότερη
ενέργεια. Στο μπροστινό τμήμα φιγουράρει
μία selfie came με ανώτερη ανάλυση στα
25MP, ενώ υπάρχει ένας εσωτερικός
αισθητήρας δαχτυλικών αποτυπωμάτων,
κάτω από το display. Όσον αφορά την main
camera, εδώ είναι εμφανές ότι η Motorola
δεν έκανε συμβιβασμούς, καθώς διαθέτει
κάμερα στα 108MP μαζί με optical image
stabilization. Τη κύρια κάμερα, συμπληρώνει
μία telephoto camera (με OIS και 3x optical
zoom), αλλά και ένας φακός Ultra-Wide Με
16MP, αλλά και ένας ToF sensor. Το Edge+
μπορεί να πραγματοποιήσει video recording
ανάλυσης 6K, κάτι μάλλον περίεργο από τη
στιγμή που το chipset του υποστηρίζει 8K.
Στην καρδιά του βρίσκεται το πανίσχυρο
και «δοκιμασμένο» Snapdragon 865 (που
είναι το «στάνταρ» για κάθε ναυαρχίδα
του 2020 που σέβεται τον εαυτό της),
ενώ παράλληλα συνοδεύεται από 12GB
ταχύτατης LPDDR5 RAM, αλλά και 256GB
αποθηκευτικού χώρου. Σε ότι έχει να
κάνει με την χωρητικότητα της μπαταρίας
του, τροφοδοτείται από 5000mAh, με
την Motorola μάλιστα να ισχυρίζεται ότι
η ναυαρχίδα της μπορεί να αντέξει μέχρι
και δύο ημέρες χωρίς φόρτιση! To Edge+
υποστηρίζει wireless charging, κυκλοφορεί

σε δύο χρώματα (Smokey Sangria και
Thunder Grey) και η τιμή της global version
του θα κυμαίνεται στα 1.199 ευρώ.
Το μικρό αδελφάκι του, Edge, διαθέτει
αρκετές σχεδιαστικές ομοιότητες, μόνο
που του λείπουν ορισμένα «plus» για να
διατηρηθεί το κόστος του χαμηλότερα.
Ειδικότερα, το Edge διαθέτει οθόνη στις 6.7
ίντσες και ρυθμό ανανέωσης στα 90Hz, αλλά
δεν υποστηρίζει HDR10+. To δε SoC είναι
αναγκαστικά ένα σκαλί πιο κάτω, καθώς στην
καρδιά του χτυπάει ένα Snapdragon 765G,
ενώ η μνήμη είναι μισή (6GB). Σε ότι έχει να
κάνει με το storage, το Edge διαθέτει 128GB,
τα οποία όμως επεκτείνονται μέσω MicroSD
(feature που απουσιάζει από το Edge+). To
τριπλό κάμερα setup αντί για main sensor
στα 108MP διαθέτει έναν σένσορα στα
64MP, με τους υπόλοιπους φακούς να
παραμένουν ίδιοι.
H χωρητικότητα της μπαταρίας του
ανέρχεται στα 4500MAh, χωρίς ωστόσο να
υποστηρίζεται η δυνατότητα για wireless
charging. Το Motorola θα κυκλοφορήσει τον
επόμενο μήνα σε δύο χρώματα (Solar Black
και Midnight Magenta) και θα κοστίζει 599
ευρώ. Τέλος, αμφότερα θα τρέχουν στο
launch Android 10, παρόλα αυτά η Motorola
υπόσχεται upgrade στο Android 11.
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Samsung
Νέα ενημέρωση
λογισμικού στα
Galaxy Buds για
ακόμα περισσότερες
δυνατότητες

Η Samsung Electronics
ανακοινώνει νέες δυνατότητες
συνδεσιμότητας στα Galaxy Buds
μέσω ενημέρωσης λογισμικού,
Οι δυνατότητες που μέχρι τώρα
ήταν διαθέσιμες στα Galaxy Buds+
επεκτείνονται, ώστε να επιτρέπουν
στους χρήστες των Galaxy Buds να
απολαμβάνουν πλήρη ασύρματη
σύνδεση και την αγαπημένη τους
μουσική, πιο εύκολα από ποτέ.

Αναλυτικά, οι νέες δυνατότητες
συνδεσιμότητας που θα ενισχύσουν την
εμπειρία χρήσης των Buds:

Εύκολη σύνδεση των Galaxy Buds
με PC
Με τη λειτουργία Microsoft Swift Pair,
τα Galaxy Buds συνδέονται εύκολα
με PC που διαθέτει Windows 10. Έτσι,
η πρωτοποριακή ποιότητα ήχου των
Galaxy Buds μπορεί να αξιοποιηθεί για
επαγγελματικούς σκοπούς, όπως οι
τηλεδιασκέψεις ή η ακρόαση μουσικής
κατά τη διάρκεια εργασίας. Με την
προσθήκη της Swift Pair συμβατότητας, τα
Galaxy Buds, όπως και τα Galaxy Buds+,
μπορούν να υποστηρίξουν πλέον τον
συγχρονισμό τόσο με κινητές συσκευές
όσο και με υπολογιστές, παρέχοντας
ελεύθερη, εύκολη σύνδεση και εναλλαγή
μεταξύ συσκευών.

Συντονισμός ή απομόνωση από τον
περιβάλλοντα χώρο
Με την ενημέρωση αυτή, και για πρώτη
φορά στα Galaxy Buds, οι χρήστες μπορούν
να απολαύσουν τη λειτουργία Ambient
Sound απλά και γρήγορα. Ενεργοποιώντας,
απλώς, τα Buds, οι χρήστες μπορούν
να παραμείνουν συνδεδεμένοι με το
περιβάλλον, ακόμα και όταν παρακολουθούν
ταινία ή ακούν μουσική. Επιπλέον, η
λειτουργία Ambient Sound είναι διαθέσιμη
ακόμα και με ένα ακουστικό, δίνοντας
περισσότερες επιλογές για το συντονισμό ή
την απομόνωση από τον περιβάλλοντα χώρο.

Άμεση ακρόαση των εξατομικευμένων
λιστών μουσικής με Παρατεταμένο
Άγγιγμα
Οι χρήστες του Spotify μπορούν να
ακούσουν μουσική στα Galaxy Buds με
ένα μόνο άγγιγμα. Μέσω παρατεταμένου
αγγίγματος (Tap & Hold), το Spotify
ξεκινά και συνεχίζει την αναπαραγωγή
της μουσικής από το σημείο παύσης. Με
ένα ακόμα ‘Tap & Hold’, το Spotify θα
προτείνει λίστες μουσικής. Έτσι, η νέα αυτή
ενημέρωση εξασφαλίζει πως οι χρήστες θα
απολαμβάνουν την αγαπημένη τους μουσική
στη στιγμή, πάντα και παντού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Galaxy Buds
and Galaxy Buds+, επισκεφθείτε:

Galaxy Buds:
https://www.samsung.com/gr/wearables/all-wearables/?galaxy-buds
Galaxy Buds+:
https://www.samsung.com/gr/wearables/galaxy-buds-plus-r175/SM-R175NZBAEUC/
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LG OLED
ΤΗΛΕΟΡΆΣΕΙΣ
“ Α Π Ο Δ Ρ Ά Σ Τ Ε ”

Σ Τ Ο

Σ Π Ί Τ Ι

Με τον ερχομό της άνοιξης, πολλοί είναι
εκείνοι που θα βρεθούν να κοιτάζουν
έξω από το παράθυρο και να σκέφτονται
-ιδιαιτέρως ενόψει αργιών όπως η
πρωτομαγιά- μίνι αποδράσεις και διακοπές
σε ηλιόλουστα, εξωτικά μέρη. Δυστυχώς
όμως, τα ταξίδια και οι εκδρομές έχουν
γίνει αρκετά δύσκολα αυτές τις μέρες.
Με το σπίτι να είναι ο πιο ρεαλιστικός (και
ασφαλέστερος) προορισμός για το εγγύς
μέλλον, η επιλογή ‘διακοπές στο σπίτι’
φαίνεται όλο και πιο ελκυστική.
Μια λίστα με ‘must watch’ ταινίες είναι το
πρώτο βασικό βήμα για τις επιτυχημένες
διακοπές κατ’ οίκον, ενώ απαραίτητος
σύμμαχος για να αναβαθμίσει την εμπειρία
θέασης είναι μία τηλεόραση που να μπορεί
να ζωντανεύει κάθε σκηνή των ταινιών. Σ’
αυτό έρχονται να δώσουν λύση οι LG OLED
τηλεοράσεις.
Με αυτοφωτιζόμενα pixels, οι τηλεοράσεις
OLED μπορούν να εξασφαλίσουν το απόλυτο
μαύρο, απεριόριστη αναλογία αντίθεσης
και εκθαμβωτικά ρεαλιστικά χρώματα. Η
εκπληκτική απόδοση ρεαλιστικών χρωμάτων
και ο υψηλός ρυθμός ανανέωσης προσφέρει
γρήγορη και συναρπαστική δράση μέσα
από τις LG OLED δίνοντας ταυτόχρονα μια
τρισδιάστατη αίσθηση στους χαρακτήρες
και τις τοποθεσίες που προβάλλονται στην
οθόνη με αποτέλεσμα να μεταφέρει τους
θεατές στην ατμόσφαιρα των blockbuster
ταινιών και των επιτυχημένων σειρών που
έχουν επιλέξει.
Υποστηρίζοντας όλες τις κύριες μορφές
HDR, συμπεριλαμβανομένου του Dolby

Vision, και παρέχοντας εκπληκτική
ποιότητα ήχου μέσω του Dolby Atmos, οι
τηλεοράσεις LG OLED έχουν σχεδιαστεί
για να προσφέρουν καθηλωτική εμπειρία
θέασης. Χάρη στο Dolby Vision IQ, οι
έντονα σκοτεινές σκηνές σε ατμοσφαιρικό
περιεχόμενο, μπορούν να προβληθούν
ακριβώς όπως θα ήθελαν οι δημιουργοί του.
Επιπλέον, με το ThinQ AI και τη λειτουργία
αναζήτησης στην παγκόσμια πλατφόρμα
της LG μέσω φωνητικής εντολής, οι θεατές
μπορούν να παρακολουθούν τις ταινίες, τις
σειρές ή τα ντοκιμαντέρ που ταιριάζουν στις
προτιμήσεις τους με απίστευτη ευκολία.
Φυσικά, από τις ‘διακοπές στο σπίτι’
δε γίνεται να λείπει το παιχνίδι, αφού
οι OLED τηλεοράσεις της LG είναι η
απόλυτη επιλογή για gaming. Χάρη στον
συνδυασμό ζωντανών χρωμάτων, τέλειων
μαύρων, αξιοσημείωτης ανάλυσης οθόνης
και απίστευτης απόκρισης, καθώς και
ανταπόκρισης σε πραγματικό χρόνο από τη
NVIDIA G-SYNC, δεν υπάρχει αμφιβολία
ότι ακόμη και ο πιο έμπειρος παίκτης θα
ενθουσιαστεί με το φάσμα των τηλεοράσεων
LG OLED.
Παρόλο που μια ειδυλλιακή απόδραση
ακούγεται ιδανική για τη μείωση του άγχους,
οι διακοπές στο σπίτι έχουν σίγουρα και
τα πλεονεκτήματά τους. Προσφέρουν
οικειότητα, άνεση και σίγουρα ασφάλεια,
ενώ με τόσο διαθέσιμο περιεχόμενο, δεν
υπάρχει καλύτερη στιγμή από τώρα για
να μείνουμε σπίτι και να απολαύσουμε τη
διαμονή μας μπροστά στην τηλεόραση. Κατά
προτίμηση σε μια τηλεόραση LG OLED.
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H ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΑΠΆΝΤΗΣΗ… ΣΤΟ NETFLIX;
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H ΕΡΤ στη νέα εποχή, με δωρεάν ταινίες
και σειρές από την υβριδική πλατφόρμα της!

Η EΡΤ συνεχίζει να εξελίσσει τις υπηρεσίες
που προσφέρει στους τηλεθεατές.
Επιλέγοντας να βαδίσει σε ένα πιο σύγχρονο
μονοπάτι, η ΕΡΤ δημιούργησε το ErtHybrid
(δεν είναι η τελική ονομασία της), μια
σύγχρονη υβριδική πλατφόρμα που
ακολουθεί ανάλογη φιλοσοφία με αντίστοιχες
διαδικτυακές πλατφόρμες όπως το Netflix, η
Amazon και η Apple.
Το εγχείρημα είναι ομολογουμένως
πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα
και είναι βέβαιο ότι κερδισμένος βγαίνει ο
τηλεθεατής, καθώς μέσα από την υβριδική
πλατφόρμα παρουσιάζεται σχεδόν το σύνολο
του πολυμεσικού περιεχομένου, που
παράγεται μέσα από την πληθώρα των μέσων
που διαθέτει στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με τον
πρόεδρο της ΕΡΤ, κ. Κωνσταντίνο Ζούλα, το
μόνο που χρειάζεται ο τηλεθεατής είναι μια
Smart TV και να πατήσει το κόκκινο κουμπί
στο τηλεκοντρόλ, εκθειάζοντας παράλληλα
το εύχρηστο περιβάλλον που σχεδίασαν οι
Έλληνες δημιουργοί της πλατφόρμας.
Και επειδή τώρα στους δύσκολους καιρούς
που διανύουμε εξαιτίας της έξαρσης
του κορονοϊού, καλούμαστε όλοι να
παραμείνουμε στο σπίτι μας, η ΕΡΤ έχει τη
λύση μέσω της προβολής δωρεάν ταινιών,
σειρών, ντοκιμαντέρ και εκπαιδευτικών
προγραμμάτων. Πιο συγκεκριμένα, η ΕΡΤ

προσφέρει εντελώς δωρεάν 24 βραβευμένες
ξενόγλωσσες ταινίες, 12 ξένες τηλεοπτικές
σειρές, 10 βραβευμένες σειρές ντοκιμαντέρ,
13 σειρές παιδικού προγράμματος, αλλά
και όλα τα μαθήματα της εκπαιδευτικής
τηλεόρασης του υπουργείου Παιδείας που
μεταδίδεται κάθε πρωί στην ΕΡΤ2.
Γνωστές κι αγαπημένες ταινίες όπως το
«Θαύμα» με την Τζούλια Ρόμπερτς, το «Κάθε
στιγμή μετράει» με την Τζούλιαν Μουρ, την
«Επικίνδυνη οικογένεια» με τους Ρόμπερτ
Ντε Νίρο και Μισέλ Φάιφερ, το «Πατέρας
και κόρη» κ.ά, αλλά και εκπληκτικές σειρές
όπως το «Φάργκο», «Mr Selfridge», το «War
& Peace», το «The Good Fight», το «Tin Star»,
το «Ballers» ζωντανεύουν στην τηλεόραση
σας οποιαδήποτε στιγμή το θελήσετε. Στα
παραπάνω προσθέστε όλες τις ενημερωτικές
εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων της δημόσιας
τηλεόρασης και έτσι θα έχετε τον απόλυτο
συνδυασμό ψυχαγωγίας και κορυφαίας
ενημέρωσης.
Η ΕΡΤ για να διευκολύνει τους τηλεθεατές
που έχουν νέες (smart) τηλεοράσεις, αλλά
πατώντας το κόκκινο κουμπί στο τηλεκοντρόλ
τους δεν βλέπουν την υβριδική πλατφόρμα,
έχει ανεβάσει στο YouTube μικρά χρηστικά
βίντεο για το πώς μπορούν οι πολίτες να
ενεργοποιήσουν τη σχετική υπηρεσία, αν
αυτή δεν είναι ήδη ενεργοποιημένη από τις
εργοστασιακές ρυθμίσεις κάθε μοντέλου.
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More than meets the eye!

H Samsung έχει στα σκαριά camera sensors
με ανάλυση στα 600 MegaPixel!

Είναι γνωστό το πόσο πολύ επενδύουν
οι μεγάλες κατασκευάστριες εταιρίες
κινητής τηλεφωνίας στον τομέα του mobile
photography, καθώς πρόκειται για ένα
από τα πιο ισχυρά «χαρτιά» κάθε εταιρείας
στην προσπάθεια να πείσει τον εκάστοτε
χρήστη. Ως γνωστόν, η Samsung ανήκει
στις εταιρείες που δαπανούν τεράστια ποσά
στην ανάπτυξη της τεχνολογίας των camera
sensors, βάζοντας διαρκώς τον πήχη πιο
ψηλά. Τα σχέδια της κορεατικής εταιρείας
είναι ιδιαιτέρως μεγάλα και φιλόδοξα, καθώς
σύμφωνα με τον Yongin Park, υπεύθυνο
για τους camera sensors της Samsung, η
κορεατική εταιρεία σχεδιάζει αισθητήρες
που ξεπερνούν την οπτική δυνατότητα
του ανθρώπινου ματιού (που σύμφωνα με
μετρήσεις αγγίζει τα 500 MegaPixel).
Οι μελλοντικοί camera sensors θα μπορούν
να προσφέρουν ανώτερη ανάλυση στα

600 MegaPixel και αυτό ενδεχομένως να
συμβεί σε βάθος 5ετίας. Σύμφωνα με τη
Samsung, το άλμα από τα 64MP στα 108MP
πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα χρονικό
διάστημα 6 μηνών. Μάλιστα, το τεχνολογικό
«παιχνίδι» της Samsung, δεν αφορά μόνο
την βελτίωση των οπτικών δυνατοτήτων,
αλλά ήδη αναπτύσσονται sensors που θα
σχετίζονται με την ανάλυση της γεύσης
και της όσφρησης. Για παράδειγμα, ένα
μελλοντικό smartphone θα μπορεί να «δει»
και να ξεχωρίσει τα υγιή από τα καρκινικά
κύτταρα στο δέρμα ή οι ειδικοί σένσορες θα
μπορούν να καταλάβουν και να συγκρίνουν
το αποτέλεσμα μια σοδειάς. Είναι άγνωστο
εάν αυτές οι τεχνολογίες θα μπορέσουν να
βρουν πρόσφορο έδαφος σε μερικά χρόνια
από σήμερα, βγαίνοντας από το designing
board και καταλήγοντας σε μία συσκευή...
αλλά όπως και να ΄χει το μέλλον της κινητής
τηλεφωνίας διαγράφεται συναρπαστικό.
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LG NanoCell
Τ Η Λ Ε Ο ΡΆ Σ Ε Ι Σ

ΝΑ ΓΙΑΤΊ ΘΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΈΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΌΛΥΤΗ ΕΜΠΕΙΡΊΑ ΘΈΑΣΗΣ
Με την πάροδο του χρόνου και την
εξέλιξη της τεχνολογίας, αυξάνονται
διαρκώς οι απαιτήσεις των καταναλωτών
στην επιλογή μιας τηλεόρασης, που
προσφέρει υψηλής ευκρίνειας εικόνες
και πολλαπλές δυνατότητες χρήσης. Με
μοναδικά χαρακτηριστικά και τεχνολογία
αιχμής, η σειρά τηλεοράσεων NanoCell
της LG καλύπτει τις ανάγκες και των πιο
απαιτητικών χρηστών, ενώ αποτελεί την
ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν μια
αξεπέραστη οπτικοακουστική εμπειρία.
Οι LG ΝanoCell τηλεοράσεις φέρνουν νέα
διάσταση στην απόδοση ρεαλιστικών και
πλούσιων χρωμάτων. Ένα από τα ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά τους, είναι η χρήση νανοσωματιδίων που απορροφούν το επιπλέον
φως, αναπαράγοντας τα χρώματα ακριβώς
όπως είναι στην πραγματική ζωή. Για όσους
επιλέγουν μια οθόνη μεγάλων ιντσών,
παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο η άριστη
εικόνα από οποιαδήποτε γωνία θέασης.
Αυτό ακριβώς εξασφαλίζει η τεχνολογία
NanoCell, παρέχοντας καθαρά RGB
χρώματα από όποια γωνία και αν
παρακολουθεί κάποιος.
Στα πλεονεκτήματα των NanoCell
τηλεοράσεων έρχεται να προστεθεί και
η συμβατότητα με ένα μεγάλο εύρος
μορφών HDR, όπως το Dolby Vision,

Advanced HDR της Technicolor, HLG και
HDR1. Με το Dolby Vision, η φωτεινότητα, το
χρώμα και η αντίθεση της οθόνης αποδίδονται
με μοναδικό τρόπο, ενώ το Dolby Atmos
προσφέρει μια καθηλωτική εμπειρία ήχου, για
μέγιστη ψυχαγωγία.
Οι νέες τηλεοράσεις LG NanoCell έχουν
ισχυρό επεξεργαστή ενώ χρησιμοποιούν
αλγόριθμο deep learning, που σχεδιάστηκε
έπειτα από τη χρήση εκατομμυρίων συνόλων
δεδομένων από πραγματικό περιεχόμενο που
συγκεντρώθηκε από όλο τον κόσμο. Για τους
λάτρεις του gaming η τεχνολογία NanoCell
επιτρέπει στους χρήστες να απολαμβάνουν
έναν εικονικό κόσμο με βελτιωμένα γραφικά

σε πραγματικό χρόνο, ενώ ελαχιστοποιεί
τις καθυστερήσεις κάνοντας ακόμα πιο
απολαυστικά τα παιχνίδια δράσης. Επιπλέον,
διαθέτουν υψηλότερο ρυθμό καρέ και
υποστηρίζουν τη λειτουργία VRR που τις
καθιστά την ιδανική επιλογή για το gaming
περιβάλλον.
Tέλος, η σειρά NanoCell τηλεοράσεων είναι
εξοπλισμένη με μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών
AI μέσα από διάφορες πλατφόρμες, όπως
τις Amazon Alexa και Google Assistant,
όπου με ένα απλό φωνητικό αίτημα,
παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες, ενώ με
το Home Dashboard, μπορούν να έχουν
απομακρυσμένη πρόσβαση σε έξυπνες
συσκευές μέσω της τηλεόρασης.
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ΚΕΠ
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AΝΑΒΑΘΜΊΖΟΝΤΑΙ
ΜΕ ΝΈΕΣ ΨΗΦΙΑΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ
Τη δική του ψηφιακή θυρίδα στην οποία
θα καταχωρούνται κατευθείαν ψηφιακά
τα πιστοποιητικά και έγγραφα που
έχει αιτηθεί από το ΚΕΠ θα μπορεί να
έχει σύντομα ο πολίτης. Το υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει σχεδιάσει
τη νέα εποχή των ΚΕΠ εμπλουτίζοντας τις
υπηρεσίες τους με δυο νέους τρόπους
αποστολής των εγγράφων που αιτείται
ο πολίτης, με email ή μέσα από την
ψηφιακή θυρίδα του.
Σύμφωνα με πληροφορίες αυτό θα
γίνεται ως εξής: Μπαίνοντας στο gov.gr,
θα υπάρχει επιλογή για σύνδεση ΚΕΠ,
όπως υπάρχει τώρα η εξουσιοδότηση,

η υπεύθυνη δήλωση και η άυλη
συνταγογράφηση. Ο πολίτης θα κάνει
την επιλογή και θα ταυτοποιείται με τους
κωδικούς TaxisNet.
Θα επιλέγει το ΚΕΠ με το οποίο θέλει
να συνδεθεί (π.χ. δεν μπορεί από
Θεσσαλονίκη να ζητήσει από ΚΕΠ
Συντάγματος, θα πρέπει να έχει μια χωρική
λογική γιατί θα τον εξυπηρετήσει ίσως το
αντίστοιχο courier) και θα ζητάει να κάνει
online αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού.
Πρόκειται για μια σειρά πιστοποιητικών που
δεν είναι ακόμη ώριμη η απευθείας έκδοσή
τους από το gov.gr, οπότε για αυτά θα κάνει
αίτηση.

Ο υπάλληλος θα παραλαμβάνει την αίτηση
και θα κάνει όλες τις εσωτερικές διαδικασίες
διεκπεραίωσης όπως συμβαίνει και τώρα.
Πρόκειται για έγγραφα που δεν απαιτούν άλλα
δικαιολογητικά ή απαιτούν δικαιολογητικά που
θα αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από τους
υπαλλήλους των ΚΕΠ.
Ενδεικτικά, τέτοια πιστοποιητικά που θα
μπορεί να γίνει αίτηση ηλεκτρονικά και να
αποστέλλονται είτε ηλεκτρονικά είτε με
ταχυδρομική υπηρεσία είναι το αντίγραφο
ποινικού μητρώου, η βεβαίωση μόνιμης
κατοικίας ή το πιστοποιητικό στρατολογικής
κατάστασης.
Ο υπάλληλος θα το εκδίδει κατόπιν της
αίτησης και μετά είτε θα το στέλνει στο
email του πολίτη είτε στην ψηφιακή θυρίδα
του. Η ψηφιακή θυρίδα είναι ο χώρος στον
οποίο αποθηκεύονται μέσα στο gov.gr τα
πιστοποιητικά την έκδοση των οποίων κάνει
ο πολίτης μέσω του gov.gr. Δηλαδή, αν ο
πολίτης κάνει υπεύθυνη δήλωση στο gov.
gr και κάνει και μια εξουσιοδότηση, θα έχει
τη δυνατότητα να δει και στη θυρίδα την
υπεύθυνη δήλωση που έχει κάνει. Εκεί λοιπόν
θα μπορεί να βρίσκει και το πιστοποιητικό που
έχει ζητήσει από το ΚΕΠ.
Τα πιστοποιητικά που θα εκδίδονται και θα
αποστέλλονται ψηφιακά είναι:
•	Έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου
•	Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης
•	Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
•	Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου
•	Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου
•	Χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας
•	Χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών
πανεπιστημίου
•	Βεβαιώσεις χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ
•	Μεταδημότευση συζύγων όταν ο ένας είναι
ήδη δημότης
•	Μεταδημότευση ενηλίκου για την ανάκτηση
της αρχικής δημοτικότητας που είχε ο ίδιος ή
οι γονείς του
•	Μεταδημότευση συζύγων και τέκνων από
άλλο Δήμο όταν όλα τα μέλη της οικογένειας

είναι εγγεγραμμένα στον αυτό δήμο ή
κοινότητα
•	Μεταδημότευση άγαμου ενηλίκου σε
δημοτολόγιο δήμου ή κοινότητας εκτός του
τόπου καταγωγής του ίδιου ή των γονέων
του
•	Αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό
κατανάλωσης υδροληψίας
•	Τα έγγραφα μέχρι σήμερα φτάνουν δωρεάν
στους πολίτες είτε μέσω ταχυδρομείου είτε
με courier
Μέχρι σήμερα τα ΚΕΠ αποστέλλουν τα
έγγραφα που αιτείται ο πολίτης κατόπιν
ραντεβού είτε μέσω ταχυδρομείου είτε
με courier. Συγκεκριμένα, το υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποφάσισε για
λόγους δημόσιας υγείας, προκειμένου να μην
μετακινούνται οι πολίτες αλλά να συνεχίσουν
χωρίς πρόβλημα να εξυπηρετούνται, η
διανομή των εγγράφων από τα ΚΕΠ να
πραγματοποιείται είτε με απλό ταχυδρομείο
είτε με την υπηρεσία «Πόρτα- Πόρτα» των
ΕΛΤΑ. Είναι η πρώτη φορά που ο πολίτης
μπορεί να έχει μια τέτοια υπηρεσία στην πόρτα
του, δωρεάν, με μια απλή αίτηση. Ο πολίτης
παραλαμβάνει τα πιστοποιητικά χωρίς να
χρεώνεται ο ίδιος. Στις περιπτώσεις που για
την ολοκλήρωση κάποιας αίτησης απαιτούνται
δικαιολογητικά, παραλαμβάνονται από το
σπίτι του πολίτη με courier επίσης δωρεάν. Ο
πολίτης θα χρεώνεται μόνο στις περιπτώσεις,
που θέλει να αποστείλει αίτηση από το σπίτι
του με τα δικαιολογητικά χωρίς προηγούμενη
συνεννόηση με τα ΚΕΠ, επειδή δεν έχει
αξιολογηθεί το επείγον της αίτησης.
Με εγκύκλιο που έχει στείλει ο υφυπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για
θέματα απλούστευσης διαδικασιών, Γιώργος
Γεωργαντάς, έχει οριστεί τι θεωρείται επείγον:
•	Ό,τι προέκυψε μετά τις 11/3/2020
•	Αιτήματα που αφορούν σε κάλυψη
οικογενειακής ή επαγγελματικής
ανάγκης, π.χ. ποινικό μητρώο για
διαγωνισμό και αιτήματα που αφορούν
ανελαστικές προθεσμίες.
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Δώστε μεγάλη
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προσοχή!
7 συμβουλές από τη Visa για ασφαλείς
διαδικτυακές αγορές

Σήμερα περισσότερο από ποτέ, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές έχουν γίνει μέρος της καθημερινής
μας ζωής, διευκολύνοντας τις ασφαλείς αγορές χωρίς φυσική παρουσία σε κατάστημα.
Μπορούμε για παράδειγμα να αγοράσουμε τα είδη τροφίμων της εβδομάδας και άλλα βασικά
αγαθά ή να νοικιάσουμε ταινίες, χωρίς να χρειαστεί να βγούμε από το σπίτι. Καθώς όλο και
συχνότερα αγοράζουμε αγαθά και υπηρεσίες μέσω διαδικτυακών καταστημάτων, θέλουμε να
είμαστε σίγουροι ότι το κάνουμε με ασφάλεια. Το οικοσύστημα πληρωμών εργάζεται σκληρά
για να διατηρήσει ασφαλείς τις αγορές μας. Χρησιμοποιεί πολλαπλά επίπεδα ασφάλειας για την
πρόληψη της απάτης, την προστασία των δεδομένων μας, αλλά και για να αποζημιωθούμε εάν
κάποιος χρησιμοποιήσει την κάρτα μας χωρίς την άδειά μας.

Η Visa προτείνει 7 σημαντικά μέτρα που μπορούμε
να πάρουμε για ασφαλείς online συναλλαγές:

1

Επιβεβαίωσε εύκολα την
ταυτότητά σου
Όρισε μεθόδους όπως η αναγνώριση
δακτυλικού αποτυπώματος ή προσώπου στα
κινητά και τις τραπεζικές εφαρμογές σου, για
γρήγορες, εύκολες και ασφαλείς διαδικτυακές
συναλλαγές.

κάρτα Visa, αλλά ποτέ δεν παρέλαβες. Παρόλο
που δεν αποτελεί νόμιμο δικαίωμα και δεν
υπάρχει εγγύηση, είναι καλό να γνωρίζεις
ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα και ότι η Visa
απαιτεί από την τράπεζά σου τουλάχιστον να
αντιμετωπίσει δίκαια την αξίωσή σου.

2

5

3

6

Ψάξε για το “s”
Όταν αγοράζεις μέσω διαδικτύου,
βεβαιώσου ότι το URL ξεκινά με «https://».
Το «s» στο τέλος, δηλώνει ότι η σύνδεση είναι
ασφαλής.
Προειδοποιητικά μηνύματα
Εγγράψου στην υπηρεσία μηνυμάτων της
τράπεζάς σου για να λαμβάνεις ειδοποίηση
στο κινητό σου για κάθε συναλλαγή. Η
πολιτική μηδενικής ευθύνης της Visa μπορεί
να βοηθήσει ώστε να σου επιστραφούν
τα χρήματά σου, αν κάποιος άλλος
χρησιμοποιήσει παράνομα την κάρτα σου.

4

Μάθε για τη διαδικασία
“αμφισβήτησης”
«Αμφισβήτηση» είναι η διαδικασία για να
ανακτήσει η τράπεζά σου από την τράπεζα του
πωλητή το ποσό αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών
τα οποία εξόφλησες με χρεωστική ή πιστωτική

Προσοχή στο «ψάρεμα»
Πρόσεξε τα άγνωστα και ύποπτα emails
ή τηλεφωνήματα που σου ζητούν προσωπικές
πληροφορίες, όπως κωδικούς πρόσβασης
ή πληροφορίες λογαριασμού. Αν έχεις
αμφιβολίες, μην ανοίγεις υπερσυνδέσμους
(links) και μην «κατεβάζεις» αρχεία.

Εκμεταλλεύσου τις υπηρεσίες με
«ένα κλικ»
Σε ορισμένα καταστήματα μπορείς να κάνεις
αγορές με ένα κλικ. Καταχωρείς τα στοιχεία
του λογαριασμού σου, αποδεικνύεις ότι είσαι ο
νόμιμος κάτοχος της κάρτας, και μπορείς έπειτα
να πραγματοποιείς τις αγορές σου διαδικτυακά
χωρίς να χρειάζεται να εισάγεις κάθε φορά τα
στοιχεία της κάρτας σου.

7

Ανανέωσε το λογισμικό σου
Εγκατάστησε το πλέον πρόσφατο
λογισμικό στον υπολογιστή,το τάμπλετ ή
το κινητό σου. Μπορεί να προφυλάξει τα
δεδομένα σου.
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Fitlab
Γυμναστική στο σπίτι μέσω Viber
από την Ελένη Πετρουλάκη

To Fitlab της Ελένης Πετρουλάκη άνοιξε μια
επίσημη κοινότητα στο Viber, όπου η διάσημη
fitness instructor προσφέρει καθημερινά
δωρεάν ασκήσεις, που όλοι μας μπορούμε να
κάνουμε από το σπίτι μας. Επίσης, ανεβάζει
συμβουλές για ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής, κάτι
που όλοι μας έχουμε ανάγκη.
Ειδικά αυτήν την περίοδο, με την αναγκαστική
απομόνωση λόγω του κορονοϊού, αλλά και
το… παραπάνω φαγητό που συνηθίζουμε να
τρώμε το Πάσχα, η κοινότητα Fitlab by Eleni
Petroulaki θα μας βοηθήσει να μείνουμε σε
φόρμα.
Για να γίνει κάποιος μέλος της κοινότητας, αρκεί
να ακολουθήσει αυτό το Link:
https://bit.ly/34qTGbC

Σχετικά με το Fitlab:
Το Fitlab (www.fitlab.gr) είναι το μοναδικό
ολιστικό κέντρο στην Ελλάδα, που προσφέρει
το πρόγραμμα ολικής μεταμόρφωσης σώματος
Total Body Make Over σε συνεργασία με
ειδικούς υγείας, ακολουθώντας τις απαραίτητες
επιστημονικές μεθόδους και σωματομετρήσεις
για να μας δώσει το ιδανικό σώμα. Πρόκειται
για μία καινοτόμο, ολοκληρωμένη μέθοδο που
βασίζεται στην εξατομίκευση (με tailor- made
προγράμματα διατροφής και άσκησης) και στο
τρίπτυχο της επιτυχίας Διατροφή- ΆσκησηΨυχολογία (wellness).
Η Ελένη Πετρουλάκη καινοτομεί με μία μέθοδο
που αλλάζει τη σύσταση του σώματος σε

σύντομο χρονικό διάστημα. Το συγκεκριμένο
πρόγραμμα, T.B.M.O. (Total Body Make Over),
αποτελεί μία ολιστική προσέγγιση αλλά και τη
λύση εξατομικευμένης διατροφής συνδυαστικά
με την άσκηση.
Σχετικά με την Κοινότητα του Fitlab στο Viber:
H Ελένη Πετρουλάκη χρησιμοποιεί το
Viber για επικοινωνία με όσες και όσους
γυμνάζονται στο Fitlab. Χάρη στην εφαρμογή
μπορεί να συμπληρώνει με tips, εικόνες
και βίντεο τα διάφορα προγράμματα, και να
τα παραμετροποιεί στις ανάγκες του κάθε
ασκούμενου. Η Κοινότητα Fitness by Eleni
Petroulaki στο Viber φιλοξενεί σύντομα βίντεο
με ασκήσεις που δεν χρειάζονται ειδικά όργανα
και μπορούν να γίνουν εύκολα στο σπίτι.
Οι ασκήσεις αυτές είναι ένα μόνο μέρος
του ολιστικού προγράμματος του Fitlab. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
T.B.M.O. μπορεί κανείς να στείλει προσωπικό
μήνυμα μέσω της Viber Κοινότητας στην Ελένη
Πετρουλάκη.
Η συνεργασία Fitlab by Eleni Petroulaki
και Rakuten Viber γίνεται στο πλαίσιο των
προσπαθειών της τελευταίας να στηρίξουν
με καθημερινό, ποιοτικό περιεχόμενο
μέσω της εφαρμογής, όλους εμάς που
αυτήν την περίοδο είμαστε αναγκασμένοι
να μένουμε σπίτι. Μαζί με την κοινότητα, η
Ελένη προσφέρει και δωρεάν αυτοκόλλητα
για να χρησιμοποιείτε στις καθημερινές σας
συζητήσεις μέσω Viber.
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Και ο ρομποτικός σκύλος της
στη μάχη ενάντια στον κορονοϊό!
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Η ανθρωπότητα δίνει μια σκληρή μάχη
απέναντι στην πανδημία του κορονοϊού, σε
μια προσπάθεια να μπορέσει να περιορίσει την
φονική επέκταση του ιού. Κάθε διαθέσιμος
τεχνολογικός πόρος σε αυτή τη κρίσιμη μάχη
δεν περισσεύει, για αυτό και σχεδόν όλες οι
εταιρείες υψηλής τεχνολογίας ενώνουν τις
δυνάμεις τους με τις ιατρικές αρχές. Μία από
αυτές είναι και η Boston Dynamics, την οποία
γνωρίζουμε εδώ και χρόνια από τα ρομποτικά
της δημιουργήματα και φυσικά από τον
ρομποτικό της σκύλο που αποτελεί και την πιο
χαρακτηριστική τεχνολογική «ατραξιόν» της.
Κατά καιρούς έχουμε δει το τι μπορεί να κάνει
ο ρομποτικός σκύλος της Boston Dynamics
(και ορισμένες φορές έχουμε γελάσει με τις…
γκάφες του) και τώρα έφτασε η στιγμή για να
τον δούμε και σε έναν άλλο ρόλο, καθώς το
εν λόγω high-tech ρομπότ χρησιμοποιείται
ενάντια στον COVID-19. Οι υπεύθυνοι της
Boston Dynamics έχουν προσαρτήσει ένα
iPad στον ρομποτικό σκύλο, προσφέροντας
τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας
ανάμεσα στο ρομπότ και στο νοσοκομειακό
προσωπικό των νοσοκομείων της Βοστώνης.
O high-tech σκύλος μπορεί να βοηθήσει την
κρίσιμη ώρα που πραγματοποιείται η διαλογή
των ασθενών, όταν βρίσκονται στη φάση του
ύποπτου κρούσματος. Χωρίς να απαιτείται
η φυσική παρουσία τους, οι υπεύθυνοι
ιατροί μπορούν να μιλήσουν άμεσα με τους
ασθενείς, να αξιολογήσουν τα συμπτώματα
τους και να βγάλουν το συμπέρασμα για
το ποιο θα είναι το επόμενο βήμα που θα
ακολουθηθεί με την εκάστοτε περίπτωση.
Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά το ιατρικό και
το νοσηλευτικό προσωπικό προστατεύεται
καλύτερα και έτσι ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος
μετάδοσης. Όπως είπαμε και πριν, σε αυτή τη
κρίσιμη μάχη δεν περισσεύει κανείς!
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Η CATE BLANCHETT ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΊ ΣΤΟ
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ΠΡΕΜΙΈΡΑ ΤΟΝ ΜΆΙΟ ΣΤΟ FOX!
Έρχεται το Mrs. America, η νέα σειρά του FOX! με πρωταγωνίστρια την πολυβραβευμένη Cate
Blanchett. Η μεγάλη πρεμιέρα θα γίνει την Δευτέρα 4 Μαΐου 2020 στις 21:50 μόνο στο FOX!
Βασισμένη σε αληθινά πρόσωπα και
γεγονότα, η νέα σειρά «Mrs. America»,
αφηγείται την ιστορία του κινήµατος που
επικύρωσε την τροπολογία για την ισότητα
των δύο φύλων στις ΗΠΑ τη δεκαετία του
’70.
Mε πρωταγωνίστρια τη βραβευμένη με
Oscar και Χρυσή Σφαίρα Cate Blanchett, το
«Mrs. America» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα
4 Μαΐου στις 21.50, αποκλειστικά στο FOX.
Μετά την πρεμιέρα, τα νέα επεισόδια θα
προβάλλονται κάθε Δευτέρα στις 21.50.
Το FOX είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω
Cosmote TV, Nova, Vodafone TV, Wind
Vision.
Το all-star cast της σειράς συμπληρώνουν
οι Sarah Paulson, John Slattery, Jeanne
Tripplehorn, Ari Graynor, Melanie
Lynskey και Kayli Carter.

Τί συμβαίνει στην πολυσυζητημένη
νέα σειρά;
Μέσα από τα μάτια της συντηρητικής
συνταγματολόγου Phyllis Schlafly (Cate
Blanchett), η οποία αντιτάχθηκε σφοδρά
στην τροπολογία και το κίνηµα του
φεμινισμού, αλλά και φεμινιστριών της
εποχής όπως οι Gloria Steinem (Rose
Byrne), Bella Abzug (Margo Martindale),
Shirley Chisholm (Uzo Aduba), Jill
Ruckelshaus (Elizabeth Banks) και Betty
Friedan (Tracey Ullman), η νέα σειρά «Mrs.
America» εξερευνά, πώς ένα από τα πιο
δύσκολα πεδία μάχης του πολιτισμικού
πολέμου της δεκαετίας του 1970, βοήθησε
στην άνοδο της συντηρητικής οργάνωσης
«Moral Majority» και άλλαξε για πάντα το
πολιτικό τοπίο της Αμερικής.
Τo «Mrs. America», είναι μια δημιουργία
και παραγωγή της βραβευμένης με EMMY
Dahvi Waller (Mad Men), της υποψήφιας
για Oscar Stacey Sher (Django Unchained,
Erin Brockovich), των Coco Francini και
Cate Blanchett καθώς και των Anna
Boden και Ryan Fleck (Captain Marvel) που
σκηνοθέτησαν τα 4 από τα 9 επεισόδια της
σειράς.
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Ο VENOM

ΕΠΙΣΤΡΈΦΕΙ ΤΟΝ ΙΟΎΝΙΟ ΤΟΥ 2021,

54

ΈΤΟΙΜΟΣ
ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΊΣΕΙ ΤΟΝ

CARNAGE

Mε… 8 μήνες καθυστέρηση!
Η βιομηχανία του θεάματος και ο
κινηματογράφος έχουν πληγεί σε
τεράστιο βαθμό από την πανδημία του
κορονοϊού COVID-19, καθώς με τα
περισσότερα στον κόσμο κλειστά οι
εταιρείες παραγωγής είναι αναγκασμένες
να μεταβάλλουν το release της εκάστοτε
ταινίας. Πρόσφατα αναφερθήκαμε σε
3 superhero movies που η αρχική
ημερομηνία εξόδου τους στις σκοτεινές
αίθουσες μεταβλήθηκε και τώρα μία
ακόμη ταινία που θα την δούμε αρκετούς
μήνες αργότερα είναι το Venom 2.
Πιο συγκεκριμένα η πρεμιέρα του
Venom: Let there be Carnage θα
πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουνίου του
2021, γεμίζοντας ουσιαστικά το «κενό»
που αφήνει ο Batman και ο οποίος θα
βγει 4 μήνες αργότερα. Στο Venom 2,
ο Tom Hardy επιστρέφει στο ρόλο του
συμβιωτικού ήρωα, ενώ αυτή τη φορά θα
κληθεί να αντιμετωπίσει τον Carnage,
το οποίο υποδύεται ο Woody Harrelson.
Στην καρέκλα του σκηνοθέτη κάθεται ο
Andy Serkis, ενώ όπως ακούγεται (χωρίς
ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα),
ενδέχεται στο νέο Venom να εμφανιστεί
και ο Spider-Man (Tom Holland). Υπομονή
λοιπόν, άλλωστε όπως λέει και ο σοφός
λαός: «Το καλό πράγμα αργεί να γίνει».

powered by
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Νέα Messenger app για
PC και Mac από το Facebook
για group video calls και chats
To Facebook αφουγκράζεται τις αυξημένες
ανάγκες για επικοινωνία μέσω video
κλήσεων τις μέρες που περνάμε, τόσο για
επαγγελματικούς όσο και για προσωπικούς
λόγους, έτσι εγκαινιάζει την νέα εφαρμογή
Messenger για MacOS και Windows.
Με τη βοήθειά της μπορείτε να βρίσκεστε πιο
εύκολα κοντά στα αγαπημένα πρόσωπα και
τους συνεργάτες σας, ακόμη και τις ημέρες
του εγκλεισμού στο σπίτι λόγω του COVID-19.
Υποστηρίζεται φυσικά απεριόριστος αριθμός
δωρεάν ομαδικών βιντεοκλήσεων σε ένα
περιβάλλον μεγάλης οθόνης, ενώ μπορείτε να
συνδεθείτε πανεύκολα με οποιονδήποτε, αρκεί
να γνωρίζετε το λογαριασμό του στο Facebook.

Μπορείτε με ιδιαίτερη ευκολία να
μετακινηθείτε εντός και εκτός του
περιβάλλοντος της εφαρμογής,
να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για νέα
μηνύματα, αλλά και να αναζητάτε ό,τι
επιθυμείτε στο chat. Μπορείτε φυσικά
ακόμη και να απενεργοποιήσετε τις
ειδοποιήσεις.
Υποστηρίζεται συγχρονισμός chat
μεταξύ mobile και desktop και άλλα
χαρακτηριστικά που αγαπάτε στον
Messenger, όπως το Dark Mode και
τα GIFs.

Κατεβάστε την εφαρμογή από το
Microsoft Store ή το Mac App Store.

Presidio2 Series
με Presidio2 Armor
Cloud technology
Ένας αερόσακος για το smartphone σου!
Οι νέες θήκες της Speck που, για
μία ακόμη φορά, κάνουν τη διαφορά. Είναι οι slim, αλλά άκρως
προστατευτικές, dual-layer θήκες
Presidio2, που παρουσιάστηκαν
πριν λίγο καιρό, με στόχο να
προστατεύσουν το smartphone
σου από μία δύσκολη πτώση,
φροντίζοντας ώστε να παραμείνει
ασφαλές, ακόμη και από τα 4
μέτρα ύψος. Έτσι, μπορείς να είσαι
εξασφαλισμένος, ακόμη και από μία
άτυχη στιγμή, χωρίς να θυσιάσεις
στο ελάχιστο την ασφάλεια της
συσκευής σου.

Tηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6133000

Ναι, λειτουργεί
σαν ένας mini
αερόσακος!

Χάρη στον ξεχωριστό σχεδιασμό
και την κατασκευαστική διαδικασία
που έχει χρησιμοποιηθεί, η
οποία εσωκλείει ουσιαστικά aircapsules στο εσωτερικό της θήκης,
λειτουργούν σαν ένας πραγματικός
μίνι ...αερόσακος για την αγαπημένη
σου συσκευή. Έτσι, αναλαμβάνουν
να την προστατεύσουν από κάθε
πτώση και να εξασφαλίσουν ότι θα
βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό σου
λειτουργώντας απροβλημάτιστα,
ακόμη κι αν κάποια άτυχη στιγμή
απομακρύνει βίαια τη συσκευή σου
από τα χέρια σου.

Και με
αντιμικροβιακή
προστασία

Και επειδή οι καιροί απαιτούν
προσεκτική υγιεινή, τόσο για
εσένα όσο και για τις συσκευές
σου, η Speck έχει φροντίσει να
δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα σ’
αυτόν τον τομέα. Οι προτάσεις
Presidio 2 διαθέτουν μεταξύ άλλων
και αντιμικροβιακή προστασία,
υποστηρίζοντας την αποκλειστική
τεχνολογία Microban της εταιρείας,
που περιορίζει την ανάπτυξη
μικροβίων και αποτελεί σύμμαχό σου
στην προσπάθεια να διατηρείς τις
συσκευές σου ασφαλείς στη χρήση.

58

Skype Meet Now
Δυνατότητα εύκολων τηλεδιασκέψεων χωρίς λογαριασμό ή
εγκατάσταση, στα πρότυπα του Zoom
Η αναγκαστική παραμονή των περισσότερων
από μας στο σπίτι, λόγω των μέτρων
που έχουν ληφθεί για την εξάπλωση της
πανδημίας του κορονοϊού, αλλά και οι
αυξανόμενες ανάγκες για τηλεργασία που
αποτελούν επακόλουθο της κατάστασης,
έχουν κάνει τις υπηρεσίες τηλεδιασκέψεων
ιδιαίτερα δημοφιλείς. Καθώς περισσότερος
κόσμος χρησιμοποιεί παρόμοιες λύσεις
πλέον, η Microsoft ενισχύει τις δυνατότητες
της δικής της εφαρμογής, του γνωστού μας
Skype, προσθέτοντας την ιδιαίτερα χρήσιμη
λειτουργία Meet Now.
Ουσιαστικά, με τη νέα λειτουργία η συμμετοχή
σε ένα meeting γίνεται πλέον πιο εύκολη,
ακόμη κι αν κάποιος δεν έχει λογαριασμό

στο Skype ή δεν έχει εγκαταστήσει την
εφαρμογή.
Πολύ απλά, παίρνοντας ένα call link
από κάποιον, μπορείτε να συμμετέχετε
σε μία συνάντηηση ακόμη και από το
web χωρίς να έχετε την εφαρμογή ή
λογαριασμό σ’ αυτήν.
Πρόκειται για μία προσθήκη με την
οποία το Skype ανταγωνίζεται
το Zoom, το οποίο λειτουργεί με
παρόμοιο τρόπο και -παρόλο που έχει
παρουσιάσει έκρηξη στη χρήση του
αυτές τις μέρες- έχει προκαλέσει με
μεγάλη συζήτηση και ανησυχίες σχετικά
με την ασφάλεια της εφαρμογής και τα
κενά που αυτή έχει εμφανίσει.

Final Fantasy VII
Remake

Το εμβληματικό JRPG έρχεται στο σήμερα!
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http://ffvii-remake.square-enix-games.com/

H ανθρώπινη πλευρά στο
επίκεντρο!
Μετά από αυτό το σύντομο πρελούδιο που
πυροδοτεί τις εξελίξεις και σας συστήνει
τους μηχανισμούς της μάχης, το remake
παίρνει τον χρόνο του για να απλώσει τα
δίχτυα του αναδεικνύοντας την ανθρώπινη
πλευρά των πρωταγωνιστών, οι οποίο
φαίνονται διχασμένοι σχετικά με την
ηθική και την αναγκαιότητα των πράξεων
τους. Ακολουθεί μια πρώτη γνωριμία
του παίκτη με τα Slums του Sector 7, την
παραγκούπολη όπου ζουν τα μέλη της
Avalance.

Η Square Enix αποφάσισε να μας
επιστρέψει σε ένα από τα πιο πετυχημένα
και εμβληματικά games όλων των
εποχών, με το Finfal Fantasy VII Remake
να αποτελεί ένα τεράστιο στοίχημα για
την ίδια και τους fans της αγαπημένης
σειράς. Η ιστορία του Final Fantasy VII
αφηγείται τα έργα και τις ημέρες των
μελών της Avalance, της οικολογικήςτρομοκρατικής οργάνωσης που έχει βάλει
στον στόχο της τον κολοσσό Shinra, την
εταιρία που εξορύσσει και εκμεταλλεύεται
σε επικίνδυνο βαθμό τον φυσικό πόρο
Mako του πλανήτη. Με ορατό τον κίνδυνο
μιας επικείμενης περιβαλλοντολογικής
καταστροφής, η ομάδα Avalance μαζί με
την πληρωμένη βοήθεια του ex-SOLDIER
Cloud, ενορχηστρώνει το σχέδιο της
σταδιακής ανατίναξης των αντιδραστήρων
Mako που βρίσκονται περιμετρικά την
εναέρια πόλη Midgar.

Οι βετεράνοι fans δεν θα αργήσουν
να καταλάβουν ότι υπάρχει μια σχετική
προσήλωση στο πρωτότυπο υλικό. Αυτό
βέβαια δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση
ότι γνωρίζετε εκ των προτέρων τι πρόκειται
να συμβεί. Και το αμφιλεγόμενο φινάλε του
πρώτου μέρους, δηλώνει ξεκάθαρα την
επιρροή του Nomura (σ.σ. ο director των
Kingdom Hearts) στο σενάριο και το ότι δεν
πρέπει να θεωρείται τίποτε δεδομένο για
που θα πάει την δουλειά από εκεί και πέρα
το FF VII.
Αν μη τι άλλο, στον τομέα της παρουσίασης
δεν θα μείνει κανένας παραπονεμένος
με αισθητική που παραπέμπει στο Advent
Children. Παρόλο που ένα τεράστιο χάσμα
των 23 χρόνων χωρίζει την κυκλοφορία του
original τίτλου από το remake, υπάρχουν
πολλά αναγνωρίσιμα σημεία αναφοράς
στον κόσμο της Midgar: από το μαγευτικό
θέρετρο-σπίτι της Aerith και το καμπαρέ

Honeybee Inn μέχρι την αντίθεση μεταξύ
του επιβλητικού κτηρίου των κεντρικών της
Shinra και των καταγώγιών των Slums κάτω
από τον ογκόλιθο-δίσκο που ζει η αστική τάξη
της Midgar. Είναι ξεκάθαρο ότι από αυτήν
την άποψη το remake αποδείχθηκε πολύ
διαβασμένο!
Πέραν της παρουσίασης, η δεύτερη μεγάλη
αλλαγή του Remake αφορά φυσικά την μάχη.
Το combat system είναι αρκετά ενδιαφέρον
αφού βασίζεται σε ένα νεοφερμένο, υβριδικό
μοντέλο που κρατά μια λεπτή ισορροπία
ανάμεσα στο action στοιχείο και στις turnbased μάχες του πρωτότυπου. Η κάμερα
ακολουθεί τα πάντα πλέον σε τρίτο πρόσωπο,
εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο και ναι,
υπάρχουν αναθέσεις πλήκτρων για block,
evade, κίνηση βασικής επίθεσης και μια
ειδικής (η οποία στον Cloud αλλάζει εντελώς
το stance). Η απόλυτη θέση των χαρακτήρων
μέσα στην αναμέτρηση, δηλαδή το που
ακριβώς βρίσκονται και το αν καλύπτουν τα
νώτα τους, είναι μια παράμετρος που πλέον
λαμβάνει εν μέρει υπόψη το παιχνίδι και
πράττει ανάλογα.
Παράλληλα, spells και enemy abilities στην
καλύτερη των περιπτώσεων γίνονται defend
για λιγότερη ζημία και όχι να αποφευχθούν,
αφενός λόγω του ότι οι περισσότερες
περιοχές είναι ανοικτά σχεδιασμένες, χωρίς
σημεία κάλυψης, αφετέρου γιατί το FF VII δεν
θέλει προδώσει και τελείως τις turn-based
καταβολές του. Σε αυτό συμβάλει και η χρήση
του ατομικού για κάθε χαρακτήρα, μετρητή
ATB πέραν των mana points.

Το μεγαλύτερο ζήτημα που προκύπτει αφορά
την ανεπαρκέστατη συμπεριφορά της φιλικής
AI. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων,
στις μάχες η ομάδα σας θα απαρτίζεται από
δύο ή τρία μέλη της Avalance, τα οποία
μπορείτε να επιλέξετε να χειριστείτε απόλυτα
εναλλάσσοντας τα με τα πλήκτρα left/right
του D-pad. Οι χαρακτήρες όμως που δεν
ελέγχονται από εσάς έχουν μηδενική συμβολή
στην μάχη, χρησιμοποιούν σπάνια abilities ή
spells και συχνά θα τους βλέπετε να κάθονται
απλά σε αμυντική στάση και να περιπλανούνται
άσκοπα στον χώρο.

The Final (Fantasy) Verdict!
Φτάνοντας στον επίλογο αυτού του review,
θα λέγαμε ότι 23 συναπτά έτη μετά, το Final
Fantasy VII του Playstation 1 παραμένει
καλύτερο παιχνίδι, ακόμα και αν το δούμε
τμηματικά ως προς την περιοχή της Midgar.
Αυτό δεν σημαίνει ότι το remake δεν έχει
τις στιγμές του και ότι δεν θα προσφέρει
ανατριχίλα στους βετεράνους. Θεωρούμε
βέβαιο ότι θα αποκτήσει πολύ φανατικό
νεοφερμένο κοινό, αφού όπως και να το
δεις είναι ένας τίτλος που θα διχάσει αρκετό
κόσμο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχει πολύ
ενδιαφέρον να δούμε προς τα που θα ωθήσει
τα πράγματα το part 2.

16+ | CD Media
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Trials of Mana Remake
Πανέμορφο και σούπερ διασκεδαστικό!
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http://trialsofmana.square-enix-games.com/

Oι επιλογές που πήρε η Square Enix για την
καινούργια καλλιτεχνική διάθεση και την
προσαρμογή του Trials of Mana στις τρείς
διαστάσεις ήταν απόλυτα στοχευμένες και
ταιριάζουν γάντι στον χαρακτήρα και την
ιδιοσυγκρασία της σειράς. Ρόλο κλειδί σε
αυτό παίζει η συγκροτημένη αρχιτεκτονική
του κόσμου, τα έντονα, θερμά χρώματα
και η σχεδίαση των πρωταγωνιστών με
έντονα σωματικά χαρακτηριστικά (ιδιαίτερα
για τα θηλυκά της παρέας) και με τεχνικές
που θυμίζουν Ιαπωνικό anime. Η καθαρή
αυτή παρουσίαση περνά και στο interface,
με ευκρινή στοιχειά και εικονίδια που
κάνουν εύκολη υπόθεση την τροφοδότηση
πληροφοριών στον χρήστη. Παράλληλα,
ένα από τα θετικά του εν λόγω Remake
είναι ότι έχουν ηχογραφηθεί φωνές για
την πλειονότητα των διαλόγων και μάλιστα
παρέχονται dubs στα Αγγλικά, αλλά και στα
Ιαπωνικά. Η μάχη στο Trials of Mana είναι
μάλλον το μεγαλύτερο προτέρημα του και
είναι βασισμένη στις action καταβολές της
σειράς. Υπάρχουν δύο πλήκτρα για βασικές
melee επιθέσεις και ένα για αποφυγή. Στην
συντριπτική πλειονότητα των περιστάσεων
και ασχέτως με το αν χειρίζεστε caster,
θα καταφεύγετε αποκλειστικά σε αυτές
τις κινήσεις. Όσο ανεβάζετε το επίπεδο
των χαρακτήρων σας, ξεκλειδώνουν

δυνατότερα combos, passive abilities ή
spells αναλόγως με τους πόντους που
αποδίδετε στα attributes τους. Μάλιστα,
το παιχνίδι θέτει ανταγωνιστικούς στόχους
ακόμα και στις τυχαίες αναμετρήσεις στον
χάρτη, αφού κερδίζετε έξτρα πόντους
εμπειρίας αν π.χ. ολοκληρώσετε την μάχη
σε σύντομο χρονικό διάστημα ή δεν δεχτείτε
καθόλου ζημία. Όταν δεν αναλώνεται
χρόνος στις μάχες, μεταβαίνετε από
περιοχή σε περιοχή για τις ανάγκες τους
επόμενου objective. Κατά βάση, το level
design είναι απλοϊκό και πάντα υπάρχει
στον χάρτη ξεκάθαρο waypoint που δείχνει
την επόμενη τοποθεσία. Υπάρχουν κάποια
παρακλάδια που προσφέρουν ανταμοιβές
σε αντικείμενα ή χρυσό αλλά κατά βάση
ακολουθείται ένα γραμμικό μοτίβο που
ακολουθεί τις ανάγκες τις ιστορίας. Τέλος,
τουλάχιστον στις πρώτες ώρες παιχνιδιού,
θα χρειαστεί να επιστρέφετε στις ίδιες
περιοχές ξανά και ξανά κάτι που συνέβαινε
βέβαια και στον πρωτότυπο τίτλο.
Αναμφίβολα, το Trials of Mana γενικά
μας έπεισε, τόσο λόγω της ευχάριστης
του παρουσίασης, όσο και λόγω του
λειτουργικού και εκμοντερνισμένου
μηχανισμού στην μάχη, οπότε σίγουρα
αξίζει να του ρίξετε μια ματιά!
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ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

Το Χρυσό Βραχιόλι
Εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
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Ένα βιβλίο ντοκουμέντο: αληθινοί άνθρωποι αφηγούνται τις ιστορίες
τους και ζωντανεύουν μια χώρα και μια εποχή. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν
οι πρώτοι στην οικογένειά τους που πήραν πτυχίο, το «χρυσό βραχιόλι», και άλλαξαν ζωή. Το οικογενειακό απωθημένο που διαμόρφωσε
μια ολόκληρη χώρα. Ένα πτυχίο για το παιδί. Η Σοφία Νικολαϊδου παίρνει συνεντεύξεις και μας παρουσιάζει με τα δικά τους λόγια αυτούς που
έφυγαν από το χωριό και ήρθαν στην πόλη. Αυτούς που γεννήθηκαν
στη φτώχεια από γονείς που ήξεραν λίγα ή ελάχιστα γράμματα. Αυτούς
που διάβασαν, πέρασαν στο πανεπιστήμιο, απέκτησαν αξιοσέβαστο
επάγγελμα και άνετη ζωή.

ARMAND D’ANGOUR

Ερωτευμένος Σωκράτης
Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Όλοι γνωρίζουμε τον Σωκράτη, τον φιλόσοφο που θεμελίωσε τη
δυτική σκέψη και του οποίου η θανατική καταδίκη σήμανε το τέλος
του αθηναϊκού Χρυσού Αιώνα. Η εικόνα μας γι’ αυτόν προέρχεται
κυρίως από τον Πλάτωνα και τον Ξενοφώντα - άνδρες που τον συναναστράφηκαν όταν πια ήταν πενηντάρης και γνωστή φυσιογνωμία
της Αθήνας.
Στην καρδιά της ιστορίας του, όμως, υπάρχει ένα μυστήριο: Τι έκανε
τον νεαρό Σωκράτη φιλόσοφο; Τι τον οδήγησε να αναζητήσει με τόση
επιμονή, θυσιάζοντας την κοινωνική αποδοχή και στο τέλος την ίδια
τη ζωή του, έναν νέο τρόπο σκέψης και σύλληψης της ανθρώπινης
ύπαρξης;

JOHANNA LINDSEY

Η Υπόσχεση της Φωτιάς
Εκδόσεις ELXIS
Η ατίθαση Μίλισαντ Κρίσπιν και ο αλαζόνας Γούλφρικ ντε Θορπ,
μελλοντικός κόμης του Σέφορντ, είναι λογοδοσμένοι από τη μέρα της
γέννησής τους. Ωστόσο, ένα ατυχές περιστατικό της παιδικής τους
ηλικίας είναι ικανό να καταστρέψει το μέλλον τους. Με τη μέρα του
γάμου να πλησιάζει, ο πατέρας της Μίλισαντ δίνει έναν μήνα περιθώριο
στην κόρη του για να γνωριστεί καλύτερα με τον Γούλφρικ. Η Μίλισαντ
ψάχνει απελπισμένα έναν τρόπο να ματαιώσει τον γάμο, αν και κάτι
τέτοιο ίσως έχει απρόβλεπτες συνέπειες για την οικογένειά της.

GRAEME GARRARD & JAMES BERNARD MURPHY

Πώς να σκέφτεστε Πολιτικά
Εκδόσεις ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Πόσο απαραίτητη είναι η πολιτική σκέψη σήμερα, που η εμπιστοσύνη σε
θεσμούς και ηγέτες έχει βυθιστεί στο ναδίρ; Είμαστε πολιτικά, οικονομικά ή
θρησκευτικά ζώα; Πρέπει να ζούμε σε μικρές πόλεις-κράτη, σε έθνη ή σε πολυεθνικές αυτοκρατορίες; Ποιες αξίες οφείλει να προωθεί η πολιτική; Ο πλούτος
πρέπει να είναι ατομικός ή συλλογικός; Τα ζώα έχουν δικαιώματα; Οι Graeme
Garrard και James Bernard Murphy, με 50 χρόνια έρευνας και διδασκαλίας
στην πολιτική θεωρία και τη φιλοσοφία στις πλάτες τους, μας εισάγουν σε ένα
καστ 30 συναρπαστικών πολιτικών στοχαστών. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ,
πρέπει να θυμηθούμε ότι η πολιτική μπορεί να είναι μια ευγενής, συναρπαστική
και πολιτισμένη τέχνη και να κατανοήσουμε τα θεμέλιά της μέσα από τη ζωή.

ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ

Η Νύχτα της Αλήθειας
Εκδόσεις ΜΙΝΩΑΣ
Ό,τι πίστευες για τη ζωή ανατρέπεται σε μία μόλις νύχτα. Ένα βρέφος βρίσκεται βουτηγμένο στο αίμα. Όχι το δικό του, αλλά της μητέρας του. Τα στοιχεία
οδηγούν με απόλυτη ακρίβεια στον πατέρα, ο οποίος και συλλαμβάνεται. Αποδέχεται την κατηγορία και καταδικάζεται. Η μικρή Φένια εξαφανίζεται από την
κατασκήνωση και σιγά σιγά ξεφυλλίζεται ένα παλιό βιβλίο που κρύβει δεκάδες
ανοιχτές πληγές. Ο ηλικιωμένος Διονύσης κρατάει κλειδωμένα μέσα του τα πιο
βαθιά μυστικά, ενώ τα πάντα θα διαταράξει η καταλυτική ορμή της Ελευθερίας.
Εκεί όπου ακροβατεί ο έρωτας με το μίσος, η πίστη με την απιστία και το χρήμα
έχει τη δύναμη να καθορίσει τις ζωές, η ανθρωπιά θα βρει έδαφος να ανθίσει
σαν ένα ξεχωριστό λουλούδι. Η Ιθάκη και τα βουνά της Ευρυτανίας γίνονται ο
καμβάς για τις πιο συναισθηματικές πινελιές.

SUSANNA JONES

Το Πουλί του Σεισμού
Εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ

Σ’ ένα αστυνομικό τμήμα του Τόκιο, η Λούσυ Φλάυ ανακρίνεται για τη δολοφονία
της φίλης της Λίλυ Μπρίτζες. Η Λούσυ βρίσκεται στο Τόκιο δέκα χρόνια, μιλάει
άπταιστα ιαπωνικά και εργάζεται ως μεταφράστρια τεχνικών εγχειριδίων. Παγιδευμένη στην αίθουσα ανακρίσεων, αποκαλύπτει το πικάντικο παρελθόν που την
έφερε στην Ιαπωνία, την περίπλοκη φιλία της με τη Λίλυ και τη θυελλώδη σχέση
της με έναν Ιάπωνα φωτογράφο, τον Τέιτζι. Καθώς ανασκάπτει τα επικίνδυνα
μυστικά που στοιχειώνουν το αινιγματικό μυαλό της, η Λούσυ ξεδιπλώνει τη ζωή
της στο γεμάτο ζωντάνια Τόκιο, στη βρετανική ύπαιθρο και στα απομακρυσμένα
ιαπωνικά νησιά, με κάθε βήμα να μας φέρνει πιο κοντά στην ψυχρή αλήθεια.
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