τεύχος 127

το πρώτο free press περιοδικό
για την τεχνολογία στην καθημερινή ζωή

www.digitallife.gr

Διανέμεται δωρεάν

100

FREE%
FOR A
L
L

Νέο MacBook Pro 13 ιντσών Με Magic Keyboard, διπλάσιο χώρο αποθήκευσης
και καλύτερες επιδόσεις
Facebook Avatar Πώς να φτιάξεις το δικό σου προσωποποιημένο

Presidio2 Series
μ Presidio2 Armor
Cloud technology
    smartphone !
    Speck , 
μ  μ  ,     .   slim,   
 , dual-layer 
Presidio2,    
    , μ   
   smartphone
  μ  ,
    μ
 ,  μ    4
μ  . , μ   
 μ,  μ   μ
 μ,     
      
 .

Tηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6133000

,  
  mini
  !

      μ
    
   μ, 
   aircapsules     ,
     μ 
μ ...    μ
 . , μ 
      
      
     
   μ ,
 μ      μ
μ     
    .

 μ
μ


      
  ,   
     
,  Speck 
 
      ’
   μ.    
Presidio 2  μ 
 μ   ,
   
 Microban   ,
      
μ    μμ 
       
      .

Μάιος 2020 • ΤΕΥΧΟΣ 127 • www.digitallife.gr

22.Samsung Galaxy A41

8

ARRIVAL

Alcatel 3L (2020)
Honor Smart Lifestyle
Huawei Νέες Εκπλήξεις
Νέο LG UHD 4K Monitor
Samsung Galaxy A21s
Samsung Galaxy A41
Razer Blade Pro 17
Sony HT-G700 και HT-S20R
Sony XH95 4K HDR Full Array
LED
30 Sound BlasterX AE-5 Plus
Pure Edition
32 MacBook Pro 13
10
12
16
18
20
22
24
26
28

24. Razer Blade Pro 17

COVER STORY

TCL 10L

GUEST

Zoom: 6+1 free εναλλακτικές
Missing Alert App
Facebook Avatar
Tips για ασφαλέστερο
e-banking
44 Nokia 8.3 5G
46 Kaspersky: τηλεεργασία και
πορνό
34
38
40
42

HOT SPOT

30. Sound BlasterX AE-5 Plus
Pure Edition

48 How to get away with
murder
50 The Luminaries
52 Ταινία με θέμα τη Eurovision
στο Netflix

ONLINE

54 Douleutaras.gr
56 Messenger Rooms
58 Viber: ομαδικές video-κλήσεις
60
64

GAMES
BIBΛΙΑ

Knowledge
Anywhere, Anytime…

from Any Device!

w w w . c l i c k e v e n t s . g r
#clickevents
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IFA 2020: νέο concept διεξαγωγής και νέα
ημερομηνία
Tο νέο Concept διεξαγωγής και τη νέα ημερομηνία
της Διεθνούς Έκθεσης Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων,
Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών, IFA 2020,
ανακοίνωσε ο Εκθεσιακός Οργανισμός του Βερολίνου,
του οποίου επίσημος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα
είναι το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο.
Μέσα σε μόλις τρεις μέρες και πιο συγκεκριμένα από
τις 3 έως τις 5 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η
Ειδική Έκδοση της IFA 2020 στο Εκθεσιακό Κέντρο του
Βερολίνου, η οποία θα εμπίπτει στους περιορισμούς,
που επιβλήθηκαν από την πανδημία COVID-19,
δίνοντας προτεραιότητα στην υγεία και την ασφάλεια των
συμμετεχόντων.
Σημειώνεται ότι η Κυβέρνηση του Βερολίνου
απαγόρευσε τη διεξαγωγή και εκθέσεων μεγαλύτερων
των 5.000 ατόμων μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 2020.
Για το λόγο αυτό η IFA 2020, θα είναι κλειστή για το
κοινό και στο χώρο, όπου οι εταιρίες θα παρουσιάσουν
τα προϊόντα τους, θα έχουν πρόσβαση μόλις 1.000
άνθρωποι της τεχνολογίας, 800 από αυτούς
δημοσιογράφοι, οι οποίοι θα έχουν λάβει ειδική
πρόσκληση από τους διοργανωτές.
Τα εκθέματα της IFA αποτελούνται από τους εξής τομείς:
Ηλεκτρονικά καταναλωτικά αγαθά: Audio, Hi-Fi, High
End, TV & Video, MP3, Blu-Ray, κινητά, tablets, media,
DVD, ψηφιακή τηλεόραση, καλωδιακή και δορυφορική
τεχνολογία, Λευκές συσκευές: Ψυγεία, πλυντήρια,
κουζίνες, μικροσυσκευές, Multimedia: TV/PC, Internet,
Online, Edutainment, Παιχνίδια, Πληροφορική: Online,
Software/Hardware, Internet, εξοπλισμός Home-Office,
Broadcasting: Ψηφιακή τηλεόραση, Multimedia
Broadcasting, Ψηφιακή φωτογράφιση.
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«Δηλώσεις συμμετοχής σε διαγωνισμούς που τυχόν
δημοσιεύονται στο παρόν τεύχος, μπορούν να γίνονται
μέχρι τη λήξη του ίδιου ημερολογιακού μήνα για
τον οποίο εκδόθηκε το τεύχος, εκτός αν αναφέρεται
διαφορετικά στην καταχώρηση.»
το περιοδικό Digital Life κυκλοφορεί 11 φορές το χρόνο.
Οι απόψεις που εκφράζονται σε ενυπόγραφα άρθρα δε
συμπίπτουν απαραίτητα μ’ αυτές του περιοδικού. Υλικό
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.

ΤΟ TCL 10L ΑΠΟΤΕΛΕΊ
ΜΊΑ ΝΈΑ ΆΦΙΞΗ ΑΠΌ ΤΗΝ
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΜΕ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΆ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ, ΑΛΛΆ ΚΑΙ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΌ.
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Presidio2 Series

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

Με την υποστήριξη της οπτικής τεχνολογίας
NXTVISION της TCL και με το αποκλειστικό
chipset οθόνης οι χρήστες θα έχουν
πρόσβαση σε εικόνες με υψηλή ακρίβεια
χρώματος. Oι δυνατότητες στη λήψη
φωτογραφιών οποιαδήποτε στιγμή είναι
απεριόριστες μέσω του συστήματος τετραπλής
κάμερας NXTVISION AI. Απολαύστε το TCL
10L, το νεότερο σημείο αναφοράς στα προσιτά
τηλέφωνα, που είναι προσβάσιμο αλλά και
απόλυτα ισορροπημένο ποιοτικά, παρά τη
χαμηλή τιμή του.

NXTVISION ΟΘΟΝΗ & ΗΧΟΣ: μία
καθηλωτική εμπειρία διασκέδασης

ακόμα και σε απόσταση μόλις 3,7 cm αλλά και
για λήψη καλλιτεχνικών πορτρέτων.
Εάν θέλετε να δοκιμάσετε την παραγωγή
βίντεο, λάβετε υπόψη ότι θα είστε σε θέση
να κινηματογραφήσετε υπέροχα και εντελώς
σταθερά 4K βίντεο, συνδυάζοντας έναν
έξυπνο αλγόριθμο χαμηλού φωτισμού και μια
ευχάριστη ευρεία γωνία για λήψη stop motion
βίντεο.

Έξυπνη, ανέμελη ζωή, ομαλή επίδοση
Ψάχνετε για ομαλή απόδοση που δεν ξεχνά
την αποδοτικότητα; Το TCL 10L συνδυάζει 6GB
RAM με επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon
665 που συνοδεύεται από μηχανή AI και
μπαταρία 4000mAh μεγάλης διάρκειας.
Όλα αυτά μαζί προσφέρουν χαμηλότερη
κατανάλωση ενέργειας, ώστε να μπορείτε
να επικεντρωθείτε στην εκτέλεση διαφόρων
εργασιών καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας.

Βυθιστείτε σε μια πολυτελή και διασκεδαστική
εμπειρία μέσω της οθόνης NXTVISION 6,53
ιντσών FHD+ Dotch με αναλογία οθόνηςσώματος 91%. Διαθέτοντας το αποκλειστικό
chipset οθόνης, η συνολική εμπειρία
θέασης βελτιώνεται σε πραγματικό χρόνο
Εύκολη και ασφαλής πρόσβαση
για να παράγει εικόνες με προσαρμοσμένη
Απολαύστε μια διαισθητική εμπειρία
φωτεινότητα, μεγαλύτερη αντίθεση και
χρήστη με το αποκλειστικό πλήκτρο Google
εξαιρετική λεπτομέρεια. Με γνώμονα την
Assistant. Από την εκκίνηση της κάμερας,
άνεση, το TCL 10L υλοποιεί λειτουργίες
τη ρύθμιση υπενθυμίσεων ή τη λήψη
όπως το Adaptive Tone, Reading Mode και
έξυπνων προτάσεων, το Google Assistant
Eye Comfort mode για να βοηθήσει στην
σας βοηθάει
στις για
καθημερινές
εργασίες. Οι
αποτροπή
της
καταπόνησης
των
ματιών.
Για
να
Το όνομα Speck αποτελεί εγγύηση στις
θήκες
το smartphone
χρήστες του TCL 10L θα απολαύσουν τις πιο
συνεχίσετε τη διασκέδαση και τα παιχνίδια, το
σας.
Και οι νέες Presidio2 Series θήκες
με την Presidio Armor
πρόσφατες εκδόσεις Android με τουλάχιστον
TCL 10L σας δίνει τη δυνατότητα να συνδέσετε
Cloud
technology
πραγματικά
θα
κάνουν
τη διαφορά
για ακόμη
μια εγγυημένη
σημαντική αναβάθμιση
έως και τέσσερις συσκευές (ακουστικά ή ηχεία)
λειτουργικού
συστήματος
μέσω
της ενσωματωμένου
συστήματοςτου,
ήχου αλλά
μία
φορά
στην προστασία
και τη δική
σας.και επίσης θα
λαμβάνουν τις τελευταίες ενημερώσεις
Super Bluetooth Multi-streaming.
ασφαλείας κάθε 60 ημέρες.
ΟιNXTVISION
dual-layer θήκες
Presidio η
2 προστατεύουν
Τα
καλύτερα νέα;
CAMERA:
κάμερα για
Συνδυάζοντας
όλα τα παραπάνω μαζί με το
τηκάθε
συσκευή
σας από μία δύσκολη πτώση,
Καθώς
καιρός
το απαιτεί,
η Speck
δίνει
στιγμή
βολικόοκαι
ασφαλές
ξεκλείδωμα
προσώπου
φροντίζοντας
ώστε
να
παραμείνει
ασφαλής,
βαρύτητα
στην
προσωπική
σας
υγιεινή,
αλλά
Με το TCL 10L να είστε σίγουροι ότι η μαγεία
και τον αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος,
ακόμη
και
αν
πέσει
από
τα
4
μέτρα
ύψος.
Η
και
στο
πώς
να
μείνετε
ασφαλείς
και
σε
αυτό
της στιγμής δε θα χαθεί ποτέ. Οι υψηλής
το TCL 10L διατηρεί τα πράγματα απόλυτα
ασφάλεια
της
συσκευής
σας
είναι
τα
πάντα.
τον
τομέα
κάθε
στιγμή.
ποιότητας εικόνες κάνουν τις δημιουργίες σας
ασφαλή.
Πώς
τα καταφέρνουν
Χάρη48MP
στον
να ξεχωρίζουν
χάρητόσο
στηνκαλά;
τετραπλή
ξεχωριστό
σχεδιασμό
την κατασκευαστική
Πρέπει
να τονιστεί
λοιπόν ότι οι προτάσεις
Σχεδιασμός
αισθητικής
NXTVISION
AI κύριακαι
κάμερα,
την 16MP selfie
διαδικασία,
επιτρέπει ναεγγραφής
λειτουργούν
Presidio
2 διαθέτουν
μεταξύ άλλων
και
Το TCL 10L
διαθέτει ελκυστικό
ολογραφικό
κάμερα καιπου
τη λειτουργία
4K. ως
Από
ένας
mini αερόσακος
για το smartphone
αντιμικροβιακή
καθώς
ιριδίζον φινίρισμαπροστασία,
που αντανακλά
το φως. Το
την παραγωγή
φωτεινότερων
εικόνων σεσας.
Ακόμη
καισυνθήκες
σε μία άτυχη
στιγμή φωτισμού,
δεν έχετε πλέον
υποστηρίζουν
την αποκλειστική
κομψό 3D κάλυμμα
προσφέρει τεχνολογία
μια εξαιρετική
ακραίες
χαμηλού
έως τη
ναλήψη
ανησυχείτε
για
τίποτα.
Η
συσκευή
σας
δε
θα
Microban
της
εταιρείας,
που περιορίζει
την
αίσθηση στο χέρι σε προσιτή
τιμή. Η συσκευή
φωτογραφιών μεγαλύτερου εύρους με
πάθει
το
παραμικρό,
καθώς
η
Speck
γνωρίζει
ανάπτυξη
μικροβίων
και
αποτελεί
σύμμαχό
σας
είναι διαθέσιμη ξεκινώντας από τα €229 στα
την κορυφαία κάμερα ευρείας γωνίας 118°,
ότιτοτοTCL
smartphone
σας
είναι
για
εσάς
το
πιο
στην
προσπάθεια
να
διατηρείτε
τις
συσκευές
εμπνευσμένα από την φύση χρώματα Arctic
10L φέρνει ποικιλία στο παιχνίδι με
πολύτιμο
gadget
στην κατοχή
σας
ασφαλείς
στη χρήση.
White
& Mariana
Blue.
τον macro
φακόπου
για έχετε
εξαιρετικές
micro σας.
λήψεις
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ALCATEL 3L
10

(2020)

ΜΕ ΤΡΙΠΛΉ
ΚΆΜΕΡΑ
Η έξυπνη οικονομική
επιλογή σας!
Έξυπνο και προσιτό! Το νέο Alcatel 3L
(2020) είναι μία από τις hot παρουσίες
του 2020, που μπορείτε να αποκτήσετε
χωρίς να ξοδέψετε μία περιουσία,
όμως σας προσφέρει πολλά. Έρχεται
με έξυπνη τριπλή κάμερα κορυφαίας
απόδοσης με αισθητήρα 48MP,
οκταπύρηνο επεξεργαστή, 4GB
RAM και μακράς διάρκειας μπαταρία
4000mAh. Σίγουρα μία ιδανική επιλογή
για κάθε ημέρα, στο σπίτι ή on the go.

Οθόνη και σχεδιασμός που θα
λατρέψετε
Το Alcatel 3L (2020) διαθέτει μία
χορταστική οθόνη 6,22 ιντσών HD+
που προσφέρει αναλογία διαστάσεων
19:9 και μία ζωντανή εμπειρία μεγάλης
οθόνης που χωράει άνετα στην τσέπη
σας. Ο νέος σχεδιασμός μικρο-υφής
της συσκευής ονομάζεται Aurora και
φροντίζει ώστε τα χρώματά της να

μετατρέπονται σε διαφορετικά μοτίβα που
μοιάζουν με το Aurora Borealis, το γνωστό
μας Βόρειο Σέλας.

Τριπλή κάμερα με τεχνητή νοημοσύνη
για τις λήψεις των ονείρων σας
Η έξυπνη τριπλή κάμερα του Alcatel
3L (2020) κάνει πραγματικά τη διαφορά.
Ο κεντρικός αισθητήρας έχει ανάλυση
48MP, διαθέτει 4-σε-1 big pixel, καθώς
και μεγάλο διάφραγμα που εξασφαλίζει

άψογο αποτέλεσμα σε συνθήκες χαμηλού
φωτισμού. Διαθέσιμοι είναι ακόμη
αισθητήρας 5MP με υπερευρυγώνιο
φακό 115°, καθώς και macro camera 2MP
για λήψεις σε θέματα με λεπτομέρεια.
Στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης,
η κάμερα μπορεί να ανιχνεύσει 22
διαφορετικές σκηνές, με δυνατότητες
αυτόματης ρύθμισης. Όσον αφορά τις selfies
ή τις βιντεοκλήσεις σας θα φροντίσει η
μπροστινή κάμερα ανάλυσης 8MP.

Ισχυρά specs για την κατηγορία του
Ένας εξαιρετικά αποδοτικός οκταπύρηνος
επεξεργαστής, 4GB RAM και 64GB
αποθηκευτικός χώρος θα καλύψουν κάθε
ανάγκη σας. Επιπλέον, η μπαταρία των
4000mAh θα σας καλύψει για μία ολόκληρη
ημέρα χρήσης της συσκευής σας. Και
βέβαια οι «έξυπνες» επιλογές συνεχίζονται
χάρη στο αποκλειστικό πλήκτρο Google
Assistant για εύκολη πρόσβαση που
σας προσφέρει έξυπνες προτάσεις και
υπενθυμίσεις ακριβώς όταν τις χρειάζεστε,
απευθείας στην οθόνη του τηλεφώνου σας.
Απλώς πείτε «Hey Google» ή πατήστε το
πλήκτρο Google Assistant για να ξεκινήσετε.
Το κόστος του Alcatel 3L (2020) φτάνει τα
€159 ενώ είναι διαθέσιμο σε Chameleon
Blue και Dark Chrome.

Alcatel 1S (2020): μία ακόμη επιλογή
σας στον κόσμο της Alcatel
Το Alcatel 1S (2020) αποτελεί ακόμη μία hot άφιξη της εταιρείας για το 2020 που
διαθέτει έξυπνες τριπλές κάμερες 13MP+5MP+2MP με υποστήριξη τεχνητής
νοημοσύνης καθώς και μπροστινή κάμερα 5MP με LCD flash για πιο φωτεινές και
ξεκάθαρες selfies. Έχει ακόμη οκταπύρηνο επεξεργαστή, 32GB αποθηκευτικό
χώρο, 3GB RAM καθώς και μπαταρία 4000mA. Η οθόνη του είναι 6,22 ιντσών HD+
Vast ενώ ενσωματώνει έναν κομψό, με καμπύλη S σχεδιασμό και γυαλί 2,5D για
γυαλιστερό φινίρισμα.
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HONOR
12

Το νέο οικοσύστημά της για το
“Smart Lifestyle”
με έξυπνες οικιακές συσκευές

Η HONOR το παγκόσμιο
τεχνολογικό νεανικό brand
παρουσίασε τη στρατηγική smart
life με την κυκλοφορία ενός
ολοκληρωμένου portfolio προϊόντων
συμπεριλαμβανομένων των HONOR
MagicBook Pro, του HONOR ViewPad
6, του HONOR Router 3, της σειράς
HONOR Vision X1 και μιας σειράς
Έξυπνων οικιακών συσκευών HONOR
Choice.

Δημιουργικότητά με το
ολοκαίνουριο HONOR Magicbook
Pro και το ViewPad 6
H σειρά HONOR MagicBook Series
έχει σχεδιαστεί για τους νέους
επαγγελματίες και φοιτητές που
αναζητούν υψηλά τεχνολογικά
χαρακτηριστικά σε προσιτή τιμή. Η
HONOR ανακοίνωσε σήμερα το 16.1
ιντσών HONOR MagicBook Pro
laptop με 90% screen-to-body ratio,

το HONOR MagicBook Pro δημιουργεί
μια μοναδική εμπειρία στους χρήστες. Το
HONOR MagicBook Pro τροφοδοτείται
από επεξεργαστή Intel Core i7-10510U
10ης γενιάς και κάρτα γραφικών NVIDIA®
GeForce®MX350, η οποία επιτρέπει
μια ομαλή και σταθερή εμπειρία. Η
αναβαθμισμένη λειτουργία συνεργασίας
πολλαπλών οθονών επιτρέπει επίσης
στους χρήστες να μεγιστοποιήσουν
την παραγωγικότητά τους. Το HONOR
MagicBook Pro θα είναι διαθέσιμο σε δύο
συνδιασμούς με i5 / 16GB / 512GB SSD
/ MX350 και με i7 / 16GB / 512GB SSD /
MX350. Η διαθεσιμότητα του στην Ελληνική
αγορά θα ανακοινωθεί σύντομα.
Για να διασφαλίσει ότι οι χρήστες είναι πάντα
συνδεδεμένοι, η HONOR παρουσίασε
επίσης το HONOR ViewPad 6. Με Kirin 985
5G SoC και υποστηρίζοντας τη σύνδεση
Wi-Fi 6+, το HONOR ViewPad 6 προσφέρει
αποδόσεις χωρίς καθυστέρηση τόσο για
εργασία όσο και για παιχνίδι. Το HONOR
ViewPad 6 διαθέτει μια εντυπωσιακή
οθόνη FullView 2K και εξαιρετική ποιότητα
στερεοφωνικού HD. Είναι συμβατό με
το HONOR Magic-Pencil που το καθιστά
ένα τέλειο εργαλείο για τους χρήστες να
εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους. Το
HONOR ViewPad 6 θα είναι διαθέσιμο στις
παγκόσμιες αγορές από τον Ιούνιο του 2020.

Παραγωγικότητα με το HONOR
Router 3 και τη νέα HONOR Vision
Η HONOR παρουσίασε την τελευταία
έξυπνη οθόνη της, τη σειρά HONOR
Vision X1. Διαθέτει οθόνη 8K, Motion
Estimate, Motion Compensation και ηχεία
4 * 10W, η HONOR Vision X1 Series είναι
μια έξυπνη τηλεόραση υψηλής απόδοσης
που προσφέρει εκπληκτικό ρεαλισμό
συμπληρωμένο με φανταστική ποιότητα
ήχου. Για να διευκολύνει έναν απρόσκοπτο
και συνδεδεμένο τρόπο ζωής για τους
χρήστες του, το HONOR Vision X1 Series
είναι εξοπλισμένο με έναν έξυπνο βοηθό
και μπορεί να ελεγχθεί από άλλες συσκευές
HONOR. Η σειρά HONOR Vision X1
διατίθεται σε 65 ίντσες, 55 ίντσες, 50 ίντσες.
Το Wi-Fi 6 είναι η επόμενη γενιά τεχνολογίας
Wi-Fi και το HONOR Router 3 θα είναι
από τα πρώτα που θα υιοθετήσει αυτό το
τελευταίο πρότυπο Wi-Fi που επιτρέπει
στους χρήστες να επωφεληθούν από τις
υψηλότερες ταχύτητες. Αποτελείται από
ένα chipset Wi-Fi 6+ και έναν επεξεργαστή
Gigahome Dual-core 1.2 GHz, το HONOR
Router 3 μπορεί να επιτύχει μεγαλύτερο
εύρος ζώνης, υψηλότερες ταχύτητες
και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.
Υπόσχεται ταχύτητες έως και 3.000 Mbps
σε μια ζώνη 2,4Ghz και μία ζώνη 5Ghz. Το
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HONOR Router 3 θα είναι διαθέσιμο στις
αγορές από τον Ιούλιο του 2020.

Εμπλουτίστε την έξυπνη οικιακή
εμπειρία σας με περισσότερη
ποικιλία από τη σειρά προϊόντων
HONOR Choice
Ως μέρος του οικοσυστήματος smart life,
η σειρά HONOR Choice περιλαμβάνει
μια πλήρη γκάμα έξυπνων προϊόντων
κορυφαίας κατηγορίας που παράγονται
από γνωστούς κατασκευαστές που
καλύπτουν το Smart Home, Sports,
Ψυχαγωγία, Τεχνολογία και Ταξίδι.
Η σειρά HONOR Choice δείχνει τη
δέσμευση της μάρκας για περισσότερες
καινοτομίες σε διάφορα προϊόντα,
καθώς επίσης αντικατοπτρίζει την
κομψή και ανθρωποκεντρική φιλοσοφία
σχεδιασμού της HONOR. Αξιοποιώντας
καινοτόμες τεχνολογίες όπως το
HUAWEI HiLink, η σειρά HONOR
Choice επιτρέπει μια απρόσκοπτη
έξυπνη σύνδεση για να συμβάλει σε μια
ολοκληρωμένη εμπειρία.
Η σειρά HONOR Choice περιλαμβάνει
τα TWS Earbuds X1, τα απόλυτα
πραγματικά ασύρματα ακουστικά που

προσφέρουν μια άψογη εμπειρία ήχου.
Τα TWS Earbuds X1 παρέχουν μια
εξαιρετική εμπειρία ήχου με διάρκεια
ζωής μπαταρίας έως και 24 ώρες.
Επιπλέον, η HONOR παρουσίασε το
Smart Vacuum Cleaner, το οποίο είναι
ένα ελαφρύ και ευέλικτο εργαλείο
καθαρισμού που είναι εξοπλισμένο
με ισχυρή τεχνολογία αναρρόφησης
και σφουγγαρίσματος. Έχει ισχυρή
αναρρόφηση και είναι κατασκευασμένο
με μπαταρία που διαρκεί έως και 65
λεπτά. Διαθέτει επίσης ένα σύστημα
καθαρισμού υπεριώδους-αποστείρωσης
για την αποτελεσματική εξάλειψη
βακτηρίων σε διαφορετικές επιφάνειες
Με το καλοκαίρι να πλησιάζει
γρήγορα, η σειρά HONOR Choice
συμπεριλαμβάνει την συσκευή Air
Multiplier και Υγραντήρα για μια πιο
βολική και έξυπνη ζωή. Ενώ παρουσίασε
την Smart Lamp , Smart Kettle και την
Ultra Socic Toothbrush προϊοντα που
ενσωμτώνουν έξυπνες τεχνολογίες
για καλύτερη καθημερινότητα. Τα
επιλεγμένα προϊόντα έξυπνου σπιτιού
HONOR Choice θα είναι διαθέσιμα στις
παγκόσμιες αγορές τον Ιούνιο.
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Matebook X Prο, Matebook 13, καθώς και το
MatePad Pro καταφθάνουν σύντομα!

«

Η Huawei ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα στα laptop με
τα premium μοντέλα που καταφθάνουν σε λίγες ημέρες,
και οι εκπλήξεις, για άλλη μία φορά, θα είναι μεγάλες!

Μετά την τεράστια απήχηση που είχαν στο
καταναλωτικό κοινό τα MateBook D14 και
MateBook D15 -τα πρώτα laptops της Huawei
που κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά
τον Φεβρουάριο- με τις προπαραγγελίες
να εξαντλούνται σε χρόνο ρεκόρ, η
Huawei ετοιμάζει νέα έκπληξη για τους
καταναλωτές με τρία premium προϊόντα που
αναμένεται να λανσαριστούν πολύ σύντομα.
Το ασυναγώνιστο Matebook X Pro, το
υπέρκομψο MateBook 13 και το απίθανο και
απίστευτα εύχρηστο MatePad Pro.
Το Matebook X Pro είναι ένα laptop
με κομψό μεταλλικό σώμα και FullView
οθόνη αφής 13.9” που «υπερβάλλει» σε
επιδόσεις και σχεδιασμό. Το Matebook
13 είναι μία πιο οικονομική πρόταση για
laptop υψηλής ποιότητας, με υπέρκομψη
εμφάνιση, premium κατασκευή και μια
οθόνη χωρίς όρια. Το MatePad Pro,
μια ελαφριά συσκευή με εκπληκτική
φορητότητα, εξοπλισμένο με πληκτρολόγιο
και γραφίδα για να μετατρέπεται στη
στιγμή σε φορητό υπολογιστή, για να
γίνει η δουλειά και η διασκέδαση η
εμπειρία που πάντα επιθυμούσατε. Με τον
συνδυασμό σχεδιαστικής πρωτοπορίας και
τεχνολογικής υπεροχής, οι νέες συσκευές
της Huawei θα εντυπωσιάσουν και τους
πιο απαιτητικούς καταναλωτές: Design,
πανίσχυρες επιδόσεις, ταχύτατη φόρτιση και
μεγάλη διάρκεια μπαταρίας, ασυναγώνιστη
ποιότητα. Τρία νέα μοντέλα που θα

«

«αναστατώσουν» ευχάριστα την αγορά!
Οι νέες αφίξεις έρχονται λίγο καιρό μετά από
την ενθουσιώδη ανταπόκριση στα πρώτα
laptops της Huawei που κυκλοφόρησαν
στην ελληνική αγορά αυτό τον Φεβρουάριο
όπου οι προπαραγγελίες όχι μονάχα
εξαντλήθηκαν σε λίγες ημέρες, αλλά και
οι ποσότητες που διατέθηκαν ξεπέρασαν
4 φορές τις αρχικές εκτιμήσεις, με όλους
όμως τους καταναλωτές να εξυπηρετούνται.
Οι λόγοι αυτής της επιτυχίας; Από την μία
η εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, τα
προηγμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και το
εντυπωσιακό design των laptop της Huawei,
από την άλλη οι «έξυπνες» λειτουργικές
τους δυνατότητες και η ελκυστική τιμή τους,
σε συνδυασμό με την απίθανη προσφορά
που δεν μπορούσες να προσπεράσεις.
Καθοριστικός όμως αποδεικνύεται και ο
παράγοντας της αξιοπιστίας της Huawei -τα
τελευταία χρόνια η εταιρεία είναι κορυφαία
στις προτιμήσεις των καταναλωτών στην
επιλογή smartphone- και η υπόσχεσή της
να διαθέτει πάντοτε, ότι καλύτερο έχει να
προσφέρει η τεχνολογία προς όφελος του
καταναλωτή.
Η υπόσχεση της Huawei να προσφέρει
πάντοτε το καλύτερο είναι διαχρονική
και η συνταγή της επιτυχίας όχι μονάχα
επαναλαμβάνεται αλλά μπορεί και να
βελτιώνεται, μείνετε συντονισμένοι
λοιπόν γιατί σε λίγες ημέρες τα δεδομένα
θα αλλάξουν για άλλη μία φορά με πολύ
μεγάλες εκπλήξεις!
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Nέο

LG UHD 4K monitor
18

Aναβαθμίστε την εργασιακή σας απόδοση
και την gaming εμπειρία
Η LG παρουσιάζει το νέο monitor
43UN700-B με UHD 4K ανάλυση, που
συνδυάζει πολλαπλές προηγμένες
λειτουργίες και εύκολο περιβάλλον
χρήσης, αποτελώντας την ιδανική
επιλογή τόσο για τους επαγγελματίες,
όσο και για τους gamers. Διαθέτοντας
IPS panel, οι χρήστες θα απολαύσουν
εξαιρετική ποιότητα εικόνας, χωρίς
παραμορφώσεις.
Το μοντέλο 43UN700-B της LG
βελτιστοποιεί την απόδοση των
επαγγελματιών, χάρη στην εξαιρετικά
μεγάλη οθόνη και την ευρεία γωνίας
θέασης που προσφέρει. Συγκεκριμένα,
οι χρήστες μέσω της ενσωματωμένης
θύρας USB Type-C™ μπορούν να
επεξεργαστούν τα δεδομένα και
να φορτίζουν τις συσκευές τους
έως και 60 W, κάνοντας χρήση
ενός μόνο καλωδίου. Παράλληλα,
διαθέτει εισόδους επέκτασης με
προσαρμοζόμενη βάση, για την
εύκολη σύνδεση πλήθους συσκευών,
διατηρώντας το γραφείο τακτοποιημένο
και βελτιώνοντας την παραγωγικότητα.
Το νέο monitor της LG θα εντυπωσιάσει
τους απαιτητικούς gamers, καθώς

υποστηρίζει το πρότυπο HDR,
εξασφαλίζοντας μια εκπληκτική gaming
εμπειρία. Επιπλέον, τα 2 στερεοφωνικά
ηχεία των 10 W με πλούσια μπάσα θα
κάνουν το παιχνίδι ακόμα πιο ρεαλιστικό,
ενώ με την ελάχιστη καθυστέρηση
εισόδου, που επιτυγχάνεται χάρη στη
λειτουργία Dynamic Action Sync, οι
gamers θα μπορούν να αιχμαλωτίσουν
την κάθε στιγμή σε πραγματικό χρόνο.
Ακόμη, με το Black Stabilizer έχουν
τη δυνατότητα να αποφεύγουν τους
ελεύθερους σκοπευτές που κρύβονται
στα πιο σκοτεινά μέρη και να ξεφεύγουν
γρήγορα από ‘εχθρικές’ καταστάσεις.
Τέλος, οι χρήστες χάρη στο Onscreen
Control, μπορούν να απολαύσουν την
αναπαραγωγή μέσων, σερφάροντας
παράλληλα στο διαδίκτυο και
πραγματοποιώντας διαδικτυακές
αγορές, καθώς και να παρακολουθούν
βίντεο σε μια μεγάλη οθόνη μέσω
συσκευών αναπαραγωγής DVD.
Το συγκεκριμένο monitor όπως και όλα
τα monitors της LG υποστηρίζονται με 3
χρόνια συνολική εγγύηση και 3 χρόνια
εγγύηση 0 pixel.
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Samsung

Galaxy A21s

Νέα εντυπωσιακή προσθήκη στο portfolio
της Galaxy A series

Η Samsung Electronics ανακοίνωσε
το νέο Galaxy A21s smartphone,
προσθέτοντας βελτιστοποιήσεις και
καινοτομίες στη δημοφιλή σειρά Galaxy
A. Το A21s έρχεται εξοπλισμένο με
μια εντυπωσιακή οθόνη Infinity-O,
τετραπλή κάμερα και μπαταρία μεγάλης
διάρκειας.

Αδιάκοπη, απολαυστική
εμπειρία θέασης
Το Galaxy A21s διαθέτει τη
χαρακτηριστική Infinity-O οθόνη
της Samsung, που εκτείνεται σε
μια εκπληκτική HD+ επιφάνεια 6.5
ιντσών. Είτε πρόκειται για gaming ή
για παρακολούθηση βίντεο, η οθόνη

αναλογίας 20:9, σε συνδυασμό με Dolby Atmos
ήχο μέσα από τα BT ακουστικά, δημιουργεί μια
απολαυστική εμπειρία.
Έχει συναρπαστικές σχεδιαστικές πινελιές,
όπως όλες οι νέες συσκευές της σειράς
Galaxy A. Κυκλοφορεί σε ζωηρά χρώματα με
μοναδικά 3D Glossy και Hologram εφέ στο πίσω
μέρος. Το κομψό design συναντά τις καλές
αναλογίες, για άνετο κράτημα με το ένα χέρι,
χάρη στα μειωμένα πλαίσια οθόνης και τις
στρογγυλεμένες γωνίες.

Μοναδική φωτογραφία smartphone
Το Galaxy A21s κυκλοφορεί με μια ισχυρή
τετραπλή κάμερα και ευφυείς καινοτομίες
φωτογραφίας, για εύκολη λήψη φωτογραφιών
και βίντεο, επαγγελματικού επιπέδου. Η
κύρια κάμερα 48MP, μαζί με την 8MP υπερευρυγώνια κάμερα, επιτρέπει μοναδική
αποτύπωση αντικειμένων και τοπίων. Η
2MP Macro κάμερα δίνει τη δυνατότητα
φωτογραφίας σε κοντινή απόσταση, χωρίς
απώλειες σε λεπτομέρειες και ευκρίνεια
εικόνας. Με την Depth κάμερα 2MP, η
λειτουργία Live Focus επιτρέπει την εστίαση στο
επιθυμητό σημείο προσοχής, εφαρμόζοντας
ένα φόντο επαγγελματικού επιπέδου. Για
περαιτέρω εξατομίκευση των λήψεων, δίνεται
η δυνατότητα χρήσης σφραγίδων, φίλτρων
και Live αυτοκόλλητων που βασίζονται στην
τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου.

Ισχυρή, ευφυής απόδοση
Το Galaxy A21s διαθέτει μια μπαταρία
μεγάλης διάρκειας 5,000mAh και λειτουργία
Ταχείας Φόρτισης 15W, αυξάνοντας τον
χρόνο χρήσης και μειώνοντας τον χρόνο
φόρτισης. Με εσωτερικό χώρο αποθήκευσης
32GB/64GB και δυνατότητα επέκτασης
μνήμης έως 512 GB επιπλέον, οι χρήστες θα
μπορούν να καταγράφουν τις αγαπημένες
τους στιγμές χωρίς να ανησυχούν για τον
αποθηκευτικό χώρο. Για μεγαλύτερη ευκολία
και άνεση, το περιβάλλον χρήσης One UI
επιτρέπει πλοήγηση με ένα χέρι και νυχτερινή
λειτουργία.
Για ακόμα πιο άνετη χρήση, το A21s διαθέτει
λειτουργία Αναγνώρισης Προσώπου και
αισθητήρα Δακτυλικού Αποτυπώματος στο
πίσω μέρος. Το smartphone ξεκλειδώνει
εύκολα όταν τοποθετείται μπροστά στο
πρόσωπο, χάρη στην τεχνολογία Αναγνώρισης
Προσώπου, που επιτρέπει πρόσβαση μόνο
στον ορισμένο χρήστη, προστατεύοντας έτσι
τα προσωπικά δεδομένα από ενδεχόμενο
κίνδυνο.

Διαθεσιμότητα
Το Galaxy A21s θα διατεθεί μέσα από το
επίσημο δίκτυο συνεργατών της Samsung σε
Ελλάδα και Κύπρο εντός του Ιουνίου σε Black,
White, και Blue αποχρώσεις.
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Samsung

Galaxy A41
22

Νέα πρεμιέρα για τη σειρά A

Η Samsung Electronics Hellas ανακοινώνει τη διάθεση του νέου Samsung Galaxy
A41 σε Ελλάδα και Κύπρο. Το Galaxy A41 έρχεται με μοντέρνο, πρισματικό
σχεδιασμό με άνετο, εργονομικό κράτημα, λειτουργικές βελτιστοποιήσεις και
ενισχυμένες δυνατότητες κάμερας.

Διαθέτει Infinity-U οθόνη, Super AMOLED
FHD+ 6.1 ιντσών για εκπληκτική θέαση.
Με αναλογία διαστάσεων 20:9 και 3D
ήχο από την Dolby Atmos, η εμπειρία είναι
εντυπωσιακή με ζωηρά χρώματα.

Ενισχυμένες λειτουργίες κάμερας
Το Galaxy Α41 είναι εξοπλισμένο με μια
ισχυρή τριπλή κάμερα. Η κύρια κάμερα
υψηλής ανάλυσης 48MP εξασφαλίζει τη
λήψη καθαρών και φωτεινών φωτογραφιών
ακόμα και τη νύχτα. Με την 8MP
υπερευρυγώνια κάμερα, που επιτρέπει
τη λήψη με πεδίο προβολής 123⁰ και
αυτόματη αναγνώριση σκηνών μέσω ΑΙ,
οι πανοραμικές λήψεις είναι πιο εύκολες
από ποτέ, με εξαιρετικό αποτέλεσμα. Η
5MP κάμερα βάθους δίνει τη δυνατότητα
προσθήκης περισσότερων φυσικών εφέ Live
Focus στις λήψεις. Έτσι, ο χρήστης μπορεί να
εστιάσει στο αντικείμενο της προσοχής του,
επιλέγοντας ένα από τέσσερα ρυθμιζόμενα
εφέ (θόλωση, spin bokeh, zoom bokeh,
έγχρωμο σημείο). Η μπροστινή κάμερα
25ΜΡ προσφέρει καθαρές, ευκρινείς selfie
υψηλής ανάλυσης για αποτύπωση κάθε
λεπτομέρειας.
Η κάμερα του νέου Galaxy Α41 φέρει
ενισχυμένες δυνατότητες τεχνητής
νοημοσύνης. Το εργαλείο βελτιστοποίησης
σκηνής αναγνωρίζει και βελτιστοποιεί 20
δημοφιλή θέματα ενώ ο χρήστης έχει τη
δυνατότητα προσθήκης AR αυτοκόλλητων
και stickers για μια πιο διασκεδαστική
εμπειρία selfie.

Ισχυρή απόδοση, άνετη χρήση
Το Galaxy A41 διαθέτει μπαταρία μεγάλης
διάρκειας, 3,500mAh, για περισσότερη ισχύ
καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η ταχεία
φόρτιση 15W, αυξάνει τον χρόνο χρήσης και
μειώνει τον χρόνο φόρτισης. Με μνήμη RAM
4GB, εσωτερικό χώρο αποθήκευσης 64GB
και δυνατότητα επέκτασης μνήμης έως 512
GB, οι χρήστες μπορούν να καταγράφουν

τις αγαπημένες τους στιγμές, χωρίς να
ανησυχούν για τον αποθηκευτικό χώρο.
Για επιπλέον ευκολία και άνεση στη χρήση,
το περιβάλλον χρήσης One UI επιτρέπει
πλοήγηση με ένα χέρι και νυχτερινή
λειτουργία, για άνετη εμπειρία προβολής τη
νύχτα. Η βελτιστοποιημένη λειτουργία Game
Booster, που βασίζεται στο ΑΙ, προσφέρει
απρόσκοπτη εμπειρία παιχνιδιού.
Το Α41 διαθέτει λειτουργία αναγνώρισης
προσώπου και αισθητήρα δακτυλικού
αποτυπώματος στην οθόνη, για εύκολο και
ασφαλές έλεγχο ταυτότητας και ξεκλείδωμα.

Μέρος του Οικοσυστήματος Galaxy
Το Galaxy A41 ενσωματώνει τις προηγμένες
λύσεις και υπηρεσίες της Samsung. Η
πολυεπίπεδη πλατφόρμα ασφαλείας
Samsung Knox εντοπίζει τυχόν παραβιάσεις
και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα
από ενδεχόμενο κίνδυνο, ενώ ο «ασφαλής
φάκελος» επιτρέπει τη ξεχωριστή διαχείριση
των ιδιωτικών αρχείων και των εφαρμογών
σε ένα πλήρως κρυπτογραφημένο χώρο
με απόλυτα ελεγχόμενη πρόσβαση. Η
λειτουργία Samsung Health ενδείκνυται για
παρακολούθηση δεδομένων ευεξίας και
φυσικής δραστηριότητας με τις wearable
συσκευές της Samsung. Tο Galaxy A41
έρχεται με το Android 10 και όλες τις
Google υπηρεσίες κινητών συσκευών
προεγκατεστημένες, ώστε όλες οι
δημοφιλείς εφαρμογές να είναι διαθέσιμες
στον χρήστη, με ταυτόχρονο καθημερινό
έλεγχο των εφαρμογών μέσα από το Google
Protect. Τέλος, με την ενεργοποίηση της
υπηρεσίας YouTube Premium, ο χρήστης του
Galaxy A41 μπορεί να απολαύσει 2 μήνες
δωρεάν χρήσης.

Διαθεσιμότητα
Το Galaxy A41 διατίθεται μέσα από το
επίσημο δίκτυο συνεργατών της Samsung
Electronics σε Ελλάδα και Κύπρο σε Prism
Crush Black, Prism Crush White και Prism
Crush Blue αποχρώσεις.
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TΟ ΑΠΌΛΥΤΟ GAMING LAPTOP ΜΕ ΟΘΌΝΗ
ΣΤΑ 300HZ ΚΑΙ RTX 2080!
Η Razer είναι μια εταιρεία που
δεν κάνει συμβιβασμούς στα
gaming laptops της προσφέροντας
στους φανατικούς gamers υψηλό
performance και ξεχωριστή gaming
αισθητική.
Μάλιστα, πολλές φορές οι προτάσεις
της δεν διστάζουν να κοιτάξουν στα
μάτια ακόμη και πανάκριβα desktop
extreme gaming συστήματα και
σίγουρα σε αυτή την κατηγορία
εντάσσεται και το ανανεωμένο Razer
Blade Pro με οθόνη 17 ιντσών.
Το εν λόγω gaming laptop είναι το
απόλυτο όνειρο για κάθε φανατικό
gamer, καθώς έρχεται με οθόνη
που προσφέρει ρυθμό ανανέωσης
στα 300Hz με ανάλυση στα 1080p
τεχνολογίας IPS (ή με 120Hz ΤFT 4K
οθόνη), ενώ παράλληλα διαθέτει στο
εσωτερικό του τον νέο 8πύρηνο της
Intel, Core i7 10875H, o οποίος μπορεί

να χρονιστεί (κρατηθείτε) μέχρι τα 5.1GHz
σε turbo mode. Φυσικά τη διαχείριση
των γραφικών έχει αναλάβει μια Nvidia
GeForce RTX 2080 με υποστήριξη Super
Max-Q Graphics, ενώ σε ότι έχει να κάνει
με τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά
του, το Razer Blade Pro διαθέτει
64GB γρήγορης DDR4 RAM και 1TB
αποθηκευτικού χώρου.
Επιπλέον, διαθέτει μπόλικα διαθέσιμα
ports: 3xUSB 3.2 Type-A, 2xUSB 3.2
Type C), 1xThunderbolt, Ethernet, HDMI
2.0b, Card Read UHS-III, ενώ τέλος
υποστηρίζει και το πρότυπο Wi-Fi 6.
Θα είναι διαθέσιμο μέσα στις επόμενες
ημέρες από το razer.com και όπως
μπορείτε να φανταστείτε θα χρειαστείτε
για να το αποκτήσετε μάλλον θα
χρειαστείτε ένα μικρό «δάνειο», καθώς
θα στοιχίζει στην ακριβή του έκδοση
παραπάνω από 3.000$! Όπως και να ΄χει
όμως δεν γίνεται να μην το θαυμάσεις!

olte-Tel

C o m m u n i c a t i o n s
since 1999

Inno ation & Excellence

USB 3.0 4A FAST TRAVEL CHARGER
QC 3.0 LTU24 21W 4000mA
LIME SUCCESSORIES
Κύρια Χαρακτηριστικά:
ά:
Input: AC 110V~240V
Output:
21W
DC 5V - 4.0A
9V - 2.4A
12V - 1.8A

Κωδικός
Προϊόντος:
8255267

Οι νέοι FAST TRAVEL CHARGERS QC 3.0 4.0A από
την LIME SUCCESSORIES και την VOLTE-TEL είναι
εδώ για να φορτίσουν ακόμη πιο γρήγορα και
αποτελεσματικά τα αγαπημένα σας
S m a r t p h o n e s , Ta b l et s & We a ra b l e s . Η
τεχνολογία Quick Charge 3.0 προσφέρει 5
φορές μεγαλύτερη ταχύτητα φόρτισης, σε
σύγκριση με τους συμβατικούς ταχυφορτιστές,
επιτυγχάνοντας φόρτιση από 0% σε 80% σε
μόλις 35 λεπτά.

Υποστηρίζει τα παρακάτω:
Quick Charge 3.0
Quick Charge 2.0
Quick Charge
e Fast Charging (Samsung)
SuperCharge (Huawei)
Fast Charging

TYPE C 3.0 FAST TRAVEL CHARGER
QC 3.0 LTC14 21W 4000mA
LIME SUCCESSORIES
Κύρια Χαρακτηριστικά:
Input: AC 110V~240V
Output:
21W
DC 5V - 4.0A
9V - 2.4A
Κωδικός
Προϊόντος:
8255281

www.volte-tel.gr

Για περισσότερες λεπτομέρειες και προϊόντα
υψηλής τεχνολογίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας... Τηλεφωνική επικοινωνία:2310.541.542

HT-G700 και HT-S20R

Η Sony ενισχύει την κατηγορία των soundbar με δύο νέα μοντέλα
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Η Sony παρουσίασε δύο νέα soundbar, τα μοντέλα HT-G700 και
HT-S20R. Τα νέα μοντέλα είναι ιδανικά για να απολαμβάνετε τα
αγαπημένα σας προγράμματα στην τηλεόραση και ταινίες με δυνατό,
καθηλωτικό ήχο από την άνεση του σπιτιού σας.

Κινηματογραφικός ήχος surround
και καθαροί διάλογοι
Το soundbar HT-G700 3.1 καναλιών
με τεχνολογία Dolby Atmos και DTS:X,
συνδυάζει δυνατό ήχο surround για
«καθαρή» ακρόαση διαλόγων, ώστε να
«βυθίζεστε» πλήρως στα αγαπημένα σας
τηλεοπτικά προγράμματα και ταινίες.
Ακούστε τον ήχο να «πηγάζει» από όλες
τις κατευθύνσεις με ήχο surround 7.1.2.
καναλιών. Το μοντέλο HT-G700 διαθέτει
την τεχνολογία Vertical Surround Engine της
Sony, που σημαίνει ότι τα τρία μπροστινά
ηχεία του HT-G700, σε συνδυασμό με
την επεξεργασία σήματος της Sony,
αναπαράγουν τον ήχο, τόσο σε κατακόρυφο
όσο και σε οριζόντιο επίπεδο. Επιπλέον,
η επεξεργασία σήματος είναι βελτιωμένη
προσφέροντας έτσι ήχο surround σε
μεγαλύτερο εύρος. Ακόμη, πατώντας το
κουμπί Immersive AE (Audio Enhancement),
το soundbar HT-G700 μετατρέπει ακόμα
και τον κανονικό στερεοφωνικό ήχο σε
ήχο surround 7.1.2, ώστε κάθε τηλεοπτική
εκπομπή και ταινία να αναβαθμίζεται με την
εμπειρία ήχου surround.
Επιπλέον, το soundbar HT-G700 διαθέτει
ένα κεντρικό ηχείο, αποκλειστικά
σχεδιασμένο ώστε οι ομιλίες να ακούγονται
«καθαρά», είτε πρόκειται για πολύ
γρήγορους διαλόγους στις αγαπημένες σας
τηλεοπτικές εκπομπές είτε για ψιθύρους
σε ταινίες του Χόλυγουντ. Το μοντέλο είναι
επίσης εξαιρετικό για να ακούτε μουσική,
προσφέροντας «πλούσια» και λεπτομερή
εμπειρία ακρόασης. Ακόμα, το soundbar
HT-G700 διαθέτει λειτουργία S-Force PRO
με εξαιρετικό συντονισμό που αυξάνει τον
ήχο, ώστε να συνδυάζεται με μεγαλύτερες
τηλεοράσεις (πάνω από 55 ίντσες), για να
μπορείτε να «βυθίζεστε» πλήρως σε αυτό
που παρακολουθείτε.

Επιλέξτε την τέλεια ρύθμιση για εσάς
Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία ήχου
που ταιριάζει καλύτερα στο περιεχόμενο
που ακούτε, απευθείας μέσω ενός
κουμπιού στο τηλεχειριστήριο. Έτσι, έχετε τη
δυνατότητα να παρακολουθήσετε ταινίες σε
«βάθος» με τη λειτουργία Κινηματογράφου
(Cinema) και να ακούτε κάθε λεπτομέρεια
των αγαπημένων σας τραγουδιών με τη
λειτουργία Μουσικής (Music). Επιπλέον,
υπάρχουν πρόσθετες ρυθμίσεις φωνητικής
λειτουργίας και νυχτερινής λειτουργίας. Η
φωνητική λειτουργία (Voice) προσαρμόζει
τις ρυθμίσεις ήχου δίνοντας έμφαση σε
ομιλίες, και έτσι δεν πρόκειται να χάσετε
ούτε μια λέξη από όσα ακούτε, ενώ η
λειτουργία Νύχτας (Night) βελτιστοποιεί
την ισορροπία του ήχου ώστε να ακούτε
καθαρά, ακόμη και σε χαμηλά επίπεδα
έντασης.
Το soundbar HT-G700 συνοδεύεται από ένα
δυνατό, ασύρματο υπογούφερ (subwoofer)
που προσφέρει βαθύτερο, «πλουσιότερο»
ήχο μπάσου. Επιπλέον, η ειδική σχεδίαση
προσφέρει πλούσιο και βαθύ μπάσο. Τέλος,
μπορείτε να το συνδέσετε με την τηλεόρασή
σας γρήγορα και εύκολα μέσω Bluetooth®
ή HDMI eARC/ARC.

HT-S20R
Το soundbar HT-S20R αποτελεί μία
ξεχωριστή και ισχυρή πρόταση 5.1
καναλιών. Με κομψή σχεδίαση που
«καμουφλάρει» τις δυνατότητές του, το
soundbar αυτό προσφέρει ισχύ 400W,
διαθέτει δύο ηχεία στο πίσω μέρος και ένα
υπογούφερ (subwoofer). Σχεδιασμένο για
τέλεια εφαρμογή δίπλα στις τηλεοράσεις,
το soundbar HT-S20R είναι επίσης πολύ
εύκολο να συνδεθεί με την τηλεόρασή σας
μέσω HDMI, οπτικής ή αναλογικής εισόδου.
Μπορείτε επίσης να απολαύσετε τη μουσική
σας μέσω σύνδεσης Bluetooth ή USB.

27

28

Η σειρά τηλεοράσεων Sony XH95 4K HDR
Full Array LED είναι πλέον διαθέσιμη σε όλη
την Ευρώπη σε πέντε μεγέθη οθόνης για να
ταιριάζουν εύκολα σε κάθε χώρο.
Η XH95 χρησιμοποιεί τις καλύτερες
τεχνολογίες εικόνας και ήχου της Sony
σε έναν πρωτοποριακό συνδυασμό, ώστε
να παρέχουν μια συναρπαστική εμπειρία
προβολής.
Χρησιμοποιώντας τον καλύτερο στην
κατηγορία του επεξεργαστή εικόνας, X1
Ultimate της Sony, επιτυγχάνεται ευκρινής
ποιότητα εικόνας με ακρίβεια, για μια
εξαιρετικά ρεαλιστική εμπειρία θέασης. Ο
εξαιρετικής ποιότητας ήχος αποτελεί βασική
παράμετρο της εμπειρίας θέασης και η σειρά
XH95 διαθέτει την τεχνολογία «Soundfrom-Picture Reality», η οποία δίνει στους
χρήστες την αίσθηση ότι ο ήχος προέρχεται
απευθείας μέσα από την οθόνη.
Οι νέες XH95 τηλεοράσεις συνεχίζουν
να προσφέρουν περιεχόμενο σύμφωνα
με την πρόθεση του δημιουργού, με τη
λειτουργία «Netflix Calibrated Mode», για
επαγγελματικής ποιότητας περιεχόμενο από
την πλατφόρμα Netflix και «IMAX Enhanced»,
φέρνοντας την εμπειρία IMAX στον
προσωπικό σας χώρο και προσφέροντας ένα
νέο επίπεδο θέασης, ήχου.
Οι τηλεοράσεις XH95 της Sony εισάγουν,
επίσης, το «Ambient Optimization», μια
νέα τεχνολογία που βελτιστοποιεί την
ποιότητα εικόνας και ήχου σε οποιοδήποτε
περιβάλλον χρήστη. Συγκεκριμένα, η
φωτεινότητα της εικόνας προσαρμόσει

αυτόματα, ανάλογα με το φως του
περιβάλλοντος στο δωμάτιο, αυξάνοντας
τη φωτεινότητα σε φωτεινά δωμάτια και
μειώνοντάς τη σε σκοτεινότερους χώρους
για να εξασφαλίσει την τέλεια δυνατή
προβολή. Ακόμα, ανιχνεύει αντικείμενα
στο δωμάτιο, όπως κουρτίνες και έπιπλα
που απορροφούν ή αντανακλούν τον ήχο,
βελτιστοποιώντας την ακουστική, έτσι ώστε
να διατηρείται η ποιότητα ήχου.
Εκτός από την τεχνολογία «Ambient
Optimization», οι τηλεοράσεις XH95 φέρουν
τη νέα μορφή σχεδιασμού, «Immersive
Edge». Για ακόμα πιο επιβλητική εμπειρία,
μια διακριτική βάση βρίσκεται πλέον στην
άκρη της οθόνης, η οποία είναι τόσο μίνιμαλ
που δεν είναι καν ορατή, προσφέροντας
στους χρήστες μια βελτιωμένη και
ανεπηρέαστη εμπειρία θέασης.
Η σειρά τηλεοράσεων XH95 διαθέτει
Android TV με Google Assistant, Google
Play Store και ενσωματωμένο Chromecast,
προσφέροντας στους χρήστες εύκολη
πρόσβαση σε περιεχόμενο, υπηρεσίες
και συσκευές μέσω της εκτεταμένης
πλατφόρμας του. Τα πρωτότυπα user
interface μενού και οι δυνατότητες
φωνητικού ελέγχου της Sony είναι, επίσης,
βελτιωμένα για καλύτερη καθημερινή χρήση.
Οι χρήστες του Apple AirPlay 2 μπορούν
να μεταδίδουν σε ροή ταινίες, μουσική,
παιχνίδια και φωτογραφίες στην τηλεόρασή
τους, απευθείας από το iPhone, το iPad ή το
Mac. Η τεχνολογία Apple HomeKit παρέχει
έναν εύκολο και ασφαλή τρόπο για τους
χρήστες να ελέγχουν την τηλεόρασή τους
από τα iPhone, iPad ή Mac.
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SOUND BLASTERX AE-5 PLUS PURE EDITION
Έ Ν Α Γ Ο Η Τ Ε Υ Τ Ι Κ Ό Θ Έ Α Μ Α Ή Χ Ο Υ, Φ Ω Τ Ό Σ Κ Α Ι Χ Ρ Ώ Μ ΑΤ Ο Σ !

Η Creative Technology εξελίσσει την
αισθητική στο gaming και παρουσιάζει τη
Sound BlasterX AE-5 Plus Pure Edition που
συνδυάζει τον φωτισμό και τον καθαρό ήχο
και χαρίζει στους PC gamers νίκες με στυλ.
Διαθέσιμη μόνο σε περιορισμένη παραγωγή,
η Sound BlasterX AE-5 Plus Pure Edition
μετατρέπει αριστουργηματικά οποιονδήποτε
υπολογιστή με RGB φωτισμό και χρώμα σε
συνδυασμό με τον ισχυρό ήχο που ταιριάζει
στο brand Sound Blaster.
Η Sound BlasterX AE-5 Plus Pure Edition
έρχεται με κομψό, λευκό μεταλλικό
φινίρισμα και διαθέτει τέσσερις επιπλέον
προσαρμόσιμες λωρίδες LED RGB που
αναδεικνύουν το αποκλειστικό Aurora

Reactive Lighting System της Creative. Με
16,8 εκατομμύρια προσαρμόσιμα χρώματα,
προσφέρει στους gamers δημιουργικό εύρος
ζώνης για την κατασκευή του απόλυτου
πεδίου για gaming με εκπληκτικό ήχο και
μαγευτικά εφέ φωτισμού.
Όπως και η κλασσική Sound BlasterX
AE-5 Plus που κυκλοφόρησε πριν από
ένα μήνα, η Pure Edition υποστηρίζει την
κωδικοποίηση Dolby Digital Live και DTS
Connect, για να προσφέρει περισσότερες
επιλογές διανομής σε εξωτερικές συσκευές
ήχου. Διαθέτει επίσης το πλέον πρόσφατο
λογισμικό Sound Blaster Command, το
οποίο διαθέτει φιλικότερη διασύνδεση στο
χρήστη και ρυθμίσεις προσαρμογής χωρίς
προβλήματα.

ΤΙΜΉ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΌΤΗΤΑ
Η SOUND BLASTERX AE-5 PLUS PURE EDITION ΑΝΑΜΈΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΑΓΟΡΆ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΤΊΘΕΤΑΙ ΣΤΑ €159.99.
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MACBOOK PRO

13-ΙΝΤΣΏΝ
Με Magic Keyboard, διπλάσιο
χώρο αποθήκευσης και καλύτερες
επιδόσεις

Η iSquare, επίσημος διανομέας των
προϊόντων Apple σε Ελλάδα και Κύπρο,
ανακοινώνει πως η Apple παρουσίασε την
καινούρια σειρά MacBook Pro 13-ιντσών
με διπλάσιο χώρο αποθήκευσης, το νέο
Magic Keyboard για την απόλυτη εμπειρία
πληκτρολόγησης και επεξεργαστές Intel
δέκατης γενιάς. Το νέο MacBook Pro
13-ιντσών ενσωματώνει επεξεργαστές
Intel δέκατης γενιάς, καθιστώντας την
απόδοση γραφικών έως και 80% ταχύτερη.
Διαθέτει το μοναδικό Magic Keyboard
τελευταίας γενιάς, με την καλύτερη
εμπειρία πληκτρολόγησης στην αγορά,
ενώ παράλληλα προσφέρει διπλάσιο

χώρο αποθήκευσης με δίσκο SSD και
έως 16GB μνήμης, παρέχοντας ακόμα
μεγαλύτερη αξία στο πιο δημοφιλές μοντέλο
MacBook Pro. Η υπέροχη Retina οθόνη,
οι τεχνολογίες Touch Bar και Touch ID, για
γρήγορες και ασφαλείς πληρωμές καθώς
και η ολοήμερη διάρκεια λειτουργίας της
μπαταρίας, καθιστούν το νέο MacBook Pro
τον απόλυτο φορητό υπολογιστή. Διαθέτει
ακόμα στερεοφωνικά ηχεία, διαισθητικό
λειτουργικό macOS και ζυγίζει λιγότερο από
ενάμιση κιλό, όλα σε ένα κομψό σχεδιασμό
από αλουμίνιο.
Διατίθεται σε Silver και Space Gray φινίρισμα.

Με την αγορά κάθε
νέας Apple συσκευής ο
χρήστης απολαμβάνει
δωρεάν συνδρομή ενός
έτους στην υπηρεσία
Apple TV+.
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6+1 FREE
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΈΣ
ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ
ΣΤΟ ZOOM
Aνάλογα με το τι τύπος είστε!

Η πανδημία του κορονοϊού έδωσε τεράστια ώθηση στις εφαρμογές που δίνουν τη
δυνατότητα για video conferencing. Είτε για επικοινωνία, είτε για δουλειά, είτε ακόμη
και για απλή διασκέδαση αναμφίβολα την περίοδο του lockdown οι περισσότεροι από
εμάς κάναμε χρήσω των συγκεκριμένων applications. Φυσικά, μεγάλος «νικητής»
αναδείχθηκε το Zoom, αν και υπήρξαν πολλές γκρίνιες αναφορικά με την ασφάλεια που
προσέφερε ιδιαίτερα το πρώτο χρονικό διάστημα (το φαινόμενο του «zoombombing»,
όπου άτομα έμπαιναν σε meetings απρόσκλητα ήταν πολύ έντονο). Εάν βέβαια δεν
εμπιστεύεστε το Zoom υπάρχουν και άλλες free λύσεις για video conferencing, οι οποίες
σας βοηθούν να μένετε στο σπίτι χωρίς να χάνετε την επαφή με φίλους, συγγενείς και
τους συνεργάτες σας.

FaceTime: για τον… Apple addict!
To FaceTime είναι το app που βρίσκεται σε κάθε iPhone, iPad ή Mac, οπότε εάν λατρεύετε το
οικοσύστημα της Apple, τότε θα είστε σίγουρα παλιοί γνώριμοι. Συνεργάζεται με τις συσκευές
της Apple και υποστηρίζει τη λειτουργία Group FaceTime από το 2018, πράγμα που σημαίνει ότι
μπορούν να βρεθούν στο ίδιο group έως και 32 άτομα.
WhatsApp: για τον πιο… casual!
To WhatsApp αυτή τη στιγμή υπολογίζεται
ότι έχει σπάσει το φράγμα των 2
δισεκετομμυρίων users σε ολόκληρο τον
κόσμο. Στα πλεονεκτήματα του είναι ότι
προσφέρει μεγάλη ευκολία στη χρήση
και ότι δουλεύει τόσο με Android όσο και
με iOS συσκευές. Παράλληλα, παρέχει
end-to-end encryption και αν μη τι άλλο
πρόκειται για μια εξαιρειτκή πρόταση για
να μείνετε σε επαφή με την οικογένεια και
τους συγγενείς σας.
Skype: για τον λάτρη του «κλασικού»!
To Skype είναι η video conferencing
εφαρμογή που έχει γράψει πολλά
χιλιόμετρα, καθώς εδώ και
πολλά χρόνια φέρνει κοντά τους
ανθρώπους και τους βοηθάει να
επικοινωνούν. Είναι διαθέσιμο για
iOS, Android, Windows και Mac
και προσφέρει video και audio
calls (με την υποστήριξη έως και
50 ατόμων), ενώ παράλληλα σας
επιτρέπει να κάνετε recording, να
σώσετε ή να μοιραστείτε τις βίντεο
κλήσεις σας.
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Facebook Messenger Rooms: για
τον fan του Mark Zuckerberg!
Tο Messenger Rooms είναι
η πρόσφατη προσπάθεια της
Facebook να κυριαρχήσει και στον
τομέα του video conferencing.
Επιτρέπει τη δημιουργία virtual
rooms με τη συμμετοχή έως 50
ατόμων, ενώ αξίζει να σημειωθεί
ότι δεν απαιτείται κάποιος να
διαθέτει account στο Facebook για
να τα χρησιμοποιήσει.

Microsoft Teams: για εκείνον που
επιμένει… Microsoft!
Το Teams της Microsoft είναι δωρεάν
και είναι ιδανικό για εκείνους
που αγαπούν να χρησιμοποιούν
οτιδήποτε προέρχεται από την
γνωστή εταιρεία με έδρα το
Redmond. Είναι free και βολικό και
φέρει την εγγύηση ασφαλείας της
Microsoft.
Houseparty: για τους gamers
της παρέας!
To Houseparty πρόκειται για ένα
video chat app, το οποίο αποτελεί
δημιούργημα της Epic Games. Το
ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι προσφέρει
πολλές χαβαλετζίδικες στιγμές, καθώς
επιτρέπει να διοργανώσετε το δικό σας
party παίζοντας διάφορα διασκεδαστικά
trivia games.

Jitsi: για τον τέρμα… εναλλακτικό!
Για εκείνους που τους αρέσει να
ψάχνονται και να ασχολούνται
με open-source κώδικες, το Jitsi
πρόκειται για μια Open-source
video conferencing service, η
οποία προσφέρει τη δυνατότητα
παραμετροποίησης και διαμόρφωσης
της για εκείνον που του αρέσει να
παίζει με τον προγραμματισμό.
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Η νέα προηγμένη εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα που βοηθά
στον ταχύτερο εντοπισμό αγνοουμένων
Τη νέα καινοτόμα εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, Missing Alert App, που βοηθά ώστε
όλοι να μπορούν να συμβάλλουν στον ταχύτερο εντοπισμό αγνοουμένων με τη
βοήθεια της τεχνολογίας, παρουσίασαν ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και η
COSMOTE, στο πλαίσιο της φετινής εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Εξαφανισμένων
Παιδιών (25/5), που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.

Το Missing Alert app θα είναι σύντομα
διαθέσιμο για το κοινό. Όποιος επιθυμεί, θα
μπορεί να το κατεβάσει στο κινητό του και να
βοηθά στον εντοπισμό αγνοουμένων στη
χώρα μας:
•	λαμβάνοντας ειδοποιήσεις στο κινητό του
για τα περιστατικά εξαφάνισης στην περιοχή
όπου βρίσκεται εκείνη τη στιγμή,
•	συμμετέχοντας στις έρευνες με την αποστολή
πληροφοριών μέσω chat,
•	κινητοποιώντας και άλλους εθελοντές στην
ίδια περιοχή, μέσω social media.
Επιπλέον, οι χρήστες θα μπορούν να
προστατεύσουν οικεία τους πρόσωπα,
που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες με υψηλό
κίνδυνο εξαφάνισης (π.χ. λόγω άνοιας, νοητικής
στέρησης), δηλώνοντας προληπτικά τα στοιχεία
τους -μέσω του app- ώστε να επιταχυνθεί η
διαδικασία αναγγελίας εξαφάνισης και έναρξης
της έρευνας, σε περίπτωση που χρειαστεί.
Την πρωτοβουλία για τον σχεδιασμό και την
υλοποίηση του Missing Alert App ανέλαβε
η COSMOTE. Από τα πρώτα στάδια του
σχεδιασμού, «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία του app,
με την μακρόχρονη εμπειρία και εξειδίκευσή του
σε θέματα εξαφάνισης.

Τα στατιστικά στοιχεία για την
πρόληψη & την αντιμετώπιση των
εξαφανίσεων στην Ελλάδα
Στη διαδικτυακή εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε σήμερα, «Το Χαμόγελο
του Παιδιού» παρουσίασε, μεταξύ άλλων, τα
επίσημα στατιστικά στοιχεία των δράσεων και
υπηρεσιών του, αναφορικά με την πρόληψη,
αλλά και την αντιμετώπιση του φαινομένου της
εξαφάνισης.
Πιο συγκεκριμένα, από 1/1/2019 έως και
30/4/2020:
•	Η 116000 Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις

Εξαφανίσεις έλαβε 12.066 κλήσεις.
Με στόχο την πρόληψη, εξειδικευμένοι
ψυχολόγοι πραγματοποίησαν παρεμβάσεις σε
986 μαθητές και μαθήτριες, 1.332 γονείς και
κηδεμόνες, 1.872 εκπαιδευτικούς.
•	Ο Οργανισμός διαχειρίστηκε σε συνεργασία
με την ΕΛ.ΑΣ. και τους συναρμόδιους φορείς,
τις εξαφανίσεις 163 παιδιών, εκ των οποίων
τα 138 βρέθηκαν καθώς και 12 ενηλίκων,
εκ των οποίων οι 10 εντοπίστηκαν. Για 16
παιδιά ενεργοποιήθηκε το Amber Alert Hellas,
ενώ για τους 8 ενήλικες ενεργοποιήθηκε
η νέα υπηρεσία Missing Alert Hellas, που
απευθύνεται σε άτομα από 18 έως 60 ετών
τα οποία ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και
ομάδες υψηλού κινδύνου.
•	Έμφαση δόθηκε και στις νέες σημαντικές
συνεργασίες που έχει συνάψει «Το Χαμόγελο
του Παιδιού» με το Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη, καθώς και το Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας.
Το Missing Alert App θα προστεθεί στα εργαλεία
που ήδη διαθέτει «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
αλλά και οι θεσμικοί συναρμόδιοι φορείς για
την πρόληψη και διαχείριση κάθε περιστατικού
εξαφάνισης. Την εφαρμογή θα χειρίζεται η
εξειδικευμένη ομάδα του Οργανισμού, η
οποία κάθε πληροφορία θα την διοχετεύει
στους αρμόδιους, ώστε να αξιολογείται και να
αξιοποιείται στο μέγιστο, με στόχο τον άμεσο
εντοπισμό του ατόμου που αναζητείται.
H COSMOTE αξιοποιεί τη τεχνολογία και
την καινοτομία ώστε να δημιουργεί λύσεις
και εφαρμογές για έναν κόσμο καλύτερο για
όλους. Σε αυτό το πλαίσιο, στηρίζει διαχρονικά
το σημαντικό έργο του «Χαμόγελου του
Παιδιού», προσφέροντας τηλεπικοινωνιακές
υπηρεσίες, υποδομές και τεχνολογικές λύσεις
που διευκολύνουν το δύσκολο έργο του
σωματείου για την φροντίδα των παιδιών και την
αντιμετώπιση περιστατικών εξαφάνισης στην
Ελλάδα.
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Avatar
ΠΏΣ ΝΑ ΦΤΙΆΞΕΙΣ ΤΟ ΔΙΚΌ ΣΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΈΝΟ

To Facebook μας συστήνει τα νέα
του Avatar - τα προσωποποιημένα
emoji που μπορεί να φτιάξει πλέον ο
καθένας.
Τώρα, θα μπορείτε να φτιάξετε emojis που θα
σας μοιάζουν και θα τα χρησιμοποιείτε για στα
σχόλια και σε μηνύματα. Οι επιλογές που έχετε
για να φτιάξετε ένα Avatar που θα σας μοιάζει
είναι αμέτρητες. Ας δούμε παρακάτω πώς θα
φτιάξετε μία ψηφιακή mini βερσιόν του εαυτού
σας:

Πώς θα φτιάξετε κι εσείς το δικό σας
Facebook Avatar;

1

Πηγαίνετε είτε κάτω από κάποιο
σχόλιο στην εφαρμογή του Facebook
είτε στα μηνύματά σας στο Facebook
Messenger. Πατήστε στην χαρούμενη
φατσούλα δίπλα από την μπάρα που γράφετε,
όπου βρίσκεται τα emoji σας. Όπως φαίνεται
στην παρακάτω εικόνα, θα πρέπει να πατήσετε
το μωβ εικονίδιο, αναλόγως το χρώμα που
έχετε επιλέξει για τη συνομιλία σας.

2
3

Θα δείτε την επιλογή «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΑΒΑΤΑΡ». Κάντε κλικ και θα βρεθείτε
στο περιβάλλον όπου θα αρχίσετε να
φτιάχνετε το προσωποποιημένο emoji.

Η πλατφόρμα θα σας ζητήσει να
επιλέξετε τα χαρακτηριστικά του
Avatar σας όπως εσείς τα θέλετε. Από
χρώμα δέρματος, μαλλιά, αξεσουάρ
μέχρι και σχήμα προσώπου. Αφού επιλέξετε
το χαρακτηριστικό που επιυμείτε από κάθε
κατηγορία, πατήστε πάνω δεξιά το «τικ».

4

Το Facebook Avatar σας είναι έτοιμο
για χρήση! Εκεί που πατήσατε
στην αρχή για να φτιάξετε το
προσωποποιημένο σας emoji, τώρα
θα εμφανιστεί μία πληθώρα από emojis που
θα σας μοιάζουν! Υπάρχει ένα emoji για κάθε
αντίδραση, γέλιο, αγάπη, κλάμα, συγγνώμη
κτλ.
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TIPS
ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΈΣΤΕΡΟ

e BANKING
Για να έχετε πάντοτε το κεφάλι σας... ήσυχο!

Το ebanking είναι βολικό και εύχρηστο.
Αλλά δυστυχώς έρχεται με μερικούς
κινδύνους. Έτσι όπως ακούτε ανθρώπους
να ληστεύονται στα ATM, έτσι και οι online
λογαριασμοί μπορούν να χακαριστούν.
Ακολουθήστε τα παρακάτω tips από την
Bitdefender για να ελαχιστοποιήσετε το
κίνδυνο και να κρατήσετε τον λογαριασμό
σας ασφαλή:

Ενεργοποιήστε την ταυτοποίηση
2-παραγόντων
Στο κάτω κάτω όλα έχουν να κάνουν
με ποια τράπεζα θα επιλέξετε. Είτε
διαλέξετε την Eurobank, είτε την Εθνική,
κοιτάξτε να σας δίνεται η δυνατότητα
της ταυτοποίησης 2-παραγόντων. Το

τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί
δραματικά οι επιθέσεις με backdoors,
πράγμα το οποίο σημαίνει ότι όταν
σας χακάρουν, αφήνουν μετά μία
“πόρτα” ανοιχτή για να μπαίνουν στο
σύστημα σας, όποτε αυτοί θέλουν.
Ενεργοποιώντας λοιπόν το λεγόμενο twofactor authentication, εξασφαλίζεται ότι
κανένας δεν πρόκειται να μπει χωρίς την
άδεια σας και αν μπει θα ειδοποιηθείτε
απευθείας.

Δημιουργήστε έναν ισχυρό κωδικό
πρόσβασης
Εάν η τράπεζα που έχετε σας παρέχει
την δυνατότητα του password generator,
ενός εργαλείο που σας προτείνει

κωδικούς πρόσβασης, τότε κοιτάξτε να
επιλέξετε έναν μεγάλο και περίπλοκο. Ο
μόνος τρόπος που μπορείτε να πετύχετε
τον τέλειο κωδικό πρόσβασης είναι μόνο
αν κάνετε μία μίξη αριθμών, συμβόλων και
γραμμάτων. Να θυμάστε ότι δεν πρέπει
ποτέ να βάλετε για κωδικό κάτι το οποίο να
σχετίζεται με εσάς, παραδείγματος χάριν,
την ημερομηνία γέννησης σας. Όταν κάνετε
εγγραφή στο ebanking, η τράπεζα σας κάνει
κάποιες ερωτήσεις ασφαλείας. Θυμηθείτε
να απαντήσετε σωστά τις ερωτήσεις και με
απόλυτη ειλικρίνεια, γιατί εάν ξεχάσετε τον
κωδικό σας, είναι το μόνο πράγμα που σας
σώζει.

Εγκαταστήστε ένα VPN

Κάντε όλες τις απαραίτητες
ενημερώσεις του υπολογιστή σας

Ένα μεγάλο λάθος που κάνουμε γιατί απλά
βαριόμαστε να βάζουμε τον κωδικό μας κάθε
φορά, είναι η αυτόματη συμπλήρωση. Ναι,
το ξέρω ότι σας γλυτώνει 30 δευτερόλεπτα,
αλλά εάν σας χακάρουν τον υπολογιστή, το
πρώτο πράγμα που θα τσεκάρουν είναι η
αυτόματη συμπλήρωση, τα Cookies και οι
τραπεζικές κάρτες.

Μπορεί να σας φαίνεται άσχετο, αλλά
οι περισσότερες επιθέσεις έχουν γίνει
σε παλαιότερες εκδόσεις λειτουργικών
συστημάτων. Αυτό συμβαίνει γιατί όσο
προχωράει και εξελίσσεται η τεχνολογία, έτσι
εξελίσσονται για τα malware, με αποτέλεσμα οι
άμυνες του δικού σας παλιού συστήματος, να
μην μπορούν να τα αντιμετωπίσουν με επιτυχία.

Μην κλικάρετε σε email που δεν
γνωρίζετε
Έχουμε μιλήσει για το phishing χιλιάδες φορές
στο blog μας. Νομίζω ότι έχει γίνει κατανοητό,
ότι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να σας
συμβεί είναι να σας χακάρουν με phishing γιατί
πολύ απλά δεν γνωρίζετε με τι ιό μπορεί να
σας μολύνουν. Μάλιστα, η κυβερνοασφάλεια
έχει βελτιωθεί τόσο πολύ όπου οι περισσότεροι
χάκερς μπορούν να σας χακάρουν μόνο με την
συγκεκριμένη μέθοδο. Οπότε, κοιτάξτε να μην
κλικάρετε σε “κακό” link, γιατί εσείς θα έχετε
επιτρέψει να σας κλέψουν τα αρχεία.

Όταν πραγματοποιείται τραπεζικές
συναλλαγές, κοιτάξτε να βρίσκεστε σε ένα
ασφαλές δίκτυο και όχι σε κάποιο δημόσιο.
Μπορείτε να δοκιμάσετε να εγκαταστήσετε
κάποιο VPN (Virtual Private Network), με
αποτέλεσμα κάθε φορά που πάτε να κάνετε
κάποια συναλλαγή να προστατεύεστε
από πολύπλοκους αλγορίθμους
κρυπτογράφησης. Μπορείτε να
κατεβάσετε ΔΩΡΕΑΝ από το
https://bitdefender.gr/downloads το
Bitdefender Total Security που έχει VPN.

Μην αποθηκεύετε ποτέ τους
κωδικούς σας

Τσεκάρετε συχνά τους λογαριασμούς
σας
Ελέγχετε σε ημερήσια βάση τους
λογαριασμούς σας, με αποτέλεσμα να
προλάβετε την ζημιά. Πλέον, με το ebanking
δεν χρειάζεται να πάτε στην τράπεζα και
να περιμένετε στην ουρά για να μάθετε την
κατάσταση του λογαριασμού σας. Μπαίνετε
στην ιστοσελίδα της τράπεζας σας ή ανοίγετε
την εφαρμογή στο κινητό σας και σε διάστημα 2
λεπτών έχετε τσεκάρει το διαθέσιμο υπόλοιπο
σας, τις τελευταίες κινήσεις σας και επίσης
μπορείτε να εξαγάγετε αυτά τα δεδομένα σε
κάποιο αρχείο PDF ή Excel ανάλογα με την
τράπεζα που έχετε το λογαριασμό σας.
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8.3 5G

10 λόγοι για να το επιλέξετε
To Nokia 8.3 5G είναι μία ξεχωριστή πρόταση στην αγορά από την HMD
Global. Μία premium συσκευή που φιλοδοξεί να σας κερδίσει και αυτοί
είναι δέκα λόγοι για την επιλέξετε.
1. Ο μεγαλύτερος αριθμός 5G New
Radio bands που είναι διαθέσιμες
σε ένα τηλέφωνο μέχρι σήμερα
Το Nokia 8.3 5G θα είναι πάντα έτοιμο για
το μέλλον, καλύπτοντας τον μεγαλύτερο
αριθμό 5G Radio bands μέχρι σήμερα,
καθώς είναι έτοιμο για αυτόνομους και
μη αυτόνομους συνδυασμούς ανάπτυξης
δικτύου 5G που χρησιμοποιούν οι
operators σε όλο τον κόσμο, σε μια ευρεία
γκάμα που ξεκινά από τα 600 MHz και
φτάνει στα 3,8 GHz.

2. Κορυφαίες επιδόσεις και
βελτιωμένη κατανάλωση για ισχύ
5G
Το Nokia 8.3 5G είναι το πρώτο
smartphone που τροφοδοτείται από τον
τελευταίο Qualcomm Snapdragon ModemRF Modular Platform που περιλαμβάνει:
(α) την κορυφαία έκδοση hardware του
Qualcomm Snapdragon 765G (δηλαδή
SM7250-3 AB) σε συνδυασμό με (β) το νέο
Qualcomm 5G RF Front End module.

3. Αισθητήρας ευρείας γωνίας με
σούπερ pixel
Τα μεγάλα super pixel του Nokia 8.3 5G
στη λειτουργία Night video αποκαλύπτουν
περισσότερες λεπτομέρειες και

προσφέρουν μια φωτεινότερη εικόνα με
λιγότερο θόρυβο. Το βίντεο HDR επιτρέπει
τη λήψη υψηλού δυναμικού εύρους
αντίθεσης, ώστε να μπορείτε να δείτε
ακόμη περισσότερα. Έχοντας μια τετραπλή
κάμερα PureView με ZEISS Optics, το
Nokia 8.3 5G σας δίνει μια κάμερα για
να τα καταγράψετε όλα. Η κάμερα 64MP
προσφέρει εξαιρετική λεπτομέρεια και
ευαισθησία μέσω της τεχνολογίας pixel
binning.

4. ZEISS Cinematic Effects,
εξαιρετικά αργή κίνηση και
λειτουργία Action Cam
Το πρώτο smartphone Nokia που
παρουσιάζει την εφαρμογή λήψης και
επεξεργασίας ZEISS Cinema, το Nokia
8.3 5G σας επιτρέπει να κάνετε το κάθε
βίντεο σας «επικό» και να τραβήξετε
σαν επαγγελματίας με ξεχωριστά εφέ
στυλ όπως το Hollywood. Τραβήξτε το
περιεχόμενό σας σε κινηματογραφική
αναλογία 21:9 και χρησιμοποιήστε την
επαγγελματική χρωματική σκαλέτα
στη συσκευή για να αλλάξετε το στυλ
των βίντεό σας. Επιπλέον, δοκιμάστε τη
λειτουργία Action Cam για να τραβήξετε
σταθερό περιεχόμενο ή εξαιρετικά αργή
κίνηση με ανάλυση FHD στα 240fps.

5. Μοναδικό χρώμα κατευθείαν από
τον Αρκτικό ουρανό
Εμπνευσμένο από τις φινλανδικές ρίζες,
το Nokia 8.3 5G συγκεντρώνει όλα τα
χαρακτηριστικά του σκανδιναβικού
σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένου
του μοναδικού χρώματος που εμπνέεται
κατευθείαν από τον αρκτικό ουρανό.

6. Σχεδιασμός που βοηθά στη
διαχείριση θερμότητας
Το πίσω κάλυμμα έχει δημιουργηθεί
με τεχνολογία επιμετάλλωσης και ένα
χαρακτηριστικό μοτίβο διάθλασης φωτός
που επιτρέπει στα χρώματα να αναμιγνύονται
ώστε να προσομοιώνουν με τα Northern
Lights. Ο προηγμένος σχεδιασμός
ψύξης βοηθά στη διαχείριση θερμότητας
επιτρέποντας τη βέλτιστη απόδοση στο 5G.
Επιπλέον, το πίσω μέρος της συσκευής μας
είναι μοναδικά καλυμμένο με γυαλισμένο 3D
Corning Gorilla Glass για ανθεκτικό και κομψό
φινίρισμα.

7. Μελλοντική αναβάθμιση για
Android 11 και Android 12
Το Nokia 8.3 5G έρχεται με 2 χρόνια
αναβαθμίσεις λειτουργικού συστήματος και
3 χρόνια μηνιαίες ενημερώσεις ασφαλείας,
πράγμα που σημαίνει ότι το τηλέφωνό σας
συνεχίζει να βελτιώνεται με την πάροδο του
χρόνου και είναι έτοιμο για Android 11 και
Android 12 μόλις αυτά γίνουν διαθέσιμα.

8. Η μεγαλύτερη οθόνη PureDisplay
σε smartphone Nokia μέχρι τώρα
Το Nokia 8.3 5G διαθέτει τη μεγαλύτερη
οθόνη PureDisplay που υπάρχει σε
smartphone Nokia. Η οθόνη 6,81” «από άκρη
σε άκρη» είναι τεχνολογίας PureDisplay και
υποστηρίζεται από τον οπτικό επεξεργαστή
Pixelworks. Αυτή η τεχνολογία παρέχει
εντυπωσιακή ποιότητα HDR και αποδίδει
εκπληκτικά την αναπαραγωγή των χρωμάτων
για όλα τα streaming μέσα, τις φωτογραφίες,

τα βίντεο ή τα παιχνίδια σας, ακόμα και όταν το
περιεχόμενο είναι διαθέσιμο μόνο σε τυπικό
δυναμικό εύρος (SDR).

9. Μεγαλύτερη μπαταρία Βελτιστοποιημένη για μεγαλύτερη
απόδοση
Το Nokia 8.3 5G διαθέτει μεγάλη μπαταρία
στα 4500mAh, πράγμα που σημαίνει ότι
προσφέρει βελτιστοποιημένη απόδοση και
μπορείτε να αφιερώσετε λιγότερο χρόνο στο
να ανησυχείτε για την ανάγκη φόρτισης του
τηλεφώνου σας.

10. Υψηλό επίπεδο εμπειριών
smartphone όταν πρόκειται για
εταιρική συσκευή
Με το Nokia 8.3 5G απολαμβάνετε υψηλή
ποιότητα εμπειριών smartphone όταν
πρόκειται για εταιρική συσκευή. Εκτός από
την υπόσχεση δύο ετών αναβαθμίσεων
λογισμικού Android και τριών ετών μηνιαίων
ενημερώσεων ασφαλείας, εάν επιλέξετε ένα
Nokia 8.3 5G για τους υπαλλήλους και την
επιχείρησή σας, μπορείτε να επωφεληθείτε
από την αξεπέραστη ασφάλεια, δυνατότητα
διαχείρισης και αξιοπιστία.
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ΤΗΛΕΡΓΑΣΊΑ
ΚΑΙ.ΠΟΡΝΌ;
5 στους 10 παρακολουθούν πορνό στις ίδιες
συσκευές που χρησιμοποιούν για τηλεργασία!

Καθώς τα μέτρα κοινωνικής αποσ τασιοποίησης έχουν γίνει κομμάτι της
καθημερινότητας και οι εργαζόμενοι προσαρμόζονται στα νέα επαγγελματικά
τους περιβάλλοντα, που μπορεί να είναι ακόμα και τα σαλόνια τους, υπάρχει
πιθανότητα να θολώσουν τα όρια ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής. Στην
πραγματικότητα, οι μισοί (51%) εκείνων που εργάζονται από το σπίτι και άρχισαν
να παρακολουθούν περισσότερο πορνογραφικό περιεχόμενο παραδέχονται ότι
το έκαναν στις ίδιες συσκευές που χρησιμοποιούν για εργασιακούς σκοπούς.
Αυτό είναι μόνο ένα από τα βασικά ευρήματα της έκθεσης της Kaspersky «Πως ο
COVID-19 άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε».

Η νέα «κανονικότητα» που οι εργαζόμενοι
αντιμετωπίζουν πλέον αρχίζει να
επηρεάζει την ισορροπία μεταξύ ιδιωτικής
και επαγγελματικής ζωής. Σχεδόν ένας
στους τρεις (31%) εργαζομένους δήλωσε

ότι έχουν αυξηθεί οι ώρες εργασίας του σε
σύγκριση με το παρελθόν. Ωστόσο, το 46%
δήλωσε ότι έχει αυξήσει τον χρόνο που
αφιερώνει σε προσωπικές δραστηριότητες.
Αυτή η συγκεκριμένη αλλαγή μπορεί να

έχει προκύψει επειδή οι εργαζόμενοι δεν
χρειάζεται πλέον να μετακινούνται ή να
ταξιδεύουν.
Η έκθεση αποκάλυψε επίσης ότι έχει γίνει
πιο δύσκολο για τους εργαζομένους να
διαχωρίζουν τις επαγγελματικές από τις
προσωπικές δραστηριότητες, ειδικά όταν
πρόκειται για το κομμάτι της πληροφορικής.
Ανησυχητικά για τις επιχειρήσεις, το 51% των
εργαζομένων που παραδέχονται ότι έχουν
αρχίσει να παρακολουθούν περισσότερο
πορνογραφικό περιεχόμενο από τότε που
εργάζονται από το σπίτι, δηλώνουν ότι το
κάνουν σε συσκευές που χρησιμοποιούν για
εργασιακούς σκοπούς. Σχεδόν το ένα πέμπτο
(18%) των εργαζομένων το κάνει ακόμη και
σε συσκευές που τους παρέχονται από τους
εργοδότες τους, ενώ το 33% παραδέχεται ότι
παρακολουθεί πορνογραφικό περιεχόμενο σε
προσωπικές του συσκευές που χρησιμοποιεί
επίσης για εργασιακούς σκοπούς. Επιπλέον,
το 55% των εργαζομένων δηλώνουν ότι
διαβάζουν περισσότερο ειδησεογραφικές
ιστοσελίδες από ό, τι πριν την έναρξη της
τηλεργασίας. Αν και αυτό είναι κατανοητό
επειδή οι άνθρωποι θέλουν να είναι ενήμεροι
για τις τελευταίες εξελίξεις του κορωνοϊού,
το 60% αυτής της δραστηριότητας γίνεται
σε συσκευές που χρησιμοποιούνται
για εργασία. Αυτό μπορεί, ωστόσο, να
οδηγήσει σε «μολύνσεις» από κακόβουλο
λογισμικό αν οι υπάλληλοι δεν δώσουν
προσοχή στις πηγές και τους ιστότοπους που
επισκέπτονται. Οι εργαζόμενοι αναπτύσσουν
επίσης τη συνήθεια να χρησιμοποιούν
τις προσωπικές τους υπηρεσίες για
επαγγελματικούς σκοπούς - αυξάνοντας
τους πιθανούς κινδύνους για shadow IT,
συμπεριλαμβανομένης της αποκάλυψης
ευαίσθητων πληροφοριών. Για παράδειγμα,
το 42% των υπαλλήλων χρησιμοποιούν
προσωπικούς λογαριασμούς email για
θέματα που σχετίζονται με την εργασία και
το 49% παραδέχεται ότι η χρήση τους έχει
αυξηθεί όταν εργάζονται από το σπίτι. Το 38%

χρησιμοποιεί προσωπικούς messengers
που δεν έχουν εγκριθεί από τα τμήματα
πληροφορικής τους, με το 60% αυτών να το
κάνουν πιο συχνά στις νέες αυτές συνθήκες.
Για να διασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις κάνουν
ό, τι μπορούν για να διατηρήσουν τους
υπαλλήλους και τα εταιρικά τους δεδομένα
ασφαλή, η Kaspersky συνιστά στους
εργοδότες τα ακόλουθα μέτρα:
• Προγραμματίστε βασική εκπαίδευση
ευαισθητοποίησης για τους υπαλλήλους
σας. Αυτό μπορεί να γίνει διαδικτυακά
και να καλύπτει βασικές πρακτικές, όπως
διαχείριση λογαριασμού και κωδικών
πρόσβασης, ασφάλεια email, ασφάλεια
τερματικού σημείου. Οι Kaspersky και
Area9 Lyceum έχουν ετοιμάσει μια
δωρεάν λειτουργία για να βοηθήσουν το
προσωπικό να εργαστεί με ασφάλεια από
το σπίτι.
• Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές, το
λογισμικό, οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες
ενημερώνονται με τις πιο πρόσφατες
ενημερώσεις κώδικα.
• Εγκαταστήστε αποδεδειγμένο λογισμικό
προστασίας, όπως το Kaspersky Endpoint
Security Cloud, σε όλα τα τερματικά
σημεία, συμπεριλαμβανομένων των
φορητών συσκευών και ενεργοποιήστε
τα τείχη προστασίας. Οποιαδήποτε λύση
χρησιμοποιείτε θα πρέπει να περιλαμβάνει
προστασία από διαδικτυακές απειλές ιστού
και email phising.
Για εργαζόμενους και οικιακούς χρήστες
που πρέπει να εργαστούν από τις
προσωπικές τους συσκευές, η Kaspersky
συμβουλεύει:
• Χρησιμοποιείστε μια αξιόπιστη λύση
ασφάλειας, όπως το Kaspersky Security
Cloud, για ολοκληρωμένη προστασία από
ένα ευρύ φάσμα απειλών.
• «Κατεβάστε» εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό
περιεχόμενο αυστηρά μόνο από αξιόπιστες
πηγές.
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ΤΟ ΤΈΛΟΣ
ΠΛΗΣΙΆΖΕΙ ΓΙΑ
ΤΟ «HOW TO
GET AWAY WITH
MURDER»

Η κορυφαία σειρά, δημιουργία της Shonda
Rhimes, με πρωταγωνίστρια την Viola Davis
στο ρόλο της Annalise Keating, επιστρέφει με
νέα επεισόδια και ένα επικό φινάλε!

ΤΟ ΤΈΛΟΣ ΜΠΟΡΕΊ
ΝΑ ΠΛΗΣΙΆΖΕΙ, ΑΛΛΆ
ΟΙ ΑΝΑΤΡΟΠΈΣ ΔΕΝ
ΣΤΑΜΑΤΆΝΕ ΠΟΤΈ ΣΤΟ
«HOW TO GET AWAY
WITH MURDER»!

Από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου στις 21.00 και
κάθε Δευτέρα στις 21.00, τα νέα επεισόδια
του 6ου και τελευταίου κύκλου της σειράς θα
προβάλλονται αποκλειστικά στο FOX Life!
Το FOX Life είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα
μέσω Cosmote TV, Nova, Vodafone TV, Wind
Vision.
To «How to Get Away with Murder», η
σειρά που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον
των τηλεθεατών σε κάθε κύκλο μέσα
από συνεχείς ανατροπές και αναπάντητα
ερωτήματα και έδωσε στη Viola
Davis το βραβείο Emmy Καλύτερης
Πρωταγωνίστριας σε Δραματική Σειρά,
επιστρέφει στο FOX Life. Στο Α’ μέρος
του 6 ου κύκλου, είδαμε σκηνές από το
μέλλον, όπως την κηδεία της Annalise (Viola
Davis), αλλά και ομολογίες φόνων χωρίς να
αποκαλύπτονται τα θύματα.
Το τελευταίο επεισόδιο του Α’ μέρους έκλεισε
με ένα συναρπαστικό cliffhanger, καθώς
ο Asher (Matt McGorry) δολοφονήθηκε
λίγο μετά την ομολογία του ότι εκείνος
διέρρευσε όλα τα μυστικά, ενώ στη θέση των
κατηγορουμένων βρίσκονται η Michaela (Aja
Naomi King) και ο Connor (Jack Falahee), οι
οποίοι συλλαμβάνονται. Η σειρά όμως, κρατά
την πιο σοκαριστική στιγμή για το τέλος. Στο
ψεύτικο μνημόσυνο της Annalise, ένας
απρόσμενος επισκέπτης περιφέρεται ανάμεσα
στα πλήθη: ο Wes Gibbons (Alfred Enoch)!
Ποιος είναι ο πραγματικός δολοφόνος του
Asher; Θα καταδικαστούν οι Connor και
Michaela για το φόνο του;
Και, πώς γίνεται ο Wes να είναι ζωντανός;
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ΜΙΑ ΣΕΙΡΆ ΣΤΗΝ COSMOTE TV
ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΧΆΣΕΤΕ!

Με τη νέα μίνι σειρά εποχής «The Luminaries», σε σενάριο της βραβευμένης με
Booker συγγραφέως του ομώνυμου βιβλίου Έλενορ Κάτον, εμπλουτίζεται
το πρόγραμμα της COSMOTE TV.

Με φόντο τη Νέα Ζηλανδία του 19ου αιώνα,
η σειρά αφηγείται μία επική ιστορία αγάπης,
δολοφονιών και εκδίκησης, καθώς άνθρωποι
από όλο τον κόσμο κατευθύνονται στη χώρα
για να αναζητήσουν μία καλύτερη τύχη και
να φτιάξουν περιουσία την περίοδο που
έμεινε γνωστή ως «Ο Πυρετός του Χρυσού».
Παράλληλα, τα επεισόδια σκιαγραφούν τη
βικτωριανή κοινωνία των αποικιών, την
ενασχόληση των ανθρώπων με τα ζώδια,
τους πλανήτες του ηλιακού συστήματος και
τη μοίρα, τις δολοπλοκίες και την ανθρώπινη
απληστία.
Η σειρά είναι μία παραγωγή της Fremantle
και θα προβληθεί στη χώρα μας αποκλειστικά
από την COSMOTE TV, αμέσως μετά την
πρεμιέρα της στη Νέα Ζηλανδία και πριν από
την πρεμιέρα της σε ΗΠΑ και Μ. Βρετανία
από το BBC.

Η ιστορία ακολουθεί την νεαρή και
ασυμβίβαστη Άννα (Ιβ Χιούσον - Bridge of
Spies, Robin Hood), που εγκαταλείπει τη Μ.
Βρετανία και πηγαίνει στην Νέα Ζηλανδία
για να ξεκινήσει μια καινούρια ζωή. Εκεί θα
γνωρίσει τον Έμερι (Χιμές Πατέλ - Yesterday).
Η συνάντηση αυτή θα πυροδοτήσει ένα
περίεργο είδος μαγείας που κανείς δεν μπορεί
να εξηγήσει. Μεταξύ των πρωταγωνιστών
της σειράς βλέπουμε την Έβα Γκριν (Casino
Royale, Miss Peregrine’s Home for Peculiar
Children, Dumbo) στον ρόλο μιας αδίστακτης
ιδιοκτήτριας οίκου ανοχής.
Το «The Luminaries» κάνει Α΄ τηλεοπτική
προβολή στο COSMOTE SERIES HD την
Παρασκευή 22/5 στις 22.00. Το Σάββατο

30/5, στο pop up κανάλι COSMOTE SERIES
MARATHON HD θα πραγματοποιηθεί
μαραθώνιος της σειράς, καθώς θα
προβληθούν ξανά τα δύο πρώτα επεισόδιά
της, ενώ τα υπόλοιπα 4 θα κάνουν πρεμιέρα
αμέσως μετά back to back. Έπειτα από την
προβολή τους, τα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα
αποκλειστικά, για θέαση στον δωρεάν on
demand κατάλογο της COSMOTE TV
(υπηρεσία COSMOTE TV Plus).
Οι συνδρομητές της νέας streaming
υπηρεσίας της COSMOTE TV, έχουν τη
δυνατότητα να πλοηγηθούν ακόμα πιο εύκολα
στη βιβλιοθήκη σειρών της και να επιλέξουν
μέσω προσωποποιημένων προτάσεων το
είδος σειράς που τους ενδιαφέρει.
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NΈΑ ΤΑΙΝΊΑ
ΤΟΥ WILL FERRELL
ΜΕ ΘΈΜΑ ΤΗ
EUROVISION
ΣΤΟ NETFLIX
ΘΑ ΚΛΆΨΕΤΕ…
ΑΠΌ ΤΑ ΓΈΛΙΑ!

Will Ferrell και τρελή κωμωδία πάνε πακέτο,
για αυτό και μόνο και μόνο στο άκουσμα ότι
ο δαιμόνιος κωμικός θα ασχοληθεί με το
Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision
μπορείτε να αντιληφθείτε τι γέλιο έχει να
πέσει.
Στην ταινία: «Διαγωνισμός Τραγουδιού
Eurovision – Η Ιστορία των Fire Saga», ο
Will Ferrell αναλαμβάνει το ρόλο του Lars
Erickssong, ενός φιλόδοξου τραγουδιστή από
την παγωμένη Ισλανδία, ο οποίος μαζί με το
συγκρότημα του, τους Fire Saga θέλουν να
φτάσουν στην κορυφή του διαγωνισμού της
Eurovision!
O Lars μαζί με την Sigrit Ericksdottir (Rachel
McAdams) θα ερμηνεύσουν το Volcano Man,

με στόχο να μαζέψουν πολλά douze points και
να φέρουν το διαγωνισμό στην Ισλανδία.
Η ταινία είναι προγραμματισμένη να κάνει
πρεμιέρα αποκλειστικά στο Netflix στις 26
Ιουνίου (η αρχική της ημερομηνία ήταν μαζί
με τον κανονικό διαγωνισμό της Eurovision,
αλλά μετατέθηκε λόγω COVID-19) και
εκτός από τον Ferrell και την McAdams
συμμετέχουν και άλλοι γνωστοί ηθοποιοί
και καλλιτέχνες όπως οι Pierce Brosnan,
Dan Stevens, Demi Lovato, Graham Norton,
Melissanthi Mahut, Natasia Demetriou κ.ά.
Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο για το
μικρό έπος που θα δούμε πολύ σύντομα, αλλά
μέχρι τα τέλη Ιουνίου μπορείτε να ακούτε
στη διαπασών το Volcano Man, έτσι για να
μπαίνετε σιγά σιγά στο κλίμα!

VOLCANO MAN
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Douleutaras.gr
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Μετά το “Μένουμε Σπίτι” και τη ραγδαία
ψηφιοποίηση υπηρεσιών στη χώρα μας,
η κορυφαία διαδικτυακή πλατφόρμα
εύρεσης επαγγελματιών για το σπίτι,
Douleutaras.gr, παρουσίασε πώς
διαμορφώνεται η on line ζήτηση για την
παραδοσιακή αγορά των επαγγελματιών τεχνιτών για το σπίτι.
Έχοντας ήδη διαχειριστεί περισσότερα
από 600.000 αιτήματα εργασιών (από
επισκευές ηλεκτρολογικές/υδραυλικές,
διάφορες βελτιωτικές εργασίες για το σπίτι,
μετακομίσεις, συντήρηση κλιματισμών,
καθαρισμούς κ.ά.) από την ίδρυσή του
μέχρι σήμερα και με 400.000 επισκέψεις/
μήνα, το Douleutaras.gr εξελίσσεται σε
ακόμη πιο δημοφιλή επιλογή.
Ήδη από τις αρχές του έτους, σε έρευνα
που είχε πραγματοποιηθεί από την
Εταιρεία Ερευνών QED, 3 στους 4 χρήστες

απάντησαν ότι θεωρούν αρκετά ή πολύ
πιθανό να εμπιστευτούν μία online
πλατφόρμα για να βρουν επαγγελματίες
- τεχνίτες για το σπίτι τους, με το
Douleutaras.gr να καταναδεικνύεται
πρώτη επιλογή ανάμεσα στις πλατφόρμες
εύρεσης επαγγελματιών. Μετά το
“Μένουμε Σπίτι” η τάση ψηφιοποίησης
στη συγκεκριμένη αγορά φαίνεται να
ισχυροποιείται, καθώς παρατηρείται
ραγδαία αύξηση αιτημάτων στην
πλατφόρμα, που αγγίζουν διπλάσια
νούμερα συγκριτικά με το ίδιο διάστημα
πέρυσι.
Με στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας
υπηρεσιών στον τελικό χρήστη, το
Douleutaras.gr έχει δημιουργήσει μία
ισχυρή κοινότητα επαγγελματιών
- τεχνιτών, την οποία εξελίσσει
συνεχώς, προσφέροντας καινοτόμες

Ακόμη πιο δημοφιλής προορισμός για την
εύρεση Επαγγελματιών για το Σπίτι μετά το
#ΜένουμεΣπίτι

δυνατότητες στον επαγγελματία. Εφαρμόζει
ένα δίκαιο μοντέλο συνεργασίας με τους
επαγγελματίες, έτσι ώστε τα κόστη τους να
είναι ανάλογα των εσόδων που απολαμβάνουν
από εργασίες της πλατφόρμας. Ακόμη, βάζει
σε προτεραιότητα και προτείνει τους
καλύτερους επαγγελματίες δίνοντάς τους
τη δυνατότητα να λαμβάνουν ένα σημαντικό
όγκο εργασιών με σταθερή ροή. Τέλος, έχει
αναπτύξει δωρεάν πρωτοποριακά εργαλεία
που επιτρέπουν στους επαγγελματίες να
παρακολουθούν την απόδοση και τον τζίρο
τους συγκριτικά με άλλους επαγγελματίες
και να λαμβάνουν συμβουλές ως προς
την εξέλιξη και την καθημερινή οργάνωσή
τους. Στην πλευρά του τελικού χρήστη, το
Douleutaras.gr εξελίσσει συνεχώς τα εργαλεία
και τις δυνατότητες της πλατφόρμας. Ο

χρήστης που επιθυμεί να πραγματοποιήσει
μία εργασία για το Σπίτι, συμπληρώνει
δωρεάν μία σύντομη φόρμα και μέσα σε
λίγα δευτερόλεπτα βλέπει τους καλύτερους
επαγγελματίες για αυτή βάσει ποιότητας,
απόστασης και αξιολογήσεων. Ο χρήστης
μπορεί να συγκρίνει μεταξύ διαφορετικών
επαγγελματιών και να επιλέξει εκείνον
που θα προχωρήσει. Για τη διασφάλιση της
ποιότητας των υπηρεσιών, η πορεία κάθε
εργασίας παρακολουθείται από την αρχή
μέχρι το τέλος, ενώ πρόσφατα βγήκε “στον
αέρα” και το νέο πρόγραμμα “Εγγύηση
Εργασίας Douleutaras”, προσφέροντας
εγγύηση επιστροφής χρημάτων και καλής
εξυπηρέτησης.
Με μια επίσκεψη θα δείτε περισσότερα στο
https://www.douleutaras.gr/.
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ΔΙΑΘΈΣΙΜΑ ΤΑ MESSENGER ROOMS!
Η απάντηση του Facebook στο Zoom;
Με το ξέσπασμα της πανδημίας του
κορονοϊού γνώρισαν ιδιαίτερα μεγάλη
άνθηση τα video conferencing apps,
καθώς οι τηλεδιασκέψεις και η επικοινωνία
μέσω video έγιναν αναπόσπαστα κομμάτια
της καθημερινότητας μας. Το Zoom ήταν
σίγουρα η video conferencing πλατφόρμα
που ξεχώρισε, για αυτό και αρκετές ήταν οι
εταιρείες που επιχείρησαν να βαδίσουν στον
ίδιο πετυχημένο δρόμο του. Μια εξ΄αυτών
ήταν και το Facebook, ανακοινώνοντας την
έναρξη της λειτουργίας των Messenger
Rooms!
Τα Messenger Rooms δίνουν τη δυνατότητα
στους users να δημιουργήσουν ένα room
(ιδιωτικό virtual χώρο) και να φιλοξενήσουν
σε αυτόν μια συνομιλία με 50 ακόμη users,
χωρίς τον παραμικρό χρονικό περιορισμό.
Τα Messenger Rooms μπορούν να

ενεργοποιηθούν πολύ εύκολα μέσω
του Messenger ή της πλατφόρμας
του Facebook και το ιδιαίτερο στοιχείο
είναι ότι μπορούν να συμμετέχουν
σε ένα conference και άτομα που
δεν διαθέτουν καν λογαριασμό
στο Facebook. Σε περίπτωση που
δεν είχατε ασχοληθεί στο παρελθόν
με video calls μέσω του Facebook
Messenger, δεν υπήρχε το παραμικρό
πρόβλημα να επικοινωνήσετε με
τους φίλους σας. Ωστόσο, το βασικό
μειονέκτημα έναντι του Zoom ήταν ότι
ο αριθμός των συμμετεχόντων χρηστών
στην βίντεο-κλήση ήταν περιορισμένος
και οι users θα έπρεπε να διαθέτουν
λογαριασμό στο Facebook. Τώρα
αν μη τι άλλο, υπάρχει και μια καλή
εναλλακτική.
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Λανσάρει ομαδικές βιντεοκλήσεις!
Το Viber ανακοίνωσε ότι σύντομα θα λανσάρει τη λειτουργία Ομαδικών Βιντεοκλήσεων,
επιτρέποντας τη συμμετοχή έως και 20 ανθρώπων, χωρίς περιορισμό στη διάρκεια.
Εμπνευσμένη από την τεράστια επιτυχία της
λειτουργίας Ομαδικών Ηχητικών Κλήσεων, η
Viber αποφάσισε να προσθέσει και το βίντεο
ως δυνατότητα, απαντώντας στην αυξανόμενη
ανάγκη για συνδιασκέψεις με βίντεο, που
αντικαθιστούν τις δια προσώπου συναντήσεις,
είτε πρόκειται για οικογενειακές, είτε για
φιλικές ή επαγγελματικές.
Η κοινωνική αποστασιοποίηση και η σταδιακή
προσαρμογή σε μια νέα κανονικότητα
αναγκάζει τους ανθρώπους να επανεφεύρουν
τον τρόπο που συναντιούνται ομαδικά. Είτε
πρόκειται για σεφ που δίνουν μαθήματα
μαγειρικής, είτε εκπαιδευτές γιόγκα που
μαθαίνουν στους μαθητές τους σωστή
αναπνοή, όλες οι ομάδες χρειάζονται μια
πλατφόρμα για να συνεχίσουν τις συναντήσεις
τους. Με τη λειτουργία Ομαδικών
Βιντεοκλήσεων μπορούν πλέον να το κάνουν
με ευκολία στο Viber, με δυνατότητα κοινής
χρήσης οθόνης και ζωντανού βίντεο τόσο στο
κινητό όσο και στον υπολογιστή. Οι Ομαδικές
Βιντεοκλήσεις είναι μια ταιριαστή προσθήκη
στις υπόλοιπες δυνατότητες του Viber,
όπως οι ομαδικές συνομιλίες έως και 250
ατόμων ή οι ομαδικές κλήσεις με έως και 20
συμμετέχοντες.

Για να ξεκινήσει μια Ομαδική
Βιντεοκλήση ένας χρήστης χρειάζεται
απλά:
•	Να πατήσει το καινούργιο κουμπί
«βίντεο» που έχει προστεθεί στην
κορυφή της οθόνης ή να προσθέσει
περισσότερους χρήστες σε μια
βιντεοκλήση που έχει ήδη ξεκινήσει.
•	Να απολαύσει τη βιντεοκλήση με
φίλους, μέλη της οικογένειάς του, ή
συναδέλφους.
Οι Ομαδικές Βιντεοκλήσεις προβάλουν
αυτόν που μιλά κάθε φορά, δείχνοντας
το δικό του βίντεο σε όλους
τους συμμετέχοντες. Οι χρήστες
μπορούν επίσης να επιλέξουν αν θα
καρφιτσώσουν στην οθόνη τους το
δικό τους βίντεο ή αυτό οποιουδήποτε
συμμετέχοντα επιλέξουν κατά τη
διάρκεια της κλήσης, με τη σιγουριά
ότι αυτός που «καρφιτσώνουν»
θα παραμένει συνεχώς εκεί μόνο
στη δική τους οθόνη. Οι χρήστες
μπορούν να μπαίνουν σε σίγαση ή να
απενεργοποιούν το δικό τους βίντεο
κατά τη διάρκεια της κλήσης, αλλά
και να δουν αν άλλοι χρήστες είναι σε
σίγαση ή με απενεργοποιημένο βίντεο.
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XCOM: Chimera Squad
To απόλυτο strategy game!
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www.xcom.com/

Α Brave new world…

Τα γεγονότα του XCOM: Chimera Squad
διαδραματίζονται πέντε χρόνια μετά τα
όσα συνέβησαν στο War of the Chosen.
Οι εξωγήινοι ADVENT έχουν ηττηθεί
και εκδιωχθεί από τον πλανήτη και έχει
ξεκινήσει μια διαδικασία ανοικοδόμησης
του πλανήτη. Σε αυτό το νέο κόσμο που
γεννιέται άνθρωποι, υβρίδια ανθρώπων
- εξωγήινων και οι εξωγήινοι που είχαν
στρατευθεί με την πρώην εξωγήινη
κυβέρνηση καλούνται να συνυπάρξουν και
να συνεργαστούν για ένα καλύτερο αύριο.
Αυτή η συμβίωση προσπαθεί να πάρει πνοή
στην City 31, μια τεράστια μητρόπολη του
μέλλοντος που ουσιαστικά λειτουργεί ως
ένα «πείραμα» αδελφοσύνης ανάμεσα
στα διαφορετικά είδη. Τα πρώτα σύννεφα
σε αυτή την ξεχωριστή και συγχρόνως
εύθραυστη συνύπαρξη αρχίζουν να
μαζεύονται όταν αιφνιδιαστικά ο Δήμαρχος
Nightingale χάνει τη ζωή του σε μια
τρομοκρατική επίθεση. Τότε είναι που
αναλαμβάνει δράση το Chimera Squad,
ένα είδος ειρηνευτικής δύναμης, που
αποτελείται από ανθρώπους, hybrids και
πρώην ADVENT.

Από τις πρώτες κιόλας στιγμές του
παιχνιδιού, αυτό που αμέσως θα
διαπιστώσουν οι παλαιότεροι είναι ότι
υπάρχει μια αλλαγή στο τόνο του XCOM.
Το παιχνίδι θυμίζει περισσότερο πλέον ως
ένα κράμα μεταξύ Marvel και game της
BioWare, καθώς οι πρωταγωνιστές που
απαρτίζουν το Chimera Squad έχουν μια
πιο κομιξάδικη διάθεση, κάνοντας λίγο
παραπάνω χαβαλέ την ώρα της μάχης και
αφήνοντας στην άκρη την deep και πιο dark
σύγκρουση ανάμεσα στους ανθρώπους
και τους εξωγήινους εισβολείς που είδαμε
στα προηγούμενα games της σειράς. Αυτό
που μπορείτε να παρατηρήσετε από την
αρχή είναι ότι οι developers αποφάσισαν
να πειραματιστούν λίγο παραπάνω,
δημιουργώντας μια πιο «μαζεμένη»
και συγχρόνως πιο γρήγορη εμπειρία
στρατηγικού παιχνιδιού σε σύγκριση με το
XCOM 2. Αν και ο πυρήνας του gameplay
παραμένει ίδιος, ωστόσο τώρα το παιχνίδι
εστιάζει στα γρήγορα encounters και στα
μικρά campaigns (καλά να ξέρετε ότι θα
χρειαστείτε κοντά σε ένα 15ωρό για να
το τελειώσετε). Αυτή η προσέγγιση έχει
ως αποτέλεσμα να υπάρχουν λιγότερες
στρατηγικές αποφάσεις και λιγότερα
customization options, συμβάλλοντας
στο πιο γρήγορο gameplay. Για αυτό
και το Chimera Squad θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί ως μια «cut» έκδοση του
παραδοσιακού XCOM.
Και μπορεί το XCOM: Chimera Squad
να διατηρεί το feeling των περισσότερων

XCOM games, παρόλα αυτά προσφέρει
στους φανατικούς φίλους του είδους μια
εντελώς ανανεώμενη και διαφορετική
εμπειρία. Πλέον θα πρέπει να ξεχάσετε τον
χρόνο που ξοδεύατε για να (προ)ετοιμάσετε
τους στρατιώτες σας και να τους καταστήσετε
ετοιμοπόλεμους. Πλέον υπάρχουν
συγκεκριμένοι χαρακτήρες με δικές τους
δυνάμεις και abilities, τους οποίους θα πρέπει
να διαχειριστείτε προσεκτικά μόνο την ώρα
της μάχης και όχι πριν από αυτή. Το βαθύ
customization έχει εξαϋλωθεί στο βωμό
ενός συγκεκριμένου roster 11 στρατιωτών
(ξεκινάτε με 4 και προστίθενται νέοι ήρωες στη
συνέχεια) που όμως ξεχωρίζει από το γεγονός
ότι o κάθε ένας εξ’ αυτών διαθέτει το δικό του
μοναδικό set από abilities, οι οποίες γίνονται
διαθέσιμες με την απόκτηση εμπειρίας. Το
ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι καμία ability δεν
είναι ίδια με την άλλη, πράγμα που σημαίνει ότι
ο τρόπος που χρησιμοποιείτε κάθε ήρωα στο
πεδίο της μάχης είναι ζωτικής σημασίας.
Ωστόσο, μια σημαντική διαφορά σε σύγκριση
με τα προηγούμενα games της σειράς είναι
ότι δεν υπάρχει ο μόνιμος θάνατος των
στρατιωτών σας, καθώς έχει αντικατασταθεί
από έναν Bleedout μηχανισμό. Όταν ένας
ήρωας σας χτυπηθεί θανάσιμα, τότε για ένα
σύντομο χρονικό διάστημα (σε turns) μπαίνει
στη φάση του Bleedout. Εάν δεν προλάβετε
να τον βοηθήσετε και να τον σώσετε, τότε η
αποστολή επιστρέφει στο αμέσως προηγούμενο
checkpoint. Πολύ απλά δεν μπορείτε στη
μάχη να χάσετε τα μέλη του squad σας, όπως
στα προηγούμενα games της σειράς! Από το
πλαίσιο των αλλαγών δεν την έχει γλιτώσει

ούτε ο strategic map, καθώς το concept του
Geoscape εδώ αλλάζει και ουσιαστικά εστιάζει
αποκλειστικά στην City 31. 9 διαφορετικές
περιοχές αποτελούν το πεδίο, το οποίο
καλείστε να εξερευνήσετε και να επιχειρήσετε
στρατιωτικά, με ορισμένες εξ’ αυτών να
προσφέρουν διαφορετικά στρατηγικά οφέλη
(όπως νέα abilities, όπλα και gear) κι άλλες να
βοηθούν στην εξέλιξη του story. Και εδώ θα
πρέπει να πάρετε τις κατάλληλες αποφάσεις,
με τους developers να έχουν προσθέσει
το gameplay mechanic του civil unrest. Σε
περίπτωση που προτιμήσετε μια αποστολή
έναντι μιας άλλης, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να
αυξήσετε τις κοινωνικές αναταραχές. Μεγάλη
αύξηση των κοινωνικών αναταραχών οδηγούν
σε αναρχία και τότε απλώς τρέχετε και δεν
φτάνετε, φέρνοντας το «game over» ένα βήμα
πιο κοντά σας!

Διαφορετικό… αλλά πάλι XCOM!
To XCOM: Chimera Squad πρόκειται για ένα
πολύ ενδιαφέρον «πείραμα» κι ενδεχομένως
ένα spin-off που μπορεί να θεωρηθεί ως μια
κίνηση χαμηλού ρίσκου για τη σειρά. Αν και
η συνταγή έχει αλλάξει κατά τα 2/3, παρόλα
αυτά το θετικό είναι ότι εξακολουθεί να θυμίζει
το XCOM που όλοι μας έχουμε αγαπήσει.

16+ | CD Media
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Call of Duty

Modern Warfare 2 Remastered
Το καθήκον μας καλεί… ξανά!
62

www.callofduty.com/mw2campaignremastered

Το Modern Warfare 2 κυκλοφόρησε μεν το
2009 αλλά θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν
το φετινό Call of Duty ή να είχε βγει ακόμα
πιο παλιά. Οι διαφορές ανάμεσα σε αυτούς
τους τίτλους είναι τόσο δυσδιάκριτες και
νεφελώδεις μεταξύ τους που τελικά δεν
κάνουν κανέναν εξ ’αυτών αξιομνημόνευτο.
Ο τρόπος που κατηγοριοποιούνται και τα
ξεχωρίζουμε τελικά είναι λιγάκι κωμικός:
αυτό με τον Kevin Spacey, η space opera με
τον κακό John Snow, το άλλο στο Vietnam.
Έτσι και το Modern Warfare 2 θα το
θυμόμαστε σαν το No Russian Call of Duty.
Για όσους δεν γνωρίζουν το No Russian
ήταν το πολυσυζητημένο mission με
τον μυστικό πράκτορα της CIA και το
μακελειό που αυτός προκαλεί στους
διαδρόμους ενός πολιτικού αεροδρόμιου
για να κερδίσει την εύνοια ενός Ρώσσου
τρομοκράτη. Η υπόλοιπη πλοκή είναι εξίσου
υπερβολική με ευρείας κλίμακας επιθέσεις
σε Αμερικανικό έδαφος που αφήνουν
την Ουάσιγκτον σε ερείπια, προδοσίες
χωρίς να δίνονται κίνητρα, συμμορίες στις
φαβέλες της Βραζιλίας και ανατινάξεις πολλές, πολλές ανατινάξεις που ρίχνουν
ξερό στο έδαφος τον κεντρικό χαρακτήρα,
για να τον διασώσει κάποιος NPC ήρωας
δευτερόλεπτα μετά.

Γενικά το campaign ήταν και είναι μια
συρραφή από ασύνδετα missions που
εστιάζουν σε σύντομες σκηνές δράσης.
Κάθε αποστολή δεν διαρκεί παραπάνω
από 15-20 λεπτά και τελειώνει εξίσου
απρόσμενα όσο ξεκινά δίνοντας θέση στην
επόμενη. Το θετικό με αυτό είναι ότι δεν
υπάρχουν καθόλου νεκροί χρόνοι και ανά
πάσα στιγμή κάτι φαντασμαγορικό συμβαίνει
στην οθόνη. Δεν είναι τυχαίο το ότι εκείνη
την χρονιά το κόστος παραγωγής του
Modern Warfare 2 συναγωνίζονταν στα ίσα
τις πιο ακριβές Χολιγουντιανές ταινίες και
παρά το κακό Α.Ι. σίγουρα όλοι ανεξαιρέτως
θα απολαύσουν το άρτιο shooting. Αν μη
τι άλλο πάντως πρόχειρo Remaster δεν το
λες αφού δεν περιορίζεται στην αύξηση της
ανάλυσης και στα καθαρότερα textures. Τα
character models έχουν επανασχεδιαστεί
και έχουν πολύ πιο έντονα χαρακτηριστικά,
το lip sync είναι ακριβέστερο ενώ η χρήση
fog και bloom lighting effects δίνει στις
σκηνές περισσότερο βάθος και ρεαλισμό.
Κρίνοντας το κάτω από αυτό το πρίσμα, το
Modern Warfare 2 είναι μια άρτια τεχνικά
επανακυκλοφορία. Μετά από 11 χρόνια
όμως έχει κυλήσει αρκετό νερό στο
αυλάκι και σαν αποτέλεσμα δεν μπορεί
να μεταδώσει τα ίδια συναισθήματα όπως
παλιά.

18+ | IGE

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

Ρήξη - Ο Πόλεμος της
Τεχνητής Νοημοσύνης
Εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ
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Στην αυγή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, ένας νέος πολιτισμός
προετοιμάζεται και θα διαπεράσει τις κοινωνίες μας. Οι βίαιες προσαρμογές θα αυξήσουν ταυτόχρονα τις διαιρέσεις και τις συγκρούσεις μεταξύ
αυτών που ωφελούνται και εκείνων που ζημιώνονται από τις ραγδαίες
τεχνολογικές καινοτομίες. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που αναδεικνύει
καίρια θέματα: Την ανάλυση των επιδιώξεων όλων, και κυρίως των ΗΠΑ
και της Κίνας, οι οποίες με τον οικονομικό και τεχνολογικό πόλεμο που
έχουν κηρύξει τα τελευταία χρόνια.

PETER SARRIS

Βυζάντιο

Εκδόσεις Παπαδόπουλος
Από τον 4o έως τον 15o αιώνα μ.Χ., η επιρροή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας εκτεινόταν από την Ισπανία ώς την Αίγυπτο. Η πρόσληψή της,
όμως, στον δυτικό κόσμο περιοριζόταν στην εντύπωση μιας πολιτικά
απολυταρχικής και βαθιά θρησκόληπτης αυτοκρατορίας, μιας φυλακής
πνεύματος και ψυχής. Το Βυζάντιο, όμως, ήταν μια μακράν πολυπλοκότερη κουλτούρα και κοινωνία απ’ όσο θα ήθελαν οι διαφωτιστές
επικριτές της Δύσης ή ήταν πρόθυμοι να παραδεχτούν οι ρομαντικοί
του πιστοί, και ακριβώς αυτή η πολυπλοκότητα είναι που το καθιστά
τόσο συναρπαστικό. Ο Peter Sarris, διερευνά τη μείξη του ελληνικού και
του ρωμαϊκού πολιτισμού στην καρδιά της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

TZIN ΧΑΝΦ ΚΟΡΕΛΙΤΖ

Η Πρώτη Εντύπωση
Εκδόσεις ΜΙΝΩΑΣ
Η Γκρέις βιώνει τη μόνη ζωή που επιθύμησε ποτέ. Είναι αφοσιω¬μένη στον σύζυγό της, επιτυχημένο παιδίατρο, στον μικρό γιο
τους Χένρι και στους ασθενείς που φροντίζει ως ψυχοθεραπεύτρια.
Νομίζει ότι γνωρίζει τα πάντα για τις γυναίκες, τους άντρες, τις σχέσεις και τον γάμο. Στο βιβλίο που πρόκειται να εκδώσει προτρέπει
τις γυναίκες να δίνουν μεγάλη προσοχή στην πρώτη εντύπωση που
αποκομίζουν από έναν άντρα. Έχοντας εμπιστοσύνη στο ένστικτό
τους θα κάνουν τη σωστή επιλογή. Πόσο καλά, όμως, γνωρίζει η
Γκρέις τον δικό της σύζυγο;

KATRINE ENGBERG

Η Ένοικος

Εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ
Μια νεαρή γυναίκα βρίσκεται βάναυσα δολοφονημένη στο σπίτι της, με ένα πολύπλοκο σχέδιο χαραγμένο στο πρόσωπό της. Δύο ντετέκτιβ της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Κοπεγχάγης αναλαμβάνουν την υπόθεση. Σύντομα αποκαλύπτεται μια
σύνδεση ανάμεσα στο θύμα -τη Γιούλι- και τη σπιτονοικοκυρά της Έστερ ντε Λορέντι,
εκκεντρική συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων. Η Έστερ έχει χρησιμοποιήσει
τη Γιούλι ως έναν από τους χαρακτήρες στο νέο ημιτελές βιβλίο της. Έναν χαρακτήρα
που καταλήγει νεκρός τόσο στο μυθιστόρημα όσο και στην πραγματική ζωή… Η
σύνδεση ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα αρχίζει να γίνεται απειλητική
και επικίνδυνη… Όμως, ο ρόλος της Έστερ δεν είναι τόσο ξεκάθαρος όσο φαίνεται…

JANE HARPER

Χαμένος

Εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Σκοτεινό, αγωνιώδες και βαθιά ατμοσφαιρικό, το Χαμένος είναι το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της βραβευμένης Jane Harper, συγγραφέα των
Ξηρασία και Άγρια φύση. Ο Νέιθαν και ο Μπαμπ Μπράιτ ανακαλύπτουν τον
μεσαίο αδελφό τους, τον Κάμερον, νεκρό από τη ζέστη σε μια έρημο που
βρίσκεται κοντά στα αγροκτήματά τους. Δέκα χιλιόμετρα παραπέρα είναι παρατημένο το φορτηγάκι του, χωρίς καμία βλάβη και φορτωμένο με νερά και
τρόφιμα. Ο Κάμερον, ο πιο επιτυχημένος της οικογένειας, έχει μια όμορφη
σύζυγο και δύο κοριτσάκια. Ποιος ήθελε να τον σκοτώσει, και μάλιστα με
τόσο φριχτό τρόπο;

ΣΑΜ ΛΟΪΝΤ

Το Δάσος της Μνήμης
Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Ο Ελάιτζα δε θυμάται πια από πότε ζει στο Δάσος της Μνήμης. Είναι το μόνο
σπίτι που ξέρει. Η Ελίσα μόλις έφτασε εκεί. Και θα κάνει τα πάντα για να
ξεφύγει. Όταν ο Ελάιτζα πέφτει πάνω στη δεκατριάχρονη Ελίσα, στο δάσος
όπου την κρύβει ο απαγωγέας της, αρνείται να ειδοποιήσει την αστυνομία.
Ποτέ δεν είχε έναν φίλο. Δε θέλει να φύγει η Ελίσα. Βέβαια, ξέρει πώς
μπορεί να τελειώσει όλο αυτό. Η Ελίσα δεν είναι το πρώτο κοριτσάκι που
βρίσκει στο Δάσος της Μνήμης… Καθώς ο απαγωγέας της γίνεται όλο και
πιο απρόβλεπτος, η Ελίσα συνειδητοποιεί ότι αυτό το παράξενο, μοναχικό
παιδί, ο Ελάιτζα, είναι η μόνη της ελπίδα να επιζήσει.
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συλλεκτικές
κάρτες με
φαντάσματα

70288 SCOOBY-DOO!
Φιγούρες Μυστηρίου
(Σειρά 1)

70286 SCOOBY-DOO!
Βαν „Mystery Machine“

70287 SCOOBY-DOO! Ο Σκούμπι
Ντου και ο Σάγκι με ένα φάντασμα

www.playmobil.gr

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

