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FreeΒuds 3i και MatePad T8 Τα νέα φανταστικά gadgets της Huawei είναι εδώ!
Πόσο ασφαλής είναι ο τρόπος που κλειδώνετε την οθόνη του κινητού σας;
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Mate Xs: το αναδιπλούμενο smartphone της Huawei
διαθέσιμο στην Ελλάδα!
Στα προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας, η Huawei
πρωτοπορεί και το αναδιπλούμενο HUAWEI Mate Xs είναι
μια ζωντανή απόδειξη αφού τόσο εμφανισιακά όσο και
λειτουργικά είναι τόσο προηγμένο που θυμίζει συσκευή
από το μέλλον! Έχοντας στον πυρήνα του το πανίσχυρο
SoC Kirin 990 5G και με κατασκευή που του επιτρέπει
μέγιστη αναδίπλωση, το Huawei Mate Xs είναι μια συσκευή
κορυφαίων επιδόσεων, συνδυάζοντας την λειτουργικότητα
ενός smartphone με την εμπειρία χρήσης ενός tablet.
Το HUAWEI Mate Xs προσφέρει πραγματική εμπειρία
FullView, καθώς διαθέτει 8-ιντση οθόνη που με ειδικό
μηχανισμό μπορεί να αναδιπλωθεί. Ο σχεδιασμός του
(Falcon Wing design) θυμίζει πραγματικά άνοιγμα φτερών
και ο μηχανισμός αναδίπλωσης διαθέτει πάνω από 100
ειδικούς συνδέσμους οι οποίοι συνεργάζονται τέλεια
μεταξύ τους, με αποτέλεσμα την απρόσκοπτη εμπειρία του
χρήστη όταν περνάει από τη μία λειτουργία στην άλλη.
Κατασκευασμένος από ρευστό μέταλλο με βάση το
ζιρκόνιο, ο μηχανισμός αναδίπλωσης είναι εντυπωσιακά
ανθεκτικός, πράγμα που επιτρέπει αναδίπλωση 180
μοιρών.
Το HUAWEI Mate Xs είναι εξοπλισμένο με μια ευέλικτη
οθόνη που διαθέτει μια πρωτοποριακή δομή από
πολυμερή δύο επιστρώσεων. Η αναδιπλούμενη οθόνη έχει
κατασκευαστεί με την πρωτοποριακή τεχνική της Huawei,
κατά την οποία επικολλούνται δύο στρώματα πολυϊμιδίου
αεροδιαστημικής ποιότητας με οπτική διαυγή κόλλα. Αυτό
το μοναδικό υλικό καθιστά την οθόνη ιδιαίτερα ανθεκτική,
ενώ παράλληλα της επιτρέπει να παράγει εξαιρετική
ποιότητα εικόνας και να αποδίδει άψογα τον κορεσμό και τη
φωτεινότητα των χρωμάτων.
Διπλωμένο, το HUAWEI Mate Xs έχει τη μορφή ενός
smartphone με διπλή οθόνη, την κύρια οθόνη 6,6
ιντσών και την δευτερεύουσα οθόνη 6,38 ιντσών. Σε
πλήρη έκταση, το smartphone μεταμορφώνεται σε ένα
πραγματικά ασυναγώνιστo tablet 8 ιντσών για χρήση σε
κάθε περίσταση.
Σχεδιασμένο ειδικά για το λεπτεπίλεπτο HUAWEI Mate
Xs, η κεραία 5G αναδεικνύει το κορυφαίο επίπεδο
τεχνογνωσίας της Huawei στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.
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H Lenovo «μεταφράζει»
τη γλώσσα των laptop στις ανάγκες μας!
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Ήρθε η ώρα να αγοράσετε νέο laptop. Πραγματικός “πονοκέφαλος” η
αγορά του, ωστόσο. Ατελείωτες επισκέψεις σε sites και καταστήματα, τεχνικές
προδιαγραφές που τις περισσότερες φορές δεν καταλαβαίνετε και, φυσικά,
πολλές-πολλές απορίες. Τι ταιριάζει στις ανάγκες σας; Η Lenovo βρήκε τον
τρόπο να σας ξεμπερδέψει, τόσο εύκολα όσο δεν μπορούσατε να φανταστείτε.
Με το νέο Laptop Guide Wizard, σας προσφέρει τον πιο εύκολο τρόπο για
να επιλέξετε το laptop που σας ταιριάζει. Ο προσωπικός σας σύμβουλος στην
αγορά θα βρει το μοντέλο που χρειάζεστε με μερικά κλικ.

Τελικά, είναι πολύ απλό να βρείτε το νέο σας
laptop. Μία επίσκεψη στο
www.lenovonews.gr/laptop-guide-wizard
και θα δείτε πόσο εύκολο είναι.
Η Lenovo έχει φροντίσει να φτιάξει ένα
εξαιρετικό wizard, που σας καθοδηγεί με τον
πιο απλό τρόπο, ώστε να σας προτείνει το
μοντέλο που χρειάζεστε. Μπορείτε να επιλέξετε
ανάμεσα σε έτοιμα προφίλ ή να δημιουργήσετε
το δικό σας με βάση τις προσωπικές σας
ανάγκες τεχνολογίας. Είστε φοιτητής; Gamer;
Έχετε οικογένεια; Χρειάζεστε ένα laptop για τις
ανάγκες της εργασίας σας; Είστε συνέχεια σε
κίνηση; Όποιο και αν είναι το προσωπικό σας
προφίλ, η Lenovo θα σας προτείνει τη συσκευή
που ανταποκρίνεται σε αυτά που αναζητάτε.

3Δ
 ιαλέξαμε ένα μοντέλο με "Υψηλές επιδόσεις
χωρίς καθυστερήσεις, αλλά και χωρίς
υπερβολές" και μας έδωσε την ακόλουθη
επιλογή.

4Έ
 χετε ωστόσο τη δυνατότητα να επιλέξετε και
την επιλογή "Custom", ώστε να σας προταθεί
ένα μοντέλο με βάση το εξατομικευμένο σας
προφίλ.

Ο wizard είναι ιδιαίτερα απλός και θα σας
οδηγεί βήμα-βήμα, όσο αρχάριος και αν είστε.
1 Αρχικά επιλέγετε το προφίλ που σας ταιριάζει.

2Ε
 μείς επιλέξαμε το Content Creator
(Δημιουργός Περιεχομένου) και, κατά
συνέπεια, ο wizard μας έδωσε τις επιλογές
που ταιριάζουν στο προφίλ μας.

Μπορούσατε να σκεφτείτε κάποιον πιο απλό
τρόπο για να επιλέξετε το επόμενο laptop σας;
Και φυσικά με την εγγύηση της Lenovo, που
σας προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή ποικιλία
λύσεων για κάθε απαίτηση και για όλους: από
τον πιο αρχάριο έως τον πιο έμπειρο χρήστη
υπολογιστή.
Μπείτε στο

www.lenovonews.gr/laptop-guide-wizard

και κάντε τα πάντα με μερικά κλικ!
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FreeΒuds 3i και MatePad T8
TΑ ΝΈΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΆ GADGETS ΤΗΣ HUAWEI ΕΊΝΑΙ ΕΔΏ!
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Δύο νέα ακαταμάχητα προϊόντα με την
υπογραφή της Huawei καταφθάνουν
στην ελληνική αγορά. Το ευέλικτο και
ισχυρό τάμπλετ MatePad T8 και τα
κορυφαία Wireless Noise Cancelling
ακουστικά FreeΒuds 3i είναι διαθέσιμα
για προπαραγγελία με συνοδεία
καταπληκτικά δώρα! Αποκτήστε τα τώρα
σε καταπληκτικές τιμές και μαζί με το
δώρο σας!
Συγκεκριμένα, μέχρι και τις 5 Ιουλίου,
με κάθε προπαραγγελία Huawei
FreeΒuds 3i, θα παίρνετε ως δώρο και
το fitness-tracking Huawei Band 4,
τον μικρό σας βοηθό που ακούραστα
θα παρακολουθεί τις καθημερινές
σας δραστηριότητες, ενώ με κάθε
προπαραγγελία Huawei MatePad T8 το
δώρο σας θα είναι το νέο καταπληκτικό
AG smartphone Huawei Υ5P, δηλαδή 2
Huawei AG συσκευές με μία αγορά!

ώρες, εφαρμόζουν τέλεια στο αυτί
και είναι τόσο κομψά που θυμίζουν
περισσότερο μοδάτο αξεσουάρ και
λιγότερο τεχνολογικό gadget! Τα
απίθανα ασύρματα ακουστικά της
Huawei θα γίνουν φυσική προέκταση
του αυτιού σου, αφού είναι ιδανικά
για καθημερινή χρήση εν κινήσει
(και όχι μόνο) τόσο για κλήσεις και
βιντεοκλήσεις, όσο και για μουσική
αναπαραγωγή. Απόκτησέ τα τώρα σε
ασυναγώνιστη τιμή και κάνε αυτομάτως
δικό σου και το απόλυτο fitness gadget:
ένα Huawei Band 4! Με ενσωματωμένο
αισθητήρα που καταγράφει τους
καρδιακούς παλμούς και ανιχνευτή
του επιπέδου οξυγόνου στο αίμα, το
«έξυπνο» αυτό band θα γίνει σύμμαχός
σου σε κάθε μορφή φυσικής άσκησης,
ενώ σε συνδυασμό με τα Freebuds 3i θα
απογειώσει τις προπονήσεις σου!

Huawei FreeΒuds 3i: το απόλυτο
gadget του φετινού καλοκαιριού!

Huawei MatePad T8: μικρό,
ελαφρύ, ευέλικτο, πανίσχυρο!

Αποδίδουν εξαιρετικό ήχο, αποκλείουν
τον περιβάλλοντα θόρυβο, συνδέονται
με bluetooth στο δευτερόλεπτο,
διαθέτουν μπαταρία που διαρκεί για

Για διάβασμα, gaming, ταινίες,
social media, για μεγάλους, για
νέους, για παιδιά, αυτό το
τάμπλετ μπορεί να καλύψει

τις ανάγκες όλης της οικογένειας! Με οθόνη
μόλις 8 ιντσών και αναλογία συσκευήςοθόνης 80% το MatePad T8 της Huawei δεν
είναι μόνο κομψό και εύχρηστο αλλά και
εξοπλισμένο με πανίσχυρο επεξεργαστή
για κορυφαίες επιδόσεις -αντίστοιχες των
premium προϊόντων της σειράς MatePad της
Huawei- ενώ διαθέτει και ανθεκτική μπαταρία
με μεγάλη διάρκεια ζωής που υποστηρίζει
έως και 12 ώρες συνεχούς video playback!
Για να μην ξεμένει από διασκέδαση ποτέ
κανένα μέλος της παρέας ή της οικογένειας.
Κατασκευασμένο ειδικά για εύκολη
μεταφορά οπουδήποτε, το MatePad T8 θα
γίνει το αγαπημένο καθημερινό σου gadget!

Απόκτησέ το τώρα σε ασυναγώνιστη τιμή και
κάνε αυτομάτως δική σου άλλη μία Huawei
AG συσκευή: το νέο Huawei smartphone
Y5P! Με οκταπύρηνο επεξεργαστή,
μεγάλη χωρητικότητα και δύο κάμερες (8
και 5 Megapixel), το smartphone αυτό θα
καλύψει όλες τις ανάγκες σου για gaming
ή multitasking, ενώ σε συνδυασμό με το
MatePad T8 θα έχεις στα χέρια σου όλη την
τεχνολογία που χρειάζεσαι για να κάνεις
την καθημερινότητά σου πιο εύκολη και
διασκεδαστική!
Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση είναι
μονάχα μία προπαραγγελία μακρυά.
Εξοπλιστείτε!

Σχετικά με τις προπαραγγελίες:
•	Τα Huawei FreeΒuds 3i διατίθενται για προπαραγγελία από το δίκτυο επίσημων
συνεργατών της Huawei έως και τις 5 Ιουλίου 2020 (Cosmote / ΓΕΡΜΑΝΟΣ - ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ
- ΠΛΑΙΣΙΟ - Public - MediaMarkt - Vodafone - WIND - Electronet - You.gr - WelcomeStores
- Euronics - Expert Hellas), και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, με δώρο το Huawei
Band 4.
• Το Huawei MatePad T8 διατίθεται για προπαραγγελία από το δίκτυο επίσημων συνεργατών
της Huawei έως και τις 5 Ιουλίου 2020 (Cosmote / ΓΕΡΜΑΝΟΣ - ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ Public - MediaMarkt - WIND - Electronet - You.gr - WelcomeStores - Euronics - Expert Hellas),
και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, με δώρο το νέο AG smartphone Υ5P.
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ΖΉΣΤΕ ΜΙΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΉ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΉ
ΕΜΠΕΙΡΊΑ ΜΕ ΤΗ ΝΈΑ
LG NANOCELL TV

Η LG παρουσιάζει
τη νέα NanoCell
τηλεόραση
NANO916NA
86, 75,65 και 55
ιντσών, με Real
4K ανάλυση που
προσφέρει μια
ανεπανάληπτα
ρεαλιστική
εμπειρία θέασης.

Το πιο πρόσφατο μοντέλο της LG
αποδίδει καθηλωτικές εικόνες
με ζωντανά χρώματα χάρη στην
τεχνολογία NanoCell που χρησιμοποιεί
νανοσωματίδια, τα οποία απορροφούν
το φως του περιβάλλοντος και μειώνουν
την αντανάκλαση, ενισχύοντας
ταυτόχρονα την καθαρότητα του
φάσματος RGB και βελτιώνοντας την
αντίθεση.
Η νέα τηλεόραση της LG με την ευρεία
γωνία θέασης, διαθέτει το Nano
Black που εξασφαλίζει υψηλό βαθμό
καθαρότητας χρωμάτων και έτσι όλες
οι σκηνές που προβάλλονται στην

οθόνη μοιάζουν απόλυτα ρεαλιστικές.
Παράλληλα, υποστηρίζει τα διεθνή
πρότυπα CM και ενσωματώνει τον ισχυρό,
έξυπνο επεξεργαστή α7 4K 3ης γενιάς
που προσφέρει εξαιρετική ποιότητα
εικόνας και ήχου ενισχύοντας το σήμα
από τις αντίστοιχες πηγές. Ακόμη, με
την τεχνολογία Full Array Dimming που
ενισχύει την αντίθεση και το επίπεδο του
μαύρου ελέγχοντας ξεχωριστά τον οπίσθιο
φωτισμό των LED, βελτιώνονται σημαντικά οι
λεπτομέρειες.
Επιπλέον, η NANO916NA δίνει την αίσθηση
στους θεατές ότι βρίσκονται σε αίθουσα
κινηματογράφου, καθώς διαθέτει το Dolby
Vision IQ, που ρυθμίζει τη φωτεινότητα, το
χρώμα και την αντίθεση της οθόνης ανάλογα
με το είδος της ταινίας και τις συνθήκες
φωτισμού και το Dolby Atmos που παρέχει
την απόλυτη εμπειρία ήχου, για απεριόριστη
ψυχαγωγία. Οι χρήστες, επίσης, έχουν τη
δυνατότητα να παρακολουθήσουν κάθε
σκηνή ακριβώς όπως δημιουργήθηκε, αφού
το FILMMAKER MODE™ με την υποστήριξη
του επεξεργαστή ρυθμίζει αυτόματα την
εικόνα, απενεργοποιώντας την εξομάλυνση
της κίνησης, για να δημιουργήσει το εφέ
εικόνας πλήρους κίνησης.
Οι τηλεοράσεις NanoCell προσφέρουν
βέλτιστη ποιότητα εικόνας HDR
προσαρμόζοντας τα υποστηριζόμενα βασικά
πρότυπα HLG και HDR 10 για την προβολή
HDR. Με αυτό τον τρόπο, επιτρέπουν στους
καταναλωτές να απολαμβάνουν την κάθε
προβολή σε ρεαλιστική HD ανάλυση, ενώ
μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν
μια ευρεία γκάμα περιεχομένου στο Apple
TV app και στο Netflix. Στο νέο μοντέλο
τηλεοράσεων της LG, οι χρήστες θα
ανακαλύψουν και ιδιαίτερες δυνατότητες
που αφορούν στο gaming. Η συγκεκριμένη
τηλεόραση που έχει διακριθεί και με
το CES 2020 Innovation award στην
κατηγορία Gaming, φέρνει το πεδίο της
μάχης μπροστά στα μάτια των παικτών,
καθώς ενσωματώνει μοναδικές λειτουργίες,

όπως τη χαμηλή καθυστέρηση εισόδου, το
πρότυπο HDMI 2.1 και το HGiG, χάρη στα
οποία απολαμβάνουν έναν εικονικό κόσμο με
βελτιωμένα γραφικά σε πραγματικό χρόνο.
Επιπρόσθετα, με τον υψηλότερο ρυθμό
καρέ, τον μεταβλητό ρυθμό ανανέωσης
(VRR), την αυτόματη χαμηλή καθυστέρηση
(ALLM), τα πρότυπο HGiG και την υποστήριξη
eARC και HDMI 2.1, παρατηρείται γρήγορη
κίνηση, υψηλότερη ανάλυση, αλλά και ομαλά
συγχρονισμένα γραφικά.
Όσον αφορά στα αθλητικά,
συμπεριλαμβάνεται και η Motion λειτουργία
που αποτυπώνει κάθε γρήγορη και
ανεπαίσθητη κίνηση των παικτών χωρίς
θάμπωμα, ενώ το Sports Alert ενημερώνει
τους ενδιαφερόμενους για την πορεία των
αγώνων της αγαπημένης τους ομάδας.
Ακόμη, το έξυπνο σύστημα LG ThinQ AI
επιτρέπει στους καταναλωτές να έχουν τον
έλεγχο του Home IoT ecosystem, δίνοντας
απλές φωνητικές εντολές. Τέλος, με το
μινιμαλιστικής σχεδίασης πλαίσιο Nano
Bezel, μπορεί να ενταχθεί σε οποιαδήποτε
διακόσμηση, προσφέροντας μια καθηλωτική
εμπειρία θέασης χωρίς διακοπές.
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NIKON COOLPIX W150
Γνωρίστε τη νέα, αξιολάτρευτη COOLPIX
Η Nikon παρουσιάζει την αξιολάτρευτη
COOLPIX W150. Αδιάβροχη,
αντικραδασμική, ανθεκτική σε χαμηλές
θερμοκρασίες και ανθεκτική στη
σκόνη, αυτή η ιδανική για περιπέτειες
compact φωτογραφική μηχανή έχει
σχεδιαστεί για να πηγαίνει οπουδήποτε
και προσφέρει πραγματικά ομαλή
λειτουργία.
Από χιονισμένα τοπία μέχρι υποβρύχιες
σκηνές, η COOLPIX W150 είναι τόσο
εύκολη στη χρήση, ώστε ο καθένας
να μπορεί να αποτυπώσει υπέροχες
φωτογραφίες και video με αυτή. Η
λειτουργία Υποβρύχια λήψη προσώπου
εξασφαλίζει εξαιρετικές λήψεις στην
πισίνα ή σε μια κατάδυση μέχρι και 10
m. Επίσης, η φωτογραφική μηχανή
είναι αντικραδασμική έως 1,8 m κι έτσι
μπορεί να αντέξει μερικά χτυπήματα
στις οικογενειακές διακοπές ή σε ένα
πάρτι. Ο αισθητήρας χαμηλού φωτισμού
CMOS και ο φακός ακριβείας NIKKOR
με οπτικό zoom 3x της Nikon αποδίδουν

απίστευτα ευκρινείς εικόνες. Ένα ειδικό
κουμπί λήψης video διευκολύνει την
άμεση μετάβαση σε εγγραφή video Full
HD με στερεοφωνικό ήχο.
Οι διασκεδαστικές λειτουργίες
περιλαμβάνουν μια σειρά από εφέ
φωτογραφίας εντός της φωτογραφικής
μηχανής, τα οποία είναι εύκολο να
προστεθούν, καθώς και ένα προαιρετικό
διαδραστικό Μενού ποικιλίας για
παιδιά. Με την ενεργοποίησή του οι
χρήστες μπορούν να επισυνάπτουν
φωνητικά μηνύματα σε φωτογραφίες,
να ενεργοποιούν παιχνιδιάρικες
οθόνες καλωσορίσματος, κινούμενα
slide show και άλλα. Τα αδιάβροχα
αξεσουάρ, όπως το λουράκι θαλάσσης
της Nikon που είναι εύκολο να βρίσκετε,
διατηρούν ασφαλή τη φωτογραφική
μηχανή. Το SnapBridge καθιστά απλή
την κοινοποίηση των καλύτερων
λήψεων ή τη χρήση μιας έξυπνης
συσκευής για απομακρυσμένες λήψεις.

Σύνοψη βασικών λειτουργιών
Αδιάβροχη 10 m | Αντικραδασμική 1,8 m | Ανθεκτική σε χαμηλές θερμοκρασίες -10
°C | Ανθεκτική στη σκόνη. Πραγματική ευκολία στόχευσης και φωτογράφισης με αυτή την
COOLPIX που μπορεί να αντέξει λίγες σταγόνες, να αποδώσει στο κρύο και που απλά αγαπά
ένα πάρτι σε πισίνα.
Λειτουργία Υποβρύχια λήψη προσώπου. Η φωτογραφική μηχανή τραβάει μέχρι τέσσερις
φωτογραφίες κάθε φορά που εντοπίζει ένα πρόσωπο.
Πάντα όμορφα αποτελέσματα. Αισθητήρας CMOS χαμηλού φωτισμού, φακός ακριβείας
NIKKOR με οπτικό zoom 3x και Dynamic Fine Zoom 6x για μεγαλύτερη εμβέλεια.¹
Φωτεινά video. Η φωτογραφική μηχανή εγγράφει πλάνα video Full HD [1080p/30 καρέ ανά
δευτερόλεπτο (fps)] με στερεοφωνικό ήχο.
Ευκολία στόχευσης και φωτογράφισης. Οι ρυθμίσεις βελτιστοποιούνται αυτόματα. Η μεγάλη
ανακλαστική οθόνη LCD προσφέρει καθαρή ορατότητα, ακόμη και μέσα στο νερό.
Διασκεδαστικό Μενού ποικιλίας. Οι χρήστες μπορούν να τραβήξουν φωτογραφίες με μια
απλή διεπαφή μενού ή να ενεργοποιήσουν το Μενού ποικιλίας, το οποίο συνοδεύεται από
διαδραστικές λειτουργίες.

Συμβατότητα SnapBridge
Η εφαρμογή SnapBridge της Nikon για iOS και Android πρέπει να είναι εγκατεστημένη σε μια
συμβατή έξυπνη συσκευή προκειμένου να είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί το SnapBridge με
αυτήν τη φωτογραφική μηχανή.
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SAMSUNG
Ανακοινώνει το Galaxy A31,
την καινούρια προσθήκη στη σειρά Galaxy A

Η Samsung Electronics παρουσίασε
το νέο Galaxy A31 smartphone, που
διαθέτει τετραπλή κάμερα πολλαπλών
χρήσεων, καθηλωτική Infinity-U οθόνη και
ισχυρή μπαταρία 5.000 mAh, και φέρνει
ενισχυμένες λειτουργίες και καινοτομίες
στη δημοφιλή σειρά συσκευών Galaxy A.

Απολαυστικά μεγάλη, ευκρινής
οθόνη
Το Galaxy A31 διαθέτει μεγάλη 6.4’’
Infinity-U οθόνη για συναρπαστική
εμπειρία θέασης. Ο χρήστης μπορεί να
απολαύσει από άκρη σε άκρη, χάρη στην
ευρεία αναλογία οθόνης, περιεχόμενο

και προηγμένη εμπειρία gaming σε ποιότητα
FHD+ Super AMOLED. Με πάχος μόλις 8,6
χιλιοστά, η συσκευή προσφέρει άνετη λαβή.

Απίθανη κάμερα για καταγραφή
υψηλής ανάλυσης
Η κύρια κάμερα 48MP του Galaxy A31
εξασφαλίζει καταγραφή εικόνων και
βίντεο σε υψηλή ανάλυση και ευκρίνεια.
Η απόλυτη 8MP Ultra Wide κάμερα, με

οπτικό πεδίο 123 μοιρών, επιτρέπει στους
χρήστες να αποτυπώσουν ακόμη περισσότερο
περιεχόμενο. Η 5MP Macro κάμερα είναι
ιδανική για κοντινές λήψεις αντικειμένων
με φυσική θόλωση του παρασκηνίου, ενώ η
5MP Depth κάμερα βοηθά να ξεχωρίσουν τα
αντικείμενα και πρόσωπα της επιλογής του
χρήστη, με τη λειτουργία εστίασης Live Focus.

Ισχύς μεγάλης διάρκειας
Η ισχυρή μπαταρία 5.000 mAh δίνει τη
δυνατότητα στους χρήστες να απολαύσουν
μια δημιουργική και έντονη καθημερινότητα.
Σε περίπτωση που απαιτείται επιπλέον ισχύς,
με τη λειτουργία ταχείας φόρτισης 15W, μόλις
30 λεπτά αρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες
μιας ολόκληρης ημέρας.

Περισσότερος χώρος για παιχνίδι
Το Galaxy A31 ενσωματώνει έναν προηγμένο
οκταπύρηνο επεξεργαστή, 4GB RAM και
τεχνολογία Game Booster που βασίζεται σε
λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης. Επιπλέον,
διαθέτει 64GB εσωτερική μνήμη και μέγιστη
επεκτάσιμη χωρητικότητα αποθήκευσης
έως και 512GB. Έτσι, οι χρήστες μπορούν
να κατεβάζουν περισσότερα και να σβήνουν
λιγότερα.

Προηγμένη ασφάλεια για όλους
Το Samsung Knox είναι ενσωματωμένο
στον εξοπλισμό και το λογισμικό του A31,
προστατεύοντας τη συσκευή από τη στιγμή
που ενεργοποιείται. Ο αισθητήρας δαχτυλικού
αποτυπώματος στην οθόνη παρέχει
βιομετρική ταυτοποίηση υψηλής τεχνολογίας,
εξασφαλίζοντας στον χρήστη ξεκλείδωμα με
ένα μόνο άγγιγμα.

Διαθεσιμότητα
Το Galaxy A31 θα διατεθεί μέσα από το
επίσημο δίκτυο συνεργατών της Samsung
Electronics σε Ελλάδα και Κύπρο εντός του
Ιουλίου σε Prism Crush Black και Prism Crush
Blue αποχρώσεις.
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D
LINK
Παρουσιάζει
την all-in-one
λύση ανίχνευσης
θερμοκρασίας σώματος

Η D-Link, ηγέτης στην αγορά σε
προϊόντα και λύσεις παρακολούθησης,
ανακοίνωσε την κυκλοφορία της
ολοκληρωμένης λύσης ανίχνευσης
θερμοκρασίας (DCS-9500T). Το DCS9500T είναι ένα kit που αποτελείται
από μία έξυπνη, θερμογραφική κάμερα
ανίχνευσης θερμοκρασίας σώματος με
διπλό φακό, ένα βαθμονομητή, καθώς
και λογισμικό διαχείρισης.
Καθώς καταβάλλονται προσπάθειες σε
όλο τον κόσμο για την παρακολούθηση
της εξάπλωσης του COVID-19, το
DCS-9500T kit συνδυάζει τεχνολογία
θερμικής απεικόνισης με τεχνητή
νοημοσύνη (AI) για να εντοπίσει
εάν ένα άτομο παρουσιάζει υψηλές
θερμοκρασίες και να σημάνει αυτόματα
συναγερμό. Σχεδιασμένο ειδικά
για την παρακολούθηση μεγάλων,

πολυσύχναστων περιοχών - όπως
σχολεία, εργοστάσια, κτίρια γραφείων,
αεροδρόμια ή νοσοκομεία - η
τεχνολογία παρέχει γρήγορη ανίχνευση
θερμοκρασίας της επιφάνειας του
δέρματος για έως και 30 άτομα
ταυτόχρονα, με ακρίβεια >0,3°C.
Η έξυπνη λύση ανίχνευσης
θερμοκρασίας σώματος περιλαμβάνει
κάμερα υψηλής ακρίβειας με θερμικό
φακό ευρείας γωνίας, καθώς και
θερμικό αισθητήρα υψηλής ανάλυσης
IRFPA 400x300 microbolometer,
που επιτρέπει θερμική απεικόνιση με
ευκρίνεια και αποτελέσματα ακριβείας
κατά τον εντοπισμό περιπτώσεων
υψηλής θερμοκρασίας σώματος. Μαζί
με τον υψηλής ανάλυσης αισθητήρα
οπτικής απεικόνισης, η κάμερα μπορεί

Διαθεσιμότητα
και Τιμή
Το DCS-9500T Kit
είναι διαθέσιμο
σε 3-4 εβδομάδες
από την ημερομηνία
παραγγελίας του.

να δημιουργήσει εκπληκτικό υλικό υψηλής
ποιότητας συγκεντρώνοντας θερμικές και
οπτικές εικόνες σε μία.
Το DCS-9500T kit διαθέτει μοναδική
τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης (AI),
μέσω της οποίας παρέχονται, σε πραγματικό
χρόνο, μετρήσεις ιατρικής ακρίβειας
±0,3°C, καθώς και τεχνολογία αναγνώρισης
προσώπου, ενσωματωμένη στο λογισμικό
διαχείρησης.
Η λύση εντοπισμού θερμοκρασίας
σώματος είναι συμβατή με το ONVIF,
καθιστώντας εύκολη την ενσωμάτωση
της σε υπάρχοντα συστήματα. Επιπλέον,
η κάμερα περιλαμβάνει υποστήριξη PoE,
καθιστώντας την ακόμη πιο ευέλικτη για
εύκολη εγκατάσταση σε μεγαλύτερους
χώρους, όπως πανεπιστήμια, αεροδρόμια
και νοσοκομεία.

Τα χαρακτηριστικά της λύσης
καταμέτρησης θερμοκρασίας σώματος
DCS-9500T περιλαμβάνουν:
• Μέτρηση της θερμοκρασίας έως 30
ατόμων, μετρούμενες ταυτόχρονα σε
πραγματικό χρόνο, με διάστημα 30ms
• Διπλός φακός με αισθητήρα θερμότητας hi
resolution (400 x 300 pixel) και αισθητήρας
CMOS Full HD (1920x1080 pixels)
• Ακρίβεια θερμοκρασίας ±0,3°C
• Ηχητικό συναγερμό με διπλό interface
• Στιγμιότυπο με ένδειξη θερμοκρασίας
• Αναγνώριση προσώπου
• Συναγερμοί για αγνώστους και γνωστά
άτομα (έναντι μιας προεγκατεστημένης
βάσης δεδομένων)
• Δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας
• Αναζήτηση θερμοκρασίας
• Το λογισμικό διαχείρισης μπορεί να
διαχειριστεί έως και 32 κάμερες
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ΝΈΟ
SOUND
BAR
SN11R
Η LG πρωτοπόρος στον
ήχο υψηλής ανάλυσης
Η LG έχοντας ως γνώμονα την
ικανοποίηση των αναγκών των
καταναλωτών, βρίσκεται σε
επαγρύπνηση για τη συνεχή βελτίωση
των προϊόντων της, ώστε να τους
προσφέρει μια ανεπανάληπτη
εμπειρία οικιακής ψυχαγωγίας. Στο
πλαίσιο αυτό, παρουσιάζει το νέο LG
Sound Bar SN11R, που προσφέρει
αξεπέραστο, κινηματογραφικό ήχο,
για να συντροφεύει τις αγαπημένες

ταινίες τους. Το νέο Sound Bar της LG
διαθέτει την προηγμένη τεχνολογία
επεξεργασίας ψηφιακού σήματος
της Meridian, για καθαρό ήχο
χωρίς παρεμβολές. Η Meridian ως
πρωτοπόρος στον ήχο υψηλής
ανάλυσης, προσφέρει καινοτόμες και
κομψές λύσεις ήχου υψηλής απόδοσης.
Επιπλέον, το LG SN11R ενσωματώνει
το Dolby Vision, Dolby Atmos και την
τεχνολογία DTS:X, μετατρέποντας το

σπίτι των καταναλωτών σε κινηματογράφο.
Το Dolby Atmos αναβαθμίζει τον ήχο
Surround αποδίδοντας 3D ήχο προς όλες
τις κατευθύνσεις, προσομοιώνοντας την
κινηματογραφική εμπειρία ήχου.
Παράλληλα, το νέο μοντέλο υποστηρίζει
7.1.4 ch και διαθέτει ένα ενσωματωμένο
ασύρματο πίσω ηχείο «Up-Firing»,
απογειώνοντας τις τηλεοπτικές σειρές και τις
ταινίες. Ο ήχος υψηλής ανάλυσης αποδίδει
συχνότητα δειγματοληψίας 192 kHz και
βάθος 24 bit, για πιο πιστό ήχο και μια
ακόμα πιο απολαυστική εμπειρία ακρόασης.
Ακόμη, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να
μετατρέψουν την τηλεόραση και το Sound
Bar στο δικό τους κέντρο ελέγχου, καθώς
το SN11R μπορεί να λειτουργήσει και ως
σύστημα διαχείρισης του οικιακού τους
εξοπλισμού. Για παράδειγμα, μπορούν να
παρακολουθούν και να χειρίζονται όλες
τις συνδεδεμένες οικιακές συσκευές LG
ThinQ από την άνεση του σαλονιού τους,
δηλαδή να ελέγχουν την κατάσταση του
ψυγείου, του πλυντηρίου, της συσκευής
καθαρισμού αέρα ή να ενεργοποιούν και να
απενεργοποιούν την ηλεκτρική σκούπα.
Το συγκεκριμένο Sound Bar σε όποιο
σημείο του σαλονιού και να τοποθετηθεί,
με τη λειτουργία AI Room Calibration
διορθώνει την παραμόρφωση του ήχου
από διάφορα αντικείμενα του χώρου μέσα
σε μόλις 15 δευτερόλεπτα, ενώ χάρη στο
AI Sound Pro που αναλύει αυτόματα το
περιεχόμενο, βελτιστοποιώντας άμεσα τις

ρυθμίσεις ήχου κατά την αναπαραγωγή,
ο ήχος προσαρμόζεται σε κάθε τηλεοπτικό
περιεχόμενο. Έτσι, οι χρήστες μπορούν
να απολαύσουν τους διαλόγους με κάθε
λεπτομέρεια και κρυστάλλινη καθαρότητα
και να αφεθούν στη δράση, ανάλογα με το
είδος της ταινίας.
Ακόμη, για μια μοναδική ψυχαγωγία χωρίς
συμβιβασμούς, το νέο Sound Bar της LG
υποστηρίζει το HDMI eARC (Βελτιωμένο
κανάλι επιστροφής ήχου), που επιτρέπει
τη μετάδοση μη συμπιεσμένου ήχου
5.1 ch και 7.1 ch χωρίς απώλειες, καθώς
και ήχου HBR (High Bit Rate - υψηλός
ρυθμός bit), όπως Dolby Atmos® και DTS:
X® σε συμβατές τηλεοράσεις. Τέλος, οι
καταναλωτές μπορούν να συνδέσουν το
ηχοσύστημά τους με Wi-Fi και Bluetooth ή
να συνδεθούν εύκολα και να αναπαράγουν
ήχο μέσω καλωδίων οπτικής ίνας ή
καλωδίων Dual HDMI.
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by Samsung

Η Samsung Electronics, παγκόσμιος ηγέτης στην αγορά οθονών για gaming,
ανακοίνωσε την παγκόσμια κυκλοφορία των πρωτοποριακών κυρτών Odyssey G9
και G7 gaming monitors.
Η απόδοση επόμενης γενιάς των
προϊόντων της σειράς Odyssey, έχει
πιστοποιηθεί από τον κορυφαίο
διεθνή οργανισμό πιστοποίησης
TÜV Rheinland, που έχει απονείμει στη
Samsung πιστοποιητικό για την πρώτη
κυρτή οθόνη υψηλής απόδοσης 1000R
και τη λειτουργία Eye Comfort. Ακόμα,

ο καινοτόμος σχεδιασμός του Odyssey
G9 διακρίθηκε στα CES 2020 Innovation
Awards στην κατηγορία “Computer
Peripherals and Accessories”.

«Η Samsung διατηρεί την ηγετική της
θέση στην παγκόσμια αγορά gaming
monitors, καινοτομώντας διαρκώς στη

δημιουργία εκπληκτικών εμπειριών gaming
επόμενης γενιάς, επεκτείνοντας τα όρια
της βιομηχανίας», δήλωσε η Hyesung Ha,
Senior Vice President του Visual Display
Business στη Samsung Electronics. «Το
Odyssey G7, ο απόλυτος συνδυασμός
κυρτότητας και άνεσης και το Odyssey G9,
το πρώτο dual QHD gaming monitor με
κυρτότητα 1000R, παρέχουν στους gamers
την προηγμένη απόδοση που χρειάζονται και
απαιτούν.»
Τα G9 και G7 gaming monitors της σειράς
Odyssey ενσωματώνουν πανίσχυρες
λειτουργίες, μεταξύ των οποίων 1ms χρόνο
απόκρισης με 240Hz ρυθμό ανανέωσης
και υψηλής ευκρίνειας και απόδοσης
QLED εικόνα. Επιπλέον, εγγυώνται
απαράμιλλη εμπειρία gaming, με δυναμική
απρόσκοπτη δράση σε όλα τα καρέ, χάρη στη
συμβατότητα με το NVIDIA G-SYNC® και το
Adaptive Sync στο DP1.4.
Το 49’’ G9 ανταποκρίνεται στις ανάγκες
των gamers για αστραπιαίες ταχύτητες,
μειωμένους περισπασμούς και μέγιστη
απόκριση. Με την άνευ προηγουμένου
5120×1440 ανάλυση, το Odyssey G9 είναι,
επίσης, το πρώτο πιστοποιημένο monitor
που υποστηρίζει HRD10+, προσφέροντας
παιχνίδια και περιεχόμενο σε πρωτοφανή
ποιότητα, μέσω ενός συνδυασμού Quantum
dot τεχνολογίας και HDR1000 panel.
Τα 32’’ και 27’’ G7 monitors με κυρτότητα
1000R προσφέρουν στους gamers Wide

Quad-High Definition (WQHD; 2,560×1,440
ανάλυση), 16:9 αναλογία οθόνης, 600 cd/
m2 μέγιστη φωτεινότητα και Quantum dot
τεχνολογία για αναπαραγωγή χρωμάτων, με
υψηλή ακρίβεια, ανεξαρτήτως συνθηκών
φωτισμού.
Φουτουριστικά και κομψά στοιχεία
συνθέτουν το σχεδιασμό των G9 και G7
monitors. Το G9 φέρει λευκή γυαλιστερή
πίσω όψη όπου φιλοξενείται και το Infinity
Core Lighting, το οποίο περιλαμβάνει 52
χρώματα και 5 επιλογές φωτισμού. Ο
σχεδιασμός και τα εφέ φωτισμού τα κάνουν
να ξεχωρίζουν από άλλα μοντέλα της
αγοράς. Το G7 διαθέτει ματ μαύρο φινίρισμα
και πυρήνα εναλλαγής φωτισμού στο πίσω
μέρος, του οποίου η ένταση μπορεί να
παραμείνει σταθερή ή να χαμηλώσει κατά
τη διάρκεια του παιχνιδιού, σύμφωνα με τις
προτιμήσεις των gamers. Ακόμα, το G7 φέρει
επιπρόσθετα δυναμικά σχήματα και φωτισμό
στα μπροστινά πλαίσια της οθόνης.
Τα Samsung Odyssey G9 και G7 gaming
monitors διατίθενται στις περισσότερες
αγορές από τον Ιούνιο, ενώ αναμένονται
στην Ελλάδα και στην Κύπρο κατά το τρίτο
τρίμηνο του 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τα προϊόντα, παρακαλούμε επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα: https://displaysolutions.
samsung.com/monitor/odyssey.
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Μεταφέρουν το console gaming στο επόμενο
επίπεδο με τις ολοκαίνουριες 558M1RY και 278M1R

Η MMD, η κορυφαία εξειδικευμένη εταιρεία οθονών και brand license partner
των οθονών Philips, κυκλοφορεί δύο νέες οθόνες Momentum, μία από τις
οποίες περιλαμβάνει προϊοντική συνεργασία με την Bowers & Wilkins. Η πρώτη
είναι η 558M1RY, η οποία στις 55 ίντσες (139,7 εκ.) είναι η μεγαλύτερη οθόνη
βελτιστοποιημένη για console gaming στην αγορά, ενώ η δεύτερη είναι η 278M1R, μία
οθόνη 27 ιντσών (68,8 εκ.) σχεδιασμένη για esports. Η 558M1RY φέρνει εντελώς νέα
διάσταση στο gaming, διαθέτοντας 4K UHD ανάλυση, ρυθμό ανανέωσης έως και 120Hz,
ένα ειδικά σχεδιασμένο ηχείο από την Bowers & Wilkins, και Ambiglow που διαχέεται
γύρω από την οθόνη. Η 278M1R είναι η πρώτη οθόνη Philips που έχει σχεδιαστεί
αποκλειστικά με γνώμονα τους παίκτες esports, είναι 27 ιντσών και HDR Ready.

Η οθόνη 55” θα είναι διαθέσιμη στα τέλη
Ιουνίου 2020 ενώ η οθόνη 27” θα είναι
διαθέσιμη τον Ιούλιο 2020.

Η πιο συναρπαστική οθόνη στην αγορά
Η 558M1RY είναι μία πραγματικά
ολοκληρωμένη λύση για συναρπαστικό
gaming και ψυχαγωγία. Οι παίκτες θα
καθηλωθούν στα παιχνίδια τους με μία οθόνη
55 ιντσών και Ambiglow τριών πλευρών. Η
οθόνη εντυπωσιάζει με ανάλυση UltraClear
4K UHD, 3840 x 2160 pixels και DisplayHDR
1000. Οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν
το HDR στις προτιμήσεις τους με HDR Game,
HDR Movie, HDR Photo και μια προσωπική
λειτουργία HDR, ενώ το HDR μπορεί και να
απενεργοποιηθεί πλήρως.
Με αναλογία στατικής αντίθεσης 4000:1,
τα παιχνίδια, οι τηλεοπτικές εκπομπές και οι
ταινίες θα προβάλλονται όμορφα στην οθόνη
με βαθύ μαύρο και εντυπωσιακά χρώματα.
Η χαμηλή καθυστέρηση εισόδου σημαίνει
ότι οι παίκτες θα λάβουν visual feedback με
ελάχιστη καθυστέρηση, καθώς επίσης και
γραφικά χωρίς σκίσιμο και μειωμένο θάμπωμα
στην κίνηση χάρη στον ρυθμό ανανέωσης
στα 60- 120Hz (ανάλογα με την θύρα που
χρησιμοποιείται) και στο AMD FreeSync. Η
55” οθόνη είναι εξοπλισμένη με ένα ηχείο
που κατασκευάστηκε από την Bowers &
Wilkins, μια βρετανική εταιρεία ηχείων,
παγκοσμίως γνωστή για τα καινοτόμα σχέδια
και την ηχητική μηχανική τους. Η μπάρα
ήχου είναι ενσωματωμένη στην οθόνη που
σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν απλά να
συνδεθούν και να παίξει αμέσως. Η μπάρα
ήχου διαθέτει συνολική ισχύ εξόδου 40W,
2.1 Channel Sound System, DTS Sound και
απόκριση συχνότητας 50Hz έως 20kHz.

Επίσης διαθέτει διάφορες λειτουργίες
ήχου, ειδικά σχεδιασμένες για gamers
όπως Sport & Racing, RPG & Adventure,
Action καθώς και Movie, Music και Personal
mode.Η εντυπωσιακή τεχνολογία Ambiglow
δημιουργεί ένα φωτοστέφανο γύρω από την
οθόνη που την κάνει να φαίνεται μεγαλύτερη
ενώ βυθίζει τους παίκτες στο παιχνίδι τους. Η
τεχνολογία αυτή επεξεργάζεται το εισερχόμενο
περιεχόμενο και εκπέμπει ταιριαστό φως γύρω
από την οθόνη. Στην 558M1RY το Ambiglow
είναι τοποθετημένο γύρω από 3 πλευρές
εξασφαλίζοντας για τους χρήστες περισσότερη
βύθιση από ποτέ.
Η οθόνη Philips Momentum 55” console
gaming με 4K UHD, DisplayHDR 1000, 60-120
Hz, 4ms (Grey to Grey), καθυστέρηση εισόδου
2,5 ms μέσω HDMI και 1,5 ms μέσω DP,
Adaptive-Sync και ήχο Bowers & Wilkins.

Μία οθόνη βελτιστοποιημένη για
console gaming σχεδιασμένη για
ανταγωνιστικό παιχνίδι
Η 278M1R είναι το πρώτο προϊόν της Philips
Monitors το οποίο έχει βελτιστοποιηθεί για
ανταγωνιστικά esports, και για συγκεκριμένους
τίτλους όπως FPS, Action ή Racing παιχνίδια.
Σε ένα πιο συμπαγές μέγεθος 27 ιντσών, η
278M1R είναι η μικρότερη οθόνη της σειράς και
διαθέτει βάση με προσαρμογή ύψους 130χιλ,
ρύθμιση κλίσης -5/20° και περιστροφής
(+-33°) που σημαίνει ότι είναι εύκολα
προσαρμόσιμη για μέγιστη οπτική άνεση. Το
αποκλειστικό signature χαρακτηριστικό των
οθονών Philips, το Ambiglow, υπάρχει και στις
4 πλευρές της οθόνης καθιστώντας την οθόνη
το πιο κομψό κεντρικό στοιχείο κάθε gaming
setup. Εξοπλισμένη με 4K ανάλυση, ρυθμό
ανανέωσης 60Hz και χαμηλή καθυστέρηση
εισόδου, η 278M1R έχει σχεδιαστεί με
γνώμονα τους ανταγωνιστικούς παίκτες.
Υπάρχει ελάχιστη καθυστέρηση μεταξύ
των ενεργειών του χρήστη και αυτό που
βλέπει κατόπιν στην οθόνη, με αποτέλεσμα
ένα σταθερό παιχνίδι και μία αστραπιαία
ανατροφοδότηση που δίνει στους παίκτες το
πάνω χέρι απέναντι στον ανταγωνισμό τους.
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EXTRA

BASS
Απολαύστε ποιοτικό ήχο κάθε στιγμή,
όπου κι αν βρίσκεστε
Η Sony ανανέωσε τη σειρά ασύρματων
ηχείων της EXTRA BASS με την
προσθήκη των SRS-XB43, SRS-XB33
και SRS-XB23. Εξαιρετική ποιότητα
ήχου, ανθεκτικότητα και χρηστικότητα
είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά
των νέων ηχείων, για να απολαμβάνετε
καταπληκτικό ήχο, οπουδήποτε και
οποτεδήποτε.

Ήχος που αξίζει να
μοιράζεσαι
Ήχος EXTRA BASS
Απολαύστε «βαθιά», δυνατά μπάσα
οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε με τα νέα

ηχεία της Sony. Ο ήχος EXTRA BASS
επιτυγχάνεται στη σειρά ασύρματων
ηχείων XB, χάρη στη αναγνωρισμένη
τεχνολογία ήχου της Sony.

Μονάδα ηχείων X-Balance
Speaker
Η πρόσφατα αναπτυγμένη μονάδα
ηχείων X-Balanced Speaker της Sony
επιτυγχάνει υψηλή ποιότητα ήχου και
ισχυρή ηχητική πίεση για μια πιο πλούσια,
βαθύτερη και πιο ολοκληρωμένη
εμπειρία ακρόασης. Το μη κυκλικό σχήμα
της μονάδας μεγιστοποιεί την περιοχή του
διαφράγματος των ηχείων, αυξάνοντας
την ηχητική πίεση για πιο δυνατά μπάσα.
Μειώνει επίσης την διαδρομή της

μονάδας οδήγησης, διατηρώντας ταυτόχρονα
την ίδια ηχητική πίεση, με αποτέλεσμα
την λιγότερη παραμόρφωση του ήχου. Για
παράδειγμα, το επίπεδο της ηχητικής πίεσης
στο XB33 έχει αυξηθεί κατά 30% περίπου και
ο ρυθμός παραμόρφωσης έχει μειωθεί κατά
25% περίπου σε σύγκριση με το προηγούμενο
μοντέλο (SRS-XB32).
Σε αντίθεση με το κυκλικό διάφραγμα σε
μια συμβατική μονάδα ηχείων, η μονάδα
X-Balanced Speaker στο XB43 διαθέτει
σχεδόν ορθογώνιο διάφραγμα. Το αμφίδρομο
σύστημα ηχείων του, συνδυάζει ένα woofer
για χαμηλές έως μεσαίες συχνότητες με ένα
ειδικό tweeter για τις υψηλότερες συχνότητες.
Το αποτέλεσμα είναι δυνατός ήχος, βαθύ
μπάσο και εξαιρετική φωνητική ευκρίνεια. Η
μονάδα ηχείων X-Balanced Speaker στα XB33
και XB23 διαθέτει ένα νέο κυκλικό διάφραγμα
και έκκεντρο σχεδιασμό. Αυτή η νέα σχεδίαση
μεγιστοποιεί το διάφραγμα των ηχείων,
δημιουργώντας μεγαλύτερη ηχητική πίεση,
αλλά διατηρεί τα ηχεία συμπαγή σε μέγεθος.

Mica Reinforced Cellular (MRC)
κώνος και προστατευτικό κάλυμμα
Ο άκαμπτος και ελαφρύς MRC κώνος και το
προστατευτικό κάλυμμα συμβάλλουν στην
ποιότητα του ήχου.

Πλευρικοί παθητικοί πομποί
Η διάταξη των πλευρικών παθητικών πομπών
έχει επίσης βελτιστοποιηθεί και στα τρία

μοντέλα για αναπαραγωγή καθαρού ήχου
μπάσων.

Λειτουργία LIVE SOUND
Η λειτουργία LIVE SOUND ζωντανεύει το
πάρτι σας, προσφέροντας μια τρισδιάστατη
ηχητική εμπειρία σαν να βρίσκεστε σε μια live
συναυλία.

Απολαύστε
περισσότερα, με
λιγότερες έννοιες
Αδιάβροχο, ανθεκτικό στη σκόνη και
τη σκουριά
Τα νέα μοντέλα έχουν βαθμό προστασίας
IP67, οπότε μπορείτε να μεταφέρετε το ηχείο
σας στην παραλία, το δάσος, την έρημο ή
οπουδήποτε θέλετε - θα συνεχίσει να παίζει
ανεξάρτητα από το πόσο σκονισμένη είναι η
επιφάνειά του. Τα ηχεία είναι ανθεκτικά ακόμη
και στο αλμυρό νερό, έτσι η διασκέδαση
μπορεί να συνεχιστεί ακόμη και κοντά στη
θάλασσα!

Αντοχή στους κραδασμούς
Τα ηχεία έχουν υποβληθεί σε εκτεταμένη
δοκιμή κραδασμών και χάρη στην ανθεκτική
σχεδίαση τους, μπορούν να αντέξουν τα
αναπόφευκτα χτυπήματα, κραδασμούς και
γρατζουνιές που συνοδεύουν την καθημερινή
χρήση. Τώρα ακόμη και τα πιο ανεπάντεχα
ατυχήματα δεν αποτελούν πλέον πρόβλημα,
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γιατί ακόμα κι αν σας πέσουν, τα ηχεία θα
συνεχίσουν να λειτουργούν.

Αδιάκοπη
διασκέδαση με νέα
εμφάνιση
28

Φωτισμός
Προσθέστε ατμόσφαιρα μουσικού
φεστιβάλ, αξιοποιώντας το νέο
σχεδιασμό των ηχείων που διαθέτει μια
πολύχρωμη γραμμή και φωτισμό tweeter
και ηχείων.

Fiestable και Sony
| Εφαρμογές του
Music Center
Χρησιμοποιήστε τη δωρεάν εφαρμογή
«Fiestable» για να δημιουργήσετε
την αίσθηση ενός πραγματικού πάρτι,
απευθείας από το smartphone σας.
Αφήστε τα φώτα να αναβοσβήνουν
σε συγχρονισμό με το ρυθμό και να
αλλάζουν χρώματα.
Μπορείτε ακόμη και να ελέγξετε το
ηχείο από όπου και αν βρίσκεστε με
την δωρεάν εφαρμογή «Sony | Music
Center». Μπορείτε να επιλέξετε την
αγαπημένη σας λίστα αναπαραγωγής, να
προγραμματίσετε το επόμενο τραγούδι ή
να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό για να
ταιριάζει στη διάθεσή σας.

Party Connect
Επιπλέον, με τη νέα δυνατότητα «Party
Connect» μπορείτε να συνδέσετε
έως και 100 συμβατά ασύρματα ηχεία
με τεχνολογία BLUETOOTH για να
συγχρονίσετε τη μουσική με τα φώτα,
ώστε όλοι να χορεύουν στον ίδιο ρυθμό.

Νέα εμφάνιση
Η νέα σειρά ηχείων έρχεται σε μια
ευρεία γκάμα χρωμάτων με ανανεωμένο

σχεδιασμό, ταιριάζοντας άψογα σε κάθε
χώρο. Compact, ελαφρύ και εύκολο στη
μεταφορά, το XB23 χωράει τέλεια στην
τσέπη από το σακίδιό σας ή στην υποδοχή
ποτηριού της καρέκλας του κάμπινγκ.
Διαθέτει επίσης ένα βολικό λουράκι για
να το κρεμάσετε από τη σκηνή σας ή από
ένα δέντρο, εάν κατασκηνώσετε κατά τη
διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

USB-Type-C
Τώρα μπορείτε να φορτίσετε τα ηχεία
μέσω του νέου τύπου USB-Type-C.

Διάρκεια ζωής μπαταρίας και
συνδεσιμότητα
Με διάρκεια ζωής μπαταρίας έως και
24 ώρες το πάρτι μπορεί να συνεχίζεται
όλη τη νύχτα. Επιπλέον, μπορείτε να
συνδέσετε το smartphone σας μέσω
USB Type-A για φόρτιση μπαταρίας,
ώστε το τηλέφωνό σας να σας κρατήσει
συντροφιά για όσο το χρειάζεστε.
Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική εν
κινήσει απλώς συνδέοντας το τηλέφωνό
σας στα ηχεία χρησιμοποιώντας
τεχνολογία Bluetooth και NFC.

Διαθεσιμότητα
- Το μοντέλο SRS-XB43 θα είναι
διαθέσιμο από τα μέσα Ιουλίου του
2020 σε μαύρο και μπλε χρώμα.
- Το μοντέλο SRS-XB33 θα είναι
διαθέσιμο από τα μέσα Ιουλίου του
2020 σε μαύρο και μπλε χρώμα και
από τον Αύγουστο σε κόκκινο και
γκρι-μπεζ.
- Το μοντέλο SRS-XB23 θα είναι
διαθέσιμο από τα μέσα Ιουλίου του
2020 σε μαύρο και μπλε χρώμα και
από τον Αύγουστο σε κόκκινο, γκριμπεζ και πράσινο.

SXFI

TRIO
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Κυκλοφόρησαν τα νέα βραβευμένα
in-ear ακουστικά της Creative με
τεχνολογία Super X-Fi
Όταν αναζητούμε τον ποιοτικό
ήχο, δε γίνεται να μην
αποθεώσουμε την εκπληκτική
Creative, μια εταιρεία η οποία
για περισσότερα από 20 χρόνια
έχει συνδεθεί όσο καμία αλλή με τον
ποιοτικό ήχο υψηλών
προδιαγραφών. Η
Creative Technology
ανέβασε και πάλι πολύ
ψηλά τον πήχη, καθώς
ανακοίνωσε πρόσφατα
το λανσάρισμα των
Creative SXFI TRIO,
των triple-driver USB-C
in-ear ακουστικών που
έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν
ολογραφικό ήχο υψηλής ποιότητας με
άνεση, σε χρήστες τηλεφώνων Android,
υπολογιστών και laptop.
Διαθέτοντας την τελευταία τεχνολογία
Super X-Fi Gen2, οι χρήστες μπορούν
να περιμένουν από τα Creative SXFI TRIO
μεγαλύτερη ακρίβεια στην εξατομίκευση
και μια καλύτερη εμπειρία ήχου. Τα
Creative SXFI TRIO τροφοδοτούνται
από το ίδιο σύστημα triple-driver
όπως και τα αναμενόμενα Aurvana
Trio, έχουν προσαρμοσμένο καλώδιο
Kevlar USB-C και είναι κατασκευασμένα

για να υπερβούν κάθε προσδοκία με
ισορροπημένο, ακριβή και φυσικό,
ψηφιακό ήχο για χρήστες εν κινήσει.

Ενσύρματα για Καθαρό Ψηφιακό
Ήχο
Τα SXFI TRIO προσφέρουν καθαρό
ψηφιακό ήχο και εξαιρετική
απόδοση που υποστηρίζεται από ένα
ενσωματωμένο, υβριδικό σύστημα
triple-driver. Κάθε ένας από τους
τρεις οδηγούς (δύο οδηγοί οπλισμού
ακριβείας για λεπτομερή μεσαία

και υψηλά επίπεδα και ένας
bio-cellulose οδηγός για
ισχυρά αλλά καθαρά
μπάσα) παίζει σημαντικό
ρόλο για την επίτευξη
μέγιστης πιστότητας ήχου.
Με απόδοση έως 100 dB
SNR και 0,008% IMD, τα
SXFI TRIO προσφέρουν στους
χρήστες εξαιρετική ευκρίνεια ήχου με
ισορροπημένο και ακριβή ήχο σε φυσικό
περιβάλλον.
Με περίπλοκο σχεδιασμό και κατασκευή
τα SXFI TRIO διαθέτουν ένα ειδικά
σχεδιασμένο, ενισχυμένο καλώδιο Kevlar
εξαιρετικής αντοχής τυλιγμένο σε ασπίδα
αλουμινίου και χαλκού. Η γενικά ανώτερη
ποιότητά τους τα καθιστούν ιδανικά για
χρήστες κινητών συσκευών εν κινήσει.
Η αφρόκρεμα βέβαια των χαρακτηριστικών
τους δεν είναι άλλη από την εξαιρετικά
αναγνωρισμένη τεχνολογία Super X-Fi,
η οποία ενσωματώνεται μέσω ενός
συνδεδεμένου SXFI WIRE, το οποίο είναι
κατά 40% μια μικρότερη έκδοση του SXFI
AMP, του πρώτου προϊόντος με τεχνολογία
Super X-Fi. Οι χρήστες μπορούν να
απολαύσουν ολογραφικό, εξατομικευμένο

ήχο που είναι για φυσική εμπειρία surround, ο
οποίος μπορεί να ανταγωνιστεί ένα σύστημα
ήχου surround υψηλής ποιότητας 7.1.

Work-Learn-Play from Home All Day
Τα SXFI TRIO ξεχωρίζουν πραγματικά
με ένα νέο επίπεδο ρεαλισμού στον ήχο
κλήσεων που καθιστά την επικοινωνία μέσω
βιντεοκλήσεων με την οικογένεια και τους
φίλους πιο οικεία. Είναι επίσης εξαιρετικό
για μεγάλης διάρκειας κλήσεις, όπου η
χωροποίηση της τεχνολογίας Super X-Fi
εξαλείφει την κόπωση που δημιουργούν
τα συμβατικά ακουστικά. Ως εκ τούτου, τα
SXFI TRIO είναι ο τέλειος σύντροφος για
τα δεδομένα της εποχής αντί των ογκώδη
ακουστικών.
Τα διαγώνια ακουστικά SXFI TRIO είναι
περίπλοκα σχεδιασμένα και ρυθμισμένα
για άνεση μεγάλης διάρκειας και έρχονται
με 6 ζεύγη διαφορετικών μεγεθών ακρών
σιλικόνης, οπότε θα είναι εύκολο να βρείτε
την τέλεια εφαρμογή.

Τιμή και Διαθεσιμότητα
Τα SXFI TRIO αναμένονται στην Ελλάδα
στο τέλος Ιουλίου στην τιμή των 129,99€.
Περισσότερες Πληροφορίες στο
https://en.creative.com/sxfitrio/.
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Η LG ΠΑΡΟΥΣΙΆΖΕΙ
TA NEA ΑΚΟΥΣΤΙΚΆ

TONE FREE
Η LG παρουσιάζει δύο νέα μοντέλα
ασύρματων ακουστικών LG TONE
Free, το HBS-FN6 και το HBS-FN4,
τα οποία χαρίζουν μια μοναδικά
ρεαλιστική εμπειρία ήχου, χάρη στην
τεχνολογία της Meridian Audio. To LG
HBS-FN6, διαθέτει την πρωτοποριακή

θήκη UVnano, η οποία εξουδετερώνει
βακτήρια από τα ακουστικά, όσο αυτά
φορτίζουν. Επιπλέον, ο νέος σχεδιασμός
τους, προσφέρει ακόμα πιο άνετη
εφαρμογή και είναι διαθέσιμα σε
δύο χρώματα: ματ Stylish Black και
γυαλιστερό Modern White.
Mε τα νέα ακουστικά ο ήχος περνάει σε
άλλη διάσταση, αφού διαθέτουν HSP
(Ηeadphone Spatial Processing), μια
τεχνολογία Ψηφιακής Επεξεργασίας
Σήματος (Digital Signal Proccessing
-DSP), που τελειοποιεί για πάνω από
25 χρόνια η Meridian, ο μακροχρόνιος
συνεργάτης της LG για την παροχή
αξεπέραστου ήχου. To DSP, όχι μόνο
αναπαράγει ρεαλιστικό ήχο που
προσομοιώνει την εμπειρία ακρόασης
με αυτή των πραγματικών μεγάφωνων,
αλλά επιπλέον αποδίδει τις φωνητικές
ερμηνείες με εκπληκτική καθαρότητα,
παρέχοντας στον ακροατή εξαιρετικό
ηχητικό αποτέλεσμα. Τα δύο νέα
μοντέλα TONE Free της LG διαθέτουν
εξατομικευμένες ρυθμίσεις ήχου ΕQ
από την Meridian, προσφέροντας 4
διαφορετικές λειτουργίες για άψογη
εμπειρία ήχου προσαρμοσμένη στις

απαιτήσεις κάθε χρήστη. H λειτουργία
Natural, παρέχει ισορροπημένο φυσικό ήχο,
η Immersive δίνει την αίσθηση στον ακροατή
ότι βυθίζεται μέσα στον ήχο, η Bass Boost
ενισχύει την ένταση ενώ η Treble Boost
αναδεικνύει ακόμα πιο καθαρά τις φωνητικές
ερμηνείες. Επιπλέον, η απομόνωση ήχου
που παρέχουν χάρη στην άριστη εφαρμογή
τους, αποκλείει το μεγαλύτερο μέρος
των ενοχλητικών εξωτερικών ήχων ενώ
το Ambient Sound Mode επιτρέπει στον
χρήστη να ακούει τι γίνεται γύρω του με το
πάτημα ενός κουμπιού. Ακόμη, το μοντέλο
HBS-FN6 περιλαμβάνει την καινοτόμα θήκη
φόρτισης της LG UVnano που προσφέρει
προστατευμένη αποθήκευση, χωρίς
προβλήματα φόρτισης και βελτιωμένη
υγιεινή. Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι
τα ακουστικά μπορούν να φιλοξενήσουν
περισσότερα βακτήρια από έναν πάγκο
κοπής κουζίνας, οδηγώντας σε πιθανές
λοιμώξεις του αυτιού. Χρησιμοποιώντας
το ενσωματωμένο υπεριώδες φως, η
λεπτή θήκη της LG εξαλείφει το 99,9%
των βακτηρίων E. coli και S. aureus από το

υποαλλεργικό τζελ σιλικόνης και το εσωτερικό
πλέγμα των ακουστικών. Η συμπαγής θήκη
φόρτισης παρέχει έως και μία ώρα χρόνου
ακρόασης μετά από φόρτιση πέντε λεπτών.
Όταν είναι πλήρως φορτισμένα, και τα δύο
μοντέλα παρέχουν έξι ώρες χρήσης, ενώ
με τη θήκη UVnano ο χρήστης μπορεί να
πραγματοποιήσει τρεις πλήρεις φορτίσεις και
η εμπειρία ακρόασης να διαρκέσει συνολικά
για 18 ώρες.
Tα νέα LG TONE Free, είναι ακόμα πιο
εύχρηστα και ανθεκτικά (και δύο μοντέλα
έχουν αξιολογηθεί ως IPX4) που παρέχοντας
προστασία από το νερό, τη βροχή και τον
ιδρώτα κατά τη διάρκεια της προπόνησης.
Το HBS-FN6 και το HBS-FN4 έχουν επίσης
λειτουργία Φωνητικής Εντολής (Voice
Command) για εύκολη πρόσβαση στο Google
Assistant και τη Siri μέσω του συνδεδεμένου
smartphone. Οι έξυπνες εντολές αφής, που
είναι ενσωματωμένες σε κάθε ακουστικό,
επιτρέπουν στον ακροατή να παίζει, να
διακόπτει, να παραλείπει και να ελέγχει το
επίπεδο έντασης χωρίς να χρησιμοποιεί το
κινητό του.
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COSMOTE GIGAMAX

Απεριόριστα data για το κινητό με τα νέα προγράμματα
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H COSMOTE φέρνει τη νέα σειρά
προγραμμάτων συμβολαίου COSMOTE
GIGAMAX, για ιδιώτες και επιχειρήσεις, και
δίνει τη δυνατότητα στους συνδρομητές της
να απολαμβάνουν τον κόσμο του Internet
ακόμη πιο ελεύθερα, με πολύ περισσότερα
έως και απεριόριστα δεδομένα για το
κινητό και χωρίς κανέναν περιορισμό στην
ταχύτητα του δικτύου.
Σε συνδυασμό με περισσότερη έως
και απεριόριστη ομιλία και συνολικά
εμπλουτισμένες παροχές, τα νέα
προγράμματα της COSMOTE απευθύνονται
σε όλους, με τιμές που ξεκινούν από 25€,
και προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε
συνδρομητή.
Τα νέα προγράμματα COSMOTE
GIGAMAX για ιδιώτες και COSMOTE
BUSINESS GIGAMAX για επιχειρήσεις,
απαντούν στις αυξημένες ανάγκες των
καταναλωτών για συνδεσιμότητα και
επικοινωνία υψηλής ποιότητας όπου και αν
βρίσκονται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
νέας ψηφιακής εποχής.
Η COSMOTE συνεχώς εμπλουτίζει
τις παροχές προς τους συνδρομητές
της και αναβαθμίζει την εμπειρία τους,
επενδύοντας εντατικά σε δίκτυα και
υπηρεσίες νέας γενιάς. Μόνο την
τελευταία διετία, η εταιρεία έχει αυξήσει
τη χωρητικότητα του 4G δικτύου της κατά
65%, ενώ στο ίδιο διάστημα η κίνηση
Στα προγράμματα COSMOTE
GIGAMAX UNLIMITED GB M,
UNLIMTED GB L και UNLIMITED
ισχύει όριο ορθής χρήσης στην
κατανάλωση GB: 35GB, 40GB,
45GB, αντίστοιχα.

δεδομένων έχει τετραπλασιαστεί.
Επιπλέον, στη διάρκεια του τελευταίου
χρόνου, η COSMOTE έχει πολλαπλασιάσει
τον διαθέσιμο όγκο στα πακέτα mobile
Internet και τα προγράμματα κινητής,
προσθέτοντας τώρα και την επιλογή των
απεριόριστων δεδομένων.

Η νέα σειρά προγραμμάτων
COSMOTE GIGAMAX UNLIMITED
& COSMOTE GIGAMAX
Επιλέγοντας -σύμφωνα με τις ανάγκες
τους- ένα από τα νέα οικιακά προγράμματα
της COSMOTE, οι συνδρομητές μπορούν
να έχουν πρόσβαση σε:
•	Πολύ περισσότερα (1GB, 5GB,
10GB, 20GB) έως και απεριόριστα
ενσωματωμένα data για χρήση Internet
από το κινητό, χωρίς όρια στην
ταχύτητα πρόσβασης.
•	
Διπλασιασμό των ενσωματωμένων
data για τους συνδρομητές που
συνδυάζουν κινητό και σταθερό, μέσω
του COSMOTE One.
•	
Απεριόριστες κλήσεις προς
COSMOTE, το μεγαλύτερο δίκτυο της
Ελλάδας.
•	Περισσότερα έως και απεριόριστα
λεπτά ομιλίας προς εθνικά δίκτυα.
•	Νέες υπηρεσίες προστασίας από
ανεπιθύμητες χρεώσεις, για τον
πλήρη έλεγχο του λογαριασμού των
συνδρομητών.
•	Δωρεάν χρήση των ενσωματωμένων
data και λεπτών ομιλίας των
προγραμμάτων εντός Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Τα προγράμματα COSMOTE
BUSINESS GIGAΜΑΧ UNLIMITED
& COSMOTE BUSINESS GIGAMAX
Τα νέα προγράμματα για τις επιχειρήσεις
είναι διαθέσιμα μέσα από 6 διαφορετικές

Η υπηρεσία COSMOTE Mobile
Security παρέχεται δωρεάν για
όλη τη διάρκεια συμβολαίου
στα προγράμματα COSMOTE
Business GIGAMAX 10GB
- UNLIMITED και πάνω. Η
υπηρεσία παρέχεται για 2
μήνες δωρεάν στα Business
GIGAMAX 3GB-400’, 5GB-800’.

επιλογές, που προσφέρουν:
•	Πολύ περισσότερα (3GB, 5GB,
10GB, 20GB) έως και απεριόριστα
ενσωματωμένα data για χρήση Internet
από το κινητό χωρίς όρια στην ταχύτητα
πρόσβασης.
•	Τη νέα υπηρεσία Data Boost, που δίνει τη
δυνατότητα ενεργοποίησης απεριόριστων
δεδομένων στο κινητό για 24 ώρες,
πλέον των ενσωματωμένων data του
προγράμματος, μέσω My COSMOTE App.
•	
Περισσότερα έως και απεριόριστα λεπτά
ομιλίας προς όλα τα δίκτυα κινητής στη
Ελλάδα.
•	Έως και απεριόριστες κλήσεις προς την
Ε.Ε., αλλά και έως 1000’ δωρεάν προς
διεθνείς προορισμούς.
•	Δωρεάν χρήση των ενσωματωμένων data
και λεπτών ομιλίας των προγραμμάτων
εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
•	Δωρεάν COSMOTE Travel Pass, για να
αξιοποιούν οι επαγγελματίες τις παροχές
του προγράμματός τους και σε χώρες εκτός
Ε.Ε. σαν να βρίσκονται στην Ελλάδα.
•	Δωρεάν την υπηρεσία COSMOTE Mobile
Security, για ενισχυμένη προστασία
του smartphone, αλλά και των αρχείων
της επιχείρησης, χωρίς να απαιτείται
εγκατάσταση εφαρμογής.

COSMOTE 4G: το μεγαλύτερο δίκτυο
κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα
Οι συνδρομητές των νέων προγραμμάτων
COSMOTE GIGAMAX, μπορούν να
απολαμβάνουν τον κόσμο του Internet ακόμα
πιο ελεύθερα από το κινητό τους, με κορυφαίας
ποιότητας υπηρεσίες δεδομένων και φωνής και
χωρίς όρια ταχύτητας, μέσα από το μεγαλύτερο
δίκτυο 4G στη χώρα - με πληθυσμιακή
κάλυψη 99%.
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Huawei Music

Μουσική υπηρεσία με πρόσβαση σε πάνω από 50 εκατομμύρια
τραγούδια, τώρα δωρεάν για 6 μήνες
36

Η δική σου στιγμή, η δική σου μουσική! Απόλαυσέ την όπου κι αν βρίσκεσαι
ενεργοποιώντας το πακέτο δωρεάν προνομίων στο Huawei AppGallery.

Με δυνατότητες όπως αναγνώριση
τραγουδιών, προσωποποιημένες
playlists, λειτουργία party mode και
κορυφαία εμπειρία ήχου Histen 3D, η
εφαρμογή Huawei Music μετατρέπει
το smartphone σου στο απόλυτο
προσωπικό σου music player.
Η Huawei, μέσα από τη νέα μουσική
υπηρεσία Huawei Music, φέρνει στην
διάθεση των καταναλωτών ένα τεράστιο
κατάλογο τραγουδιών και, σε συνδυασμό
με ένα μοναδικό πακέτο προηγμένων
δυνατοτήτων και λειτουργιών, τους
δίνει τη δυνατότητα να ακούν μουσική
όποτε θέλουν, από όπου θέλουν, όπως
θέλουν. Η εφαρμογή Huawei Music
διατίθεται μέσω του Huawei AppGallery
και προσφέρει ατέλειωτες ώρες μουσικού
streaming, χωρίς διακοπές για διαφημίσεις,
με πρόσβαση σε πάνω από 50 εκατομμύρια
τραγούδια και 1,2 εκατομμύρια άλμπουμ
από όλο τον πλανήτη. Οι κάτοχοι συσκευών
Huawei θα έχουν το προνομιο μιας δωρεάν
συνδρομής για 6 μήνες συνολικής αξίας
60 Ευρώ. Ειδικά για τους κατόχους AG
συσκευών η υπηρεσία αυτή είναι ένα
μικρό μέρος του πακέτου προνομίων από
το Huawei AppGallery στο πλαίσιο της
καλοκαιρινής καμπάνιας προσφορών*.
Πέρα από τον δελεαστικό κατάλογο
τραγουδιών -ο οποίος σε διάρκεια
αντιστοιχεί σε 300 (!) χρόνια συνεχούς
αναπαραγωγής μουσικής- η εφαρμογή
Huawei Music προσφέρει μια σειρά
δυνατοτήτων και λειτουργιών που
βελτιστοποιούν την εμπειρία ακρόασης:
προσωποποιημένες playlists (για
παράδειγμα ειδικά σχεδιασμένες για

τρέξιμο προκειμένου να επωφεληθούν
οι κάτοχοι Huawei watch), καθημερινές
μουσικές προτάσεις, αναγνώριση «ποιο
τραγούδι παίζει τώρα» όταν το app
τοποθετείται κοντά σε ηχείο, λειτουργία
‘Party Mode’ που επιτρέπει την
ταυτόχρονη αναπαραγωγή τραγουδιού
από διαφορετικές συσκευές για αίσθηση
surround sound, ενσωματωμένο
equaliser Huawei Histen 3D για κορυφαία
απόδοση ήχου, χρονοδιακόπτης για
προγραμματισμένη διακοπή μουσικής
(για τους χρήστες, για παράδειγμα,
που επιθυμούν να ακούν μουσική πριν
τον ύπνο) είναι μερικές μόνο από τις
δυνατότητες που θα ανακαλύψουν οι
χρήστες του Huawei Music.
Επιπλέον, η εφαρμογή είναι συμβατή
με όλα τα προϊόντα της Huawei, από τα
smartphones και τα tablet μέχρι τα ηχεία
και τα wearables, για ολιστική εμπειρία
μουσικής συνδεσιμότητας, κάθε στιγμή.

Huawei Music: η δική σου στιγμή,
η δική σου μουσική
Όσοι αποκτήσουν μία συσκευή HUAWEI P40
Pro, HUAWEI P40, HUAWEI P40 lite, HUAWEI
P40 lite Ε, ή HUAWEI Y5p, από το επίσημο
δίκτυο συνεργατών της Huawei* λαμβάνουν
ειδικά κουπόνια προσφορών διαθέσιμα στο
Huawei AppGallery και εξαργυρώσιμα έως και
και 31 Αυγούστου. Μεταξύ αυτών και η δωρεάν
εγγραφή στο Huawei Music για 6 μήνες.
Για να ενεργοποιήσει ο χρήστης τις προσφορές
στη νέα του AG συσκευή* θα πρέπει να

ακολουθήσει τα εξής απλά βήματα:
• Ο χρήστης ανοίγει το AppGallery και επιλέγει
το κουπόνι προσφοράς Huawei Music
• O χρήστης εξαργυρώνει το κουπόνι (claim
reward)
• Ο χρήστης λαμβάνει έναν κωδικό
εξαργύρωσης
• Με αντιγραφή και επικόλληση, ο χρήστης
συμπληρώνει τον κωδικό εξαργύρωσης
στην εφαρμογή Huawei Music και αρχίζει
να απολαμβάνει την υπηρεσία δωρεάν για 6
μήνες

* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πακέτο των
προνομίων μέσω του HUAWEI Application Gallery επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της
Huawei.
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ΠΌΣΟ ΑΣΦΑΛΉΣ
ΕΊΝΑΙ Ο ΤΡΌΠΟΣ ΠΟΥ
ΚΛΕΙΔΏΝΕΤΕ ΤΗΝ
ΟΘΌΝΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΎ
ΣΑΣ;
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να

κλειδώσετε το Android κινητό σας,
από το απλό κλείδωμα με κωδικό
έως τη χρήση βιομετρικών
μεθόδων. Όμως, ποιος είναι
ο ασφαλέστερος; Η ESET
ενημερώνει για το πόσο ασφαλείς
ή μη ασφαλείς είναι οι βασικοί
τρόποι κλειδώματος οθόνης.

Καθώς ο κόσμος γίνεται ολοένα και
πιο ευαισθητοποιημένος στο θέμα της
προστασίας του απορρήτου και της
ασφάλειας των δεδομένων, θα ήταν
λογικό να θεωρήσουμε ότι η προστασία
των έξυπνων τηλεφώνων με κάποιου
είδους ταυτοποίησης θα ήταν το
αυτονόητο. Ωστόσο, αυτό απέχει από την
πραγματικότητα. Σύμφωνα με μελέτη του
Pew Research Center, σχεδόν το ένα
τρίτο των Αμερικανών δε χρησιμοποιούν
καμία μέθοδο κλειδώματος οθόνης.

Κλείδωμα με μοτίβο
Αυτή η μέθοδος σάς επιτρέπει να
ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας
σχηματίζοντας με το δάχτυλο ένα μοτίβο
που είχατε δημιουργήσει. Όσον αφορά τις
επιλογές κλειδώματος οθόνης, η μέθοδος
μοτίβου θα μπορούσε στην καλύτερη

περίπτωση να θεωρηθεί επιλογή ασφαλείας
μεσαίου επιπέδου. Μπορεί να σχεδιάσετε
κάτι τόσο απλό όσο το περίγραμμα ενός L
ή ένα πιο πολύπλοκο σχήμα. Όσο πιο απλό
είναι το μοτίβο, τόσο πιο εύκολο είναι για
κάποιον να το αντιγράψει αν βρίσκεται κοντά
σας και παρακολουθεί τις κινήσεις σας.
Για την ακρίβεια, έρευνα διαπίστωσε ότι
απατεώνες κατάφεραν να αναπαράξουν
το μοτίβο στο 64,2% των προσπαθειών
που έκαναν αφού το είδα μόνο μία φορά. Το
ποσοστό επιτυχίας αυξάνεται όσο αυξάνεται
και ο φορές που είδαν την κίνηση.

PIN/κωδικός
Εάν φερθήκατε έξυπνα και ορίσατε κάποια
μέθοδο προστασίας για την Android συσκευή
σας, τότε θα σας είναι γνώριμη η επιλογή
χρήσης PIN ή κωδικού, επειδή αυτή είναι
η μέθοδος που ζητά η κάρτα SIM όταν
απενεργοποιήσετε τη συσκευή και την
ενεργοποιήσετε ξανά. Πολλές εκδόσεις
του Android θα σας επιτρέψουν να ορίσετε
έναν απλό τετραψήφιο κωδικό, αλλά αν
σας ενδιαφέρει η ασφάλεια θα πρέπει να
επιλέξετε ένα PIN με περισσότερα νούμερα.
Εάν θέλετε να βελτιώσετε ακόμα
περισσότερο τα επίπεδα ασφαλείας, τότε
θα πρέπει να επιλέξετε έναν κωδικό που θα
περιλαμβάνει γράμματα, αριθμούς, ειδικούς
χαρακτήρες και θα αποτελείται τουλάχιστον
από 8 ή περισσότερους χαρακτήρες. Ίσως
να είναι πιο δύσκολο να το θυμηθείτε και να
το χρησιμοποιήσετε, αλλά μακροπρόθεσμα
δε θα μετανιώσετε που επιλέξατε την πιο
ασφαλή μέθοδο.

Δακτυλικό αποτύπωμα
Ευτυχώς για μερικούς από εμάς, η μέθοδος
του βιομετρικού κλειδώματος με τη χρήση
δακτυλικού αποτυπώματος είναι ακόμα
διαθέσιμη. Μπορεί να συναντήσετε
διαφορετικούς αισθητήρες, πάνω στη
συσκευή ή σε κάποιο πλήκτρο ή ακόμα και
κρυμμένους στην οθόνη της συσκευής
σας. Η μέθοδος κλειδώματος με τη χρήση

39

40

δακτυλικού αποτυπώματος θεωρείται
ένας από τους πιο γρήγορους τρόπους
για να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε
το κινητό σας. Τοποθετώντας το δάκτυλό
σας στον αισθητήρα, η συσκευή θα
ξεκλειδώσει σε κλάσματα δευτερολέπτου.
Όμως πόσο ασφαλής είναι αυτή η
μέθοδος; Η πλειοψηφία των ανθρώπων
θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά απίθανο ότι
κάποιος απατεώνας θα προσπαθήσει να
ξεκλειδώσει μια βιομετρική κλειδαριά.
Εντούτοις, αυτό δεν είναι κάτι απίθανο.
Τα δακτυλικά αποτυπώματα μπορούν
να κλαπούν από μια φωτογραφία ή
άλλες πηγές, να αναπαραχθούν ακόμη
και με εκτυπωτή 2D και στη συνέχεια
να χρησιμοποιηθούν για παραβίαση
βιομετρικών κλειδαριών. Το 2017,
ένας ερευνητής ασφαλείας μπόρεσε
να αναδημιουργήσει το δακτυλικό
αποτύπωμα της Υπουργού Άμυνας της
Γερμανίας από φωτογραφίες υψηλής
ανάλυσης.

ήταν καθόλου αισιόδοξο. Γενικά, η χρήση
βιομετρικής κλειδαριάς δακτυλικού
αποτυπώματος σε συνδυασμό με ένα
κωδικό είναι η πιο ασφαλής επιλογή.

Αναγνώριση Προσώπου

Ειδικά χαρακτηριστικά ανά
κατασκευαστή

Αυτή η βιομετρική μέθοδος κλειδώματος
αναγνωρίζει το πρόσωπό σας και
ξεκλειδώνει τη συσκευή σας. Πιθανά
να φαντάζεστε ότι αυτή η μέθοδος
είναι προηγμένη και βασίζεται σε
υψηλή τεχνολογία, η αλήθεια είναι ότι
στην πραγματικότητα βασίζεται μόνο
στην κάμερα του κινητού σας και σε
κάποιο λογισμικό. Η μπροστινή κάμερα
σαρώνει μια εικόνα του προσώπου σας
και μετά χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο
αναγνώρισης για να επαληθεύσει ότι
πρόκειται για το πρόσωπό σας. Η ταχύτητα
της διαδικασίας εξαρτάται από τη συσκευή
σας και την ποιότητα της μπροστινής
κάμερας.
Αυτή η μέθοδος δεν είναι απαραίτητα
ασφαλής και ένας απατεώνας μπορεί
να την παρακάμψει χρησιμοποιώντας
μια φωτογραφία πορτραίτου σας. Για
την ακρίβεια, ερευνητές έκαναν μια
δοκιμή με 110 διαφορετικές συσκευές
smartphone και αυτό που βρήκαν δεν

Μερικοί κατασκευαστές smartphones
χρησιμοποιούν ειδικά χαρακτηριστικά
για να ενισχύσουν την ασφάλεια
των συσκευών τους. Αυτά ποικίλουν
από διαφορετικά επίπεδα σάρωσης
προσώπου, μέχρι και σάρωση της ίριδας
του ματιού. Η Samsung, για παράδειγμα,
χρησιμοποιεί τη δική της μέθοδο για τη
σάρωση της ίριδας, η οποία είναι αρκετά
απλή στη ρύθμιση. Εξετάζει επίσης
εάν φοράτε γυαλιά ή όχι. Η τεχνολογία
χρησιμοποιεί μια υπέρυθρη λυχνία LED
για να φωτίζει τα μάτια σας, ενώ μια ειδική
κάμερα καταγράφει τα μοτίβα της ίριδας
και το smartphone επεξεργάζεται αυτές
τις πληροφορίες. Ακούγεται σα να αφορά
σε υψηλή τεχνολογία, σωστά; Είναι όμως
ασφαλής; Λοιπόν, μια ομάδα ηθικών
χάκερ (White Hat hackers) χρησιμοποίησε
κάμερα με δυνατότητα υπέρυθρων και
κατάφερε να ξεγελάσει το πρώτο από τα
τηλέφωνα της Samsung που προσέφερε
αυτή τη δυνατότητα.

5 ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ

ΑΠΌ ΤΗN DEVOLO

ΓΙΑ ΚΑΛΎΤΕΡΟ WIFI
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Ποια είναι η ποιότητα στα σημερινά οικιακά δίκτυα; Δεν είναι πάντα
ιδανική. Όποιος θέλει να κάνει streaming χωρίς διακοπές, γρήγορο
download στα πρόσφατα ενημερωμένα game features ή θέλει απλά να
ενημερωθεί online, χρειάζεται μια σταθερή και γρήγορη σύνδεση WiFi.
Η devolo έχει κάποια χρήσιμα tips για να σας βοηθήσει να δυναμώσετε
το σήμα του WiFi.

Tip

#1

ΓΡΉΓΟΡΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ WIFI
Οι χρήστες Internet μπορούν να
καταλάβουν αμέσως αν η κάλυψη του
WiFi είναι δυνατή ή αδύναμη. Σε κάθε
περίπτωση, ένα χρήσιμο πρώτο βήμα
είναι ο έλεγχος της σύνδεσης. Υπάρχουν
διαθέσιμα εργαλεία ανάλυσης που θα
σας φανούν πολύ χρήσιμα. Οι ειδικοί
συνήθως προτείνουν το «Ekahau
HeatMapper». Πρόκειται για μία
εφαρμογή που δημιουργεί μία κάτοψη
του χώρου σας. Έπειτα, μπορείτε να
μετρήσετε την σύνδεση στο WiFi (από
πράσινη = ισχυρή σύνδεση έως κόκκινη
= αδύναμη ή καμία σύνδεση) για κάθε
χώρο σας. Οι περισσότεροι, απλοί,
χρήστες μπορούν να κάνουν τον έλεγχο
και με πιο απλές εφαρμογές όπως το
WiFi Analyzer.

Tip

Tip

Η ΙΔΑΝΙΚΉ ΘΈΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ROUTER
Η ασύρματη σύνδεση είναι πολύ αργή ή
διακόπτεται απότομα; Αυτό ίσως οφείλεται, σε
μεγάλο βαθμό, στην κάλυψη του router. Τις
περισσότερες φορές, βρίσκεται τοποθετημένο
σε κάποια γωνία του σπιτιού, πίσω από
κάποια γλάστρα ή ακόμα και στο υπόγειο.
Η ιδανική θέση για το router είναι σε ένα
κεντρικό σημείο του σπιτιού ή του χώρου όπου
θέλουμε να έχουμε καλή λήψη Internet και
σε μια υπερυψωμένη θέση, για παράδειγμα
πάνω σε κάποιο ντουλάπι ή βιβλιοθήκη που
βρίσκεται στη μέση του σπιτιού. Το router, για
να αποδώσει το μέγιστο στο σήμα του WiFi,
δεν πρέπει να εμποδίζεται από αντικείμενα που
βρίσκονται μπροστά ή στο πλάι της συσκευής.
Αν το router έχει κεραίες, τότε μετατοπίστε την
κάθε κεραία προς διαφορετική κατεύθυνση.
Ο σκοπός είναι η κάθε κεραία να σημαδεύει
τα μέρη του σπιτιού όπου θέλετε να έχουν
ισχυρότερη σύνδεση. Μπορείτε να μετακινείτε
τις κεραίες μέχρι να βρείτε την ιδανική θέση
ώστε να καλύπτει τα σημεία του σπιτιού που
έχουν ανάγκη.

ΤΟ ROUTER
ΕΊΝΑΙ ΠΟΛΎ ΠΑΛΙΌ;
Αν έχει έρθει ο καιρός να αντικαταστήσετε το
παλιό σας router, τότε το καινούριο που θα
πάρετε θα πρέπει οπωσδήποτε να υποστηρίζει
λειτουργίες του WiFi 5 (Wi-Fi ac). Τα νέα
πρωτόκολλα είναι αισθητά γρηγορότερα σε
σχέση με αυτά του WiFi 4 (Wi-Fi n). Επιπλέον,
ένα μέρος του WiFi 4, στη συχνότητα των 2.4
GHz, είναι υπέρ-φορτωμένο σε πολλές αστικές
περιοχές. Το WiFi σας θα αρχίσει να ανακτά
την χαμένη ταχύτητα ξανά, όταν αλλάξετε την
συχνότητα στα 5 GHz, βάση του πρωτοκόλλου
του WiFi 5. Αξίζει να σημειωθεί ότι, αυτό μπορεί
να λειτουργήσει μόνο όταν και οι συσκευές που
συνδέοντα ασύρματα (όπως για παράδειγμα
ένα smartphone, ένα notebook ή ένα tablet),
υποστηρίζουν το νέο πρωτόκολλο WiFi 5.

#2

#3
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Tip

Tip

WIFI REPEATERS ΓΙΑ
ΜΙΚΡΈΣ ΑΠΟΣΤΆΣΕΙΣ
Σε ένα μεγάλο διαμέρισμα ή ένα σπίτι
υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις, τοίχοι και
ταβάνια που βρίσκονται ανάμεσα στο router
και τους δέκτες του WiFi (συσκευές όπως
smartphone, tablet ή notebook). Αυτά τα
εμπόδια λειτουργούν σαν «φρένο» στην
ταχύτητα του WiFi η οποία μειώνεται όλο και
περισσότερο και κάποιες φορές διακόπτεται
εντελώς. Ένα WiFi repeater είναι χρήσιμο για
μικρότερες αποστάσεις, για παράδειγμα από
ένα δωμάτιο σε ένα άλλο, διπλανό χώρο. Σε
μεγάλους χώρους, όμως, το repeater δεν
επαρκεί γιατί ως συσκευές χρησιμοποιούν το
ίδιο το ασύρματο δίκτυο για να μεταφέρουν
τα δεδομένα μεταξύ τους.

ΓΙΑ ΜΕΓΆΛΕΣ ΑΠΟΣΤΆΣΕΙΣ
- INTERNET ΑΠΌ ΤΗΝ
ΠΡΊΖΑ ΤΟΥ ΡΕΎΜΑΤΟΣ
Οι προσαρμογείς Powerline αποτελούν
την λύση που τα συνδυάζει όλα-σε-ένα
για άριστο WiFi καθώς χρησιμοποιούν τις
ηλεκτρικές καλωδιώσεις του ρεύματος ως
μεγάλα καλώδια μεταφοράς δεδομένων. Το
πλεονέκτημα: οι τοίχοι, τα ταβάνια ακόμα και
η ενδοδαπέδια θέρμανση δεν αποτελούν
πλέον εμπόδιο για το WiFi γιατί τα δεδομένα
μεταφέρεται μέσα από την ηλεκτρική
καλωδίωση. Οι WiFi προσαρμογείς
Powerline τοποθετούνται σε οποιαδήποτε
πρίζα η οποία στη συνέχεια μετατρέπεται σε
ένα ισχυρό σημείο πρόσβασης στο δίκτυο
με ταχύτητες που φτάνουν στο 100%. Η
εγκατάσταση είναι πολύ απλή: συνδέστε τον
έναν προσαρμογέα στην πρίζα κοντά στο
router και τον δεύτερο στο χώρο που θέλετε
να έχετε πρόσβαση, περιμένετε 2-3 λεπτά
να συντονιστούν και έπειτα από λίγο είστε
έτοιμοι για «σερφάρισμα». Τα μοντέλα που
κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην αγορά,
συνδυάζουν την καλύτερη τεχνολογία WiFi
με την γρηγορότερη τεχνολογία Powerline.
Τα πολύ-βραβευμένα devolo Magic 2 WiFi
δημιουργούν γρήγορες ταχύτητες Powerline
που φτάνουν ταχύτητες στα 2.400 Mbps
και προσφέρουν mesh WiFi για γρήγορο
ασύρματο δίκτυο σε όλο το σπίτι. Χάρη σε
αυτές τις συμβουλές, θα μπορέσετε κι εσείς
να απολαύσετε την Παγκόσμια Μέρα WiFi με
το καλύτερο WiFi στο σπίτι σας!

#4

#5

digitallife.gr
Η τεχνολογία στη
ζωή μας

infocom.gr
Τεχνολογία - Πληροφορική
- Media με άποψη

myphone.gr
The unwired
revolution

socialmedialife.gr
Τα social media είναι
φίλοι μας!

thatslife.gr
Life as it is!

gameslife.gr
Ζήσε το παιχνίδι!

comingsoon.gr
Όλη η διασκέδαση
σε ένα site!

Thedots
D Dare, O Ocean,
T Travel, S Snow

agapimono.gr
Τα πάντα για την Αγάπη, τον
Έρωτα και τον Χωρισμό

coolhome.gr
Εκεί που νιώθεις
cool, είναι σπίτι

mwc.gr
It’s a mobile
world!

infocomsecurity.gr
Rethink IT security
strategy

e-businessworld.gr
Real e-life stories

doriforikanea.gr
Δορυφορική - Επίγεια
ψηφιακή - IPTV

satguide.gr
Οδηγός αγοράς για SAT DTV - IPTV

securityproject.gr
Κορυφαία συνάντηση
των ειδικών ασφάλειας

itsecuritypro.gr
Enterprise computing &
IT security

Όλος ο κόσμος στην οθόνη σας!

securitymanager.gr
Σημείο αναφοράς για την
ασφάλεια

Τα sites της Smart Press σε περιμένουν!

Όλος ο κόσμος
στην οθόνη σας!
SMART PRESS A.E.
Μάγερ 11, 10438, Αθήνα

Τ. 210.5201500, 210.5231555
F. 210.5241900

www.smartpress.gr
smart@smartpress.gr

Τα sites της Smart Press
σε περιμένουν!
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ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΥΞΗΜΈΝΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ (AR)
ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΤΏΡΑ ΝΑ
ΜΕΤΑΤΡΈΨΕΤΕ ΤΟ ΣΠΊΤΙ
ΣΑΣ ΣΕ ΣΚΗΝΉ ΑΠΌ ΤΟ
‘‘JURASSIC WORLD’’
Μπορεί οι
δεινόσαυροι να ήταν
κυρίαρχοι της Γης
πριν από εκατομμύρια
χρόνια, αλλά με
την επαυξημένη
πραγματικότητα
(AR), μπορείτε να
μετατρέψετε το σπίτι
σας σε σκηνή από το
‘‘Jurassic World’’!
Στην Google, συνεργαστήκαμε με τις
Universal Brand Development, Amblin
Entertainment και Ludia, για να φέρουμε
10 δεινόσαυρους από την ταινία «Jurassic
World», στο Google Search. Δείτε τον
τεράστιο T. Rex να περπατάει στο σαλόνι
σας και σηκώστε το βλέμμα ψηλά, για να
δείτε τον καταπληκτικό Βραχιόσαυρο να
υψώνεται πάνω από ένα κοντινό δέντρο!
Αναζητήστε έναν δεινόσαυρο στο Google,

χρησιμοποιώντας το κινητό σας και
πατήστε την επιλογή «View in 3D» για
να κάνετε περιστροφή ή μεγέθυνση και
να τον δείτε από κοντά. Έπειτα, μπορείτε
να μεταφέρετε τον δεινόσαυρο στον δικό
σας χώρο, με το AR, και να προσαρμόσετε
το μέγεθός του για να καταλάβετε
πόσο μεγάλος είναι, σε σύγκριση με
τα πράγματα γύρω σας. Στις συσκευές
Android, αυξήστε την ένταση του ήχου, για
να ακούσετε τα βροντερά βήματα και τους
βρυχηθμούς του κάθε δεινόσαυρου!
Οι δεινόσαυροι του «Jurassic
World» που είναι διαθέσιμοι στο AR
περιλαμβάνουν: Τον Τυραννόσαυρο Ρεξ,
τον Βελοσιράπτορα, τον Τρικεράτοπα,
τον Σπινόσαυρο, τον Στεγόσαυρο, τον
Βραχιόσαυρο, τον Αγκυλόσαυρο, τον
Διλοφόσαυρο, τον Πτερανόδοντα και τον
Παρασαυρόλοφο.

Μια ματιά στο παρασκήνιο της
δημιουργίας των AR δεινοσαύρων
του Jurassic World
Σχεδιασμένοι με την τεχνολογία από το
παιχνίδι «Jurassic World Alive» της Ludia,
αυτοί οι AR δεινόσαυροι είναι μερικά από

τα πιο ρεαλιστικά μοντέλα στην αγορά.
«Για να δημιουργήσουν τους 3D
δεινόσαυρους, οι σχεδιαστές μας έκαναν
πρώτα μία προκαταρκτική έρευνα,
ανακαλύπτοντας πληροφορίες για το
κάθε πλάσμα.» δηλώνει ο Camilo Sanin, ο
επικεφαλής της δημιουργίας χαρακτήρων της
Ludia. «Δεν μαζέψαμε υλικό από διάφορες
μορφές λογοτεχνίας μόνο οι καλλιτέχνες μας
συνεργάστηκαν με παλαιοντολόγους, καθώς
και την ομάδα του «Jurassic World», για να
κάνουν τους χαρακτήρες όσο το δυνατόν πιο
ακριβείς και ρεαλιστικούς. Ακόμη και οι πιο
μικρές λεπτομέρειες, όπως οι ανωμαλίες
της χροιάς του δέρματος και τα μοτίβα, είναι
σημαντικές.» Αντίθετα με κάποια από τα AR
πλάσματα της Google, όπως οι σκύλοι και οι
πιγκουίνοι, οι δεινόσαυροι αποτελούν μία νέα
τεχνική πρόκληση, εξαιτίας του μεγέθους
τους. Το νέο χαρακτηριστικό auto-scale
μπορεί τώρα να υπολογίσει την απόσταση
μεταξύ του κινητού και μίας επιφάνειας στον
χώρο σας αυτόματα, και να προσαρμόσει
το μέγεθος του δεινόσαυρου, έτσι ώστε να
χωρέσει στην οθόνη του κινητού σας. Εάν
πατήσετε την επιλογή «See actual size», η
τεχνολογία AR tracking επανατοποθετεί τον
δεινόσαυρο στον χώρο σας αυτόματα, για να
του δώσει χώρο.

Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση και
να το μοιραστείτε:
• Android: Αναζητήστε τη λέξη
«δεινόσαυρος» ή έναν από τους 10
δεινόσαυρους στο Google app, ή σε
οποιονδήποτε Android browser και
πατήστε την επιλογή «View In 3D» Έτσι,
μπορείτε να δείτε 3D περιεχόμενο, σε
συσκευές με Android 7 Plus και AR
περιεχόμενο σε συσκευές με δυνατότητα
ARCore. Εξερευνήστε όλους τους
δεινόσαυρους εύκολα, σε μορφή
carousel.
• iOS: Αναζητήστε τη λέξη «δεινόσαυρος»
ή έναν από τους 10 δεινόσαυρους στο
Google app, ή στο Google.com μέσω
του Chrome, ή του Safari. Το 3D και
ARπεριεχόμενο είναι διαθέσιμο σε
συσκευές με iOS 11 Plus.
Μπορείτε, επίσης, να δημιουργήσετε ένα
AR βίντεο -ή να αναδημιουργήσετε τις
αγαπημένες σας σκηνές από τις ταινίες
«Jurassic World»- με την επιλογή «recording».
Μην ξεχάσετε να κάνετε tag τις φωτογραφίες
και τα βίντεό σας στα social media, με τα
hashtag #Google3D και #JurassicWorld.
Καλό ταξίδι (πίσω στο χρόνο)!
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ΝΈΟ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΟ
RANSOMWARE
ΠΡΟΣΒΆΛΛΕΙ ΤΑ MAC
Mέσω πειρατικών προγραμμάτων!

Ο κανόνας που ισχύει είναι ότι δεν πρέπει
να το παρακάνουμε με το πειρατικό
software, καθώς η αλήθεια είναι ότι
εγκυμονεί παρά πολλούς κινδύνους
(πέραν του ότι είναι παράνομο).
Εξυπακούεται ότι οι πηγές που κατεβάζετε
πειρατικό software δεν είναι και οι πιο
αξιόπιστες ως είθισται, καθώς hackers
επεμβαίνουν στα αρχικά αρχεία, τα
μολύνουν και τότε είναι που αρχίζουν τα…
προβλήματα για κάθε χρήστη.
Οι δαιμόνιοι hackers λοιπόν μπορούν να
κρυφτούν σε κάθε παράνομο download
και σύμφωνα με το πρόσφατο report του
MalwareBytes, πολλά Mac computers
κινδυνεύουν άμεσα από την ύπαρξη
του EvilQuest, ενός άκρως επικίνδυνου
ransomware. Το κακό συνέβη όταν
ορισμένοι users κατέβασαν στα Mac
τους από ένα ρωσικό forum, το Little
Snitch, ένα application που δεν ήρθε
μόνο του, αλλά μαζί με την παρέα ενός
ακόμη μολυσμένου .exe. Οι χρήστες που

την πάτησαν δεν πήραν καν… χαμπάρι
τι συνέβη, καθώς το καμουφλαρισμένο
.exe κρύφτηκε σε μια νέα τοποθεσία
στο δίσκο, μετονομαζόμενο σε “Crash
Reporter”, έτσι ώστε να μην μπορεί να
γίνει αντιληπτό από το Activity Monitor
του MacOS. Αφού ολοκληρώσει τη
διαδικασία, μετά περιμένει τους users
μια δυσάρεστη «έκπληξη», καθώς στη
συνέχεια κλειδώνει τα αρχεία του χρήστη
και ζητάει 50$ για να μπορέσει να τα
απελευθερώσει.
Και σα να μην αυτό μαζί με το ransomware
εγκαθίσταται με το έτσι θέλω και ένα
keylogger που μπορεί να παρατηρεί τα
keystrokes του χρήστη, υποκλέπτοντας
αριθμό πιστωτικών καρτών, usernames,
passwords κ.λπ.

Γι’ αυτό λοιπόν, το ηθικό δίδαγμα
είναι ότι θα πρέπει να το σκεφτείτε δύο
φορές (και τρεις) εάν σκοπεύετε να
κατεβάσετε software που προέρχεται από
αμφιλεγόμενα site.
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King Otto
H ΤΑΙΝΊΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΌ ΈΠΟΣ ΤΟΥ EURO
2004 ΈΡΧΕΤΑΙ ΤΟ 2021
Ένα από τα μεγαλύτερα έπη στην ιστορία
του παγκόσμιου αθλητισμού, δεν είναι
άλλο από την κατάκτηση του ευρωπαϊκού
πρωταθλήματος ποδοσφαίρου το 2004
από τη χώρα μας, στα γήπεδα της
Πορτογαλίας. Χαριστέας, Καραγκούνης,
Δέλλας, Κατσουράνης, Γιαννακόπουλος,
Νικοπολίδης και τα άλλα χρυσά παιδιά της
εθνικής ομάδας κατάφεραν να φέρουν
εις πέρας έναν ηρωϊκό άθλο που όμοιος
του δεν είχε υπάρξει ποτέ ξανά. Απέναντι
σε κάθε αντιξοότητα και ποδοσφαιρικές
υπερδυνάμεις, το βράδυ της 4ης
Ιουλίου του 2004 στο στάδιο Da Luz της
Λισαβόνας η Εθνική μας ομάδα κατάφερε
να εκτοξεύσει όλους τους Έλληνες στον
7ο ουρανό, κάνοντας όλο τον πλανήτη να
παραμιλάει.Ο αρχιτέκτονας πίσω από αυτό

τον απροσδόκητο θρίαμβο ήταν ο θρυλικός
Γερμανός προπονητής, ο ‘Βασιλιάς’ Ότο
Ρεχάγκελ. Έχοντας σημειώσει τεράστιες
επιτυχίες για την χώρα του, πήρε την
παράτολμη απόφαση να εγκαταλείψει την
αυτοκρατορία του, για να αναλάβει την
αδύναμη Ελληνική ομάδα ποδοσφαίρου.
Το ντοκιμαντέρ King Otto (Βασιλιάς Ότο)
είναι η ιστορία για το πως δύο εκ διαμέτρου
αντίθετες κουλτούρες ενώθηκαν, μίλησαν
την ίδια γλώσσα και έγραψαν μαζί ένα νέο
κεφάλαιο στην Ελληνική μυθολογία.

Το ντοκιμαντέρ «KING OTTO (Βασιλιάς Ότο)»
που φέρει την σκηνοθετική υπογραφή του
Κρίστοφερ Αντρέ Μαρκς, θα βγει το 2021
στις ελληνικές αίθουσες από την Tanweer.
Δεν σας κρύβουμε ότι ανυπονούμε!
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ΤΟ ΠΡΏΤΟ ΠΛΩΤΌ
ΣΙΝΕΜΆ ΜΕ ΘΈΑ ΤΟ
ΜΑΓΕΥΤΙΚΌ ΠΑΡΊΣΙ
AΝΟΊΓΕΙ ΣΤΙΣ 18 ΙΟΥΛΊΟΥ!

Τα αστέρια και ο ουρανός θα γίνουν ο
«καμβάς» για να παρακολουθήσουν οι
Παριζιάνοι υπέροχες ταινίες στο πλωτό
σινεμά που χτίζεται αυτή τη στιγμή στη
Γαλλία.
Στην παραλία του Paris Plages θα
τοποθετηθεί το ονειρεμένο πλωτό σινεμά,
πρώτο του είδους του στην Γαλλία. Η
αφορμή για το χτίσιμό του ήταν φυσικά ο
Covid-19 και η κοινωνική αποστασιοποίηση
που έκανε επιτακτική την ανάγκη να είμαστε
μαζί αλλά από μακρυά.
Ενώ τα θερινά και drive-in σινεμά ανά τον
κόσμο ανθίζουν, το Παρίσι το πήγε ένα
βήμα παρακάτω και ανοίγει τον πλωτό του
κινηματογράφο στις όχθες του ποταμού
Σηκουάνα.

Το πρώτο πλωτό
σινεμά στο Παρίσι
ανοίγει στις
18 Ιουλίου 2020
Το πλωτό σινεμά του Paris Plages θα
φιλοξενήσει για πρώτη φορά το κοινό στις
18 Ιουλίου. Οι θεατές θα μπορούν να
απολαμβάνουν αγαπημένες ταινίες με θέα το
Παρίσι που αχνοφαίνεται μέσα από τον ποταμό
Σηκουάνα. Οι τυχεροί Παριζιάνοι θα δουν
την ταινία Le Grand Bain του Victor Mirabel
το Σάββατο 18 Ιουλίου 2020 στις 19:00
το απόγευμα, λίγο πριν το ηλιοβασίλεμα.
Μερικοί από τους θεατές θα μπορούν να
παρακολουθήσουν την ταινία μέσα από τον
ποταμό με ένα καραβάκι που θα μισθωθεί
αποκλειστικά για το σινεμά. Οι υπόλοιποι
θα καθίσουν στις 150 θέσεις στις όχθες του
Σηκουάνα. Μάλιστα, το event είναι εντελώς
δωρεάν και μπορεί να δηλώσει συμμετοχή ο
καθένας.
Μία εμπειρία που όλοι πρέπει να βιώσουν
έστω και μία φορά στη ζωή τους.
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NCIS:
NEW
ORLEANS
ΓΙΝΌΜΑΣΤΕ ΜΆΡΤΥΡΕΣ ΣΤΑ
ΕΓΚΛΉΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΎ
ΝΌΤΟΥ - ΜΌΝΟ ΣΤΟ FOX

Ο Ειδικός Πράκτορας Dwayne Pride και η ομάδα
του επιστρέφουν στον αμερικανικό Νότο και το
αστυνομικό τμήμα της Νέας Ορλεάνης, έτοιμοι να
εξιχνιάσουν νέα εγκλήματα. Ο νέος κύκλος «NCIS:
New Orleans» κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 8 Ιουλίου
21.50, αποκλειστικά στο FOX.

Ο νέος κύκλος NCIS:
NEW ORLEANS έρχεται
στο FOX και μας
βάζει στο πνεύμα του
Αμερικανικού Νότου.
Η πανέμορφη πόλη της Νέας Ορλεάνης στην
πολιτεία της Λουιζιάνα, κρύβει μια σκοτεινή
πλευρά πίσω από τη χαλαρή ατμόσφαιρα και την
jazz μουσική που κατακλύζει τους πολύχρωμους
δρόμους της. Ο πράκτορας Dwayne Pride
(Scott Bakula) και η ομάδα του, καλούνται να
λύσουν νέες υποθέσεις που σχετίζονται με
στρατιωτικό προσωπικό. Στο νέο κύκλο «NCIS:
New Orleans», ο Pride επιστρέφει στο τμήμα,
μετά τη διάσωση του από τους απαγωγείς, όταν η
Hannah (Necar Zadegan) σπάει το πρωτόκολλο
σε μια κοινή έρευνα με το FBI. Έχοντας πολλά
μέτωπα ανοιχτά, ο Pride θα πρέπει να ζητήσει
βοήθεια για να ανακαλύψει από πού προέρχονται
οι επαναλαμβανόμενοι εφιάλτες του, αλλά η
λύση που αναζητά θα πάρει περισσότερο χρόνο
από όσο περίμενε.

Η πρεμιέρα του νέου κύκλου την Τετάρτη 8
Ιουλίου στις 21:50 - Αποκλειστικά στο FOX.
Το FOX είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω
Cosmote TV, Nova, Vodafone TV, Wind Vision.
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Ποιος με
έκανε

unfollow
Σ Τ Ο
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INS TAGR A M;

ΠΑΝΕΎΚΟΛΟΣ ΤΡΌΠΟΣ ΝΑ ΜΆΘΕΙΣ ΜΈΣΩ APP!

Ποιος δεν μας ακολουθεί πια στο instagram, κοινώς δηλαδή μας έκανε
unfollow; Αντί να μπαίνουμε στα προφίλ τους ένα ένα και να βλέπουμε εάν
μας ακολουθούν ακόμη ή όχι, μπορούμε σε ένα app να δούμε συγκεντρωτικά
ποιοι μας ακολουθούν ακόμη.
Υπάρχουν πολλές εφαρμογές που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε, μεταξύ τους και η Followers
- Unfollowers που κατεβάσαμε εμείς. Η
εφαρμογή είναι απλή και εύκολη.

Οι περισσότερες από αυτές τις εφαρμογές
είναι free - όπως αυτή που σας προτείνουμε
- εάν και εμφανίζουν διαφημίσεις, τις οποίες
μπορείτε να «διώξετε» αγοράζοντάς την.

Αρχικά, κατεβάζετε από το αντίστοιχο App
Store του κινητού σας - είναι διαθέσιμη και
για Android και για iOS. Γράψτε στην μπάρα
αναζήτησης Followers Unfollowers και βρείτε
το app. Ανοίγετε την εφαρμογή και βάζετε τα
στοιχεία σας ώστε να μπεί η εφαρμογή στο
instagram σας. Μόνο εάν κάνετε log in θα
μπορεί να κάνει unfollow εκ μέρους σας. Μην
ανησυχείτε, δεν θα χρησιμοποιήσει για κάποιον
άλλον λόγο τα προσωπικά σας δεδομένα ούτε
θα κάνει post.

Οι υπόλοιπες κολόνες - Άλλες χρήσεις
της εφαρμογής που δείχνουν ποιοι μας
έκαναν unfollow

Αφού εισέλθετε στην εφαρμογή, θα δείτε 7
κολόνες. Στην πρώτη, και την πιο χρήσιμη,
την «Don’t follow back» θα δείτε ποιοι
από τα άτομα που εσείς ακολουθείτε δεν
σας ακολουθούν. Έτσι, θα «ξεσκεπάσετε»
αυτούς που σας έκαναν follow μόνο και μόνο
για να τους κάνετε εσείς και μετά σας ξεακολούθησαν. Δίπλα από τα ονόματα τους, θα
βρείτε την επιλογή «Unfollow» ώστε να κάνετε
μαζικά άρση ακολούθησης στα άτομα που
σταμάτησαν να σας ακολουθούν και θέλετε και
εσείς να κάνετε το ίδιο.
Αριστερά, θα δείτε ότι υπάρχουν κάποιοι
αστέρια. Εάν τα πατήσετε, ο χρήστης με το
κίτρινο αστέρι θα βγαίνει πάντα στην κορυφή
της λίστας ώστε να βλέπετε αμέσως εάν σας
ακολουθεί ακόμη ή όχι.

Μάλιστα, αυτή η εφαρμογή σας επιτρέπει
να δείτε και ποιοι είναι οι Ghost Followers
σας, δηλαδή οι Followers που ναι μεν σας
ακολουθούν αλλά δεν κάνουν ποτέ likes ή
comments στα post σας. Θα τους βρείτε στην
5η κολόνα αφού σύρετε προς τα κάτω το χέρι
σας ώστε να κάνει ανανέωση της λίστας.

Στη 2η κολόνα, την «Recent Unfollowers»
θα δείτε γενικά ποιοι σας έκαναν unfollow
πρόσφατα, είτε είναι ακόλουθοί σας είτε όχι.
Στην 3η κολόνα, στους «Mutual» θα σας
δείξει τα άτομα που και σας ακολουθούν κι
ακολουθείτε εσείς οι ίδιοι. Στην 4η κολόνα θα
δείτε όσους σας ακολουθούν χωρίς να τους
ακολουθείτε εσείς.

Στην 6η κολόνα θα σας δείξει αποκλειστικά
αυτούς που εσείς ακολουθείτε. Όχι και τόσο
χρήσιμο καθώς αυτήν την επιλογή την έχετε
και από το προφίλ σας στην εφαρμογή του
instagram.
Στην 7η κολόνα θα βρείτε όλους εκείνους
που έχουν κάνει τα περισσότερα σχόλια στις
τελευταίες σας δημοσιεύσεις.
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VIBER
Παρουσιάζει μια νέα λειτουργία που σου επιτρέπει
να δημιουργήσεις τα δικά σου, μοναδικά GIFs!

Η Rakuten Viber, η εταιρεία πίσω από μια
από τις κορυφαίες εφαρμογές στον κόσμο για
δωρεάν και εύκολη επικοινωνία, ανακοινώνει
τη λειτουργία δημιουργίας GIF, επιτρέποντας
έτσι στους χρήστες της να δημιουργούν
αστεία GIFs και να τα στέλνουν σε φίλους και
οικογένεια. Με τη ζήτηση για άμεσα μηνύματα
να αυξάνεται παγκοσμίως, η καινούργια
λειτουργία δημιουργίας GIF είναι μια
ταιριαστή προσθήκη σε αυτήν των Ομαδικών
Βιντεοκλήσεων για έως 20 συμμετέχοντες
και των ομαδικών συνομιλιών για έως 250
συμμετέχοντες.

Η νέα λειτουργία δημιουργίας GIF
λανσαρίστηκε αρχικά στο iOS, με τις
συσκευές Android να ακολουθούν τις
επόμενες εβδομάδες.
Λένε συχνά ότι είναι δύσκολο να καταλάβει
κανείς το ύφος του συνομιλητή από ένα
γραπτό μήνυμα. Τα emojis βοηθούν κάποιες
φορές, αλλά έχουν κι αυτά τα όριά τους. Η
νέα, εξατομικευμένη λειτουργία του Viber
για δημιουργία GIF, μαζί με τη λειτουργία
προσωπικών αυτοκόλλητων που ήδη υπάρχει
στην εφαρμογή, έχουν σκοπό να αλλάξουν
αυτήν την κατάσταση, μετατρέποντας την
επικοινωνία μέσω γραπτών μηνυμάτων σε όσο
πιο σαφή και εύκολη έγινε ποτέ.
Σε οποιαδήποτε συνομιλία, οι χρήστες του
Viber μπορούν να τραβήξουν ένα σύντομο
βίντεο με τη νέα λειτουργία κάμερας της
εφαρμογής, ή να διαλέξουν ένα βίντεο από τα
αποθηκευμένα τους, και να το μετατρέψουν σε
ένα θρυλικό GIF με boomerang και γρήγορη ή
αντίστροφη κίνηση.
Για να μετατρέψει ο χρήστης ένα βίντεο σε
GIF πρέπει:
• Να κόψει το βίντεο ώστε να διαλέξει το
τέλειο απόσπασμα που θα μετατρέψει
σε GIF.

• Να επιλέξει μια λειτουργία για το GIF
(από boomerang, συνεχή επανάληψη,
αντίστροφο βίντεο, αργή ή γρήγορη κίνηση
x2 ή x4).
• Να δώσει στυλ στο καινούργιο GIF με
κείμενο σε διάφορες γραμματοσειρές και
χρώματα, αλλά και σχέδια και αυτοκόλλητα.
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The Last of Us Part II
Θέτει υποψηφιότητα για game της χρονιάς!
60

www.playstation.com/el-gr/games/the-last-of-us-part-ii-ps4
καθημερινών περιπολιών. Όπως ήταν
αναμενόμενο, η καταστροφή δεν αργεί να
της χτυπήσει την πόρτα και σαν αποτέλεσμα
ξεκινά η ίδια ένα μεγάλο οδοιπορικό για να
πάρει την εκδίκηση της και να ξορκίσει τα
φαντάσματα που την καταδιώκουν.

Aμφιλεγόμενο όραμα… με
άριστη εκτέλεση!

Το The Last of Us Part II ξεκινά στην κατά
τους τύπους γαλήνια ζωή στο Τζάκσον,
τέσσερα χρόνια μετά τα γεγονότα του
πρώτου παιχνιδιού. Το εισαγωγικό
cutscene περιγράφει συνοπτικά κάποια
από τα σημεία-κλειδιά της ιστορίας οπότε
εν μέρει δεν είναι ότι είναι και εντελώς
αδύνατη η παρακολούθηση της πλοκής
σε όσους δεν έχουν παίξει το πρώτο
παιχνίδι. Η Ellie είναι πλέον 19 χρονών,
έχει ξεκόψει τα πολλά πάρε-δώσε με
τον Joel και δεν θυμίζει σε τίποτε το
ανυπεράσπιστο κοριτσάκι που ήταν. Ο
ζήλος που επιδεικνύει για την ευημερία του
Τζάκσον την έχει καταξιώσει στην κοινότητα
αν και οι επιλογές που κάνει στα ερωτικά
της, κολάζουν κάπως τους πιο πουριτανούς
συντοπίτες. Σε κάθε περίπτωση, η Ellie
έχει μια μάλλον άνετη ζωή στο Τζάκσον,
με τον ο κίνδυνο των μολυσμένων να έχει
περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό λόγω των

Παράλληλα και στο ίδιο χρονικό πλαίσιο,
τρέχει μια άλλη ιστορία, μια άλλη οπτική αν
προτιμάτε, την οποία θέλει να την αφηγηθεί
ο Druckmann για να ισχυροποιήσει το
μήνυμα του. Λαμβάνει έτσι ένα ρίσκο που
αποκαλύπτει ένα εναλλακτικό μονοπάτι το
οποίο απλά εκ πεποιθήσεως κάποιοι δεν
θα το ακολουθούσαν ποτέ ηθελημένα. Εδώ
προκύπτει και το ερώτημα του κατά πόσο
ο εκάστοτε δημιουργός πρέπει να γίνεται
«δέσμιος» στα θέλω του κοινού του ή αν
πρέπει να μένει ειλικρινής στο όραμα του.
Φυσικά ένα παιχνίδι είναι πολύ παραπάνω
πράγματα από τον game director του και
είναι μαθηματικός βέβαιο ότι υπήρξαν
αντιδράσεις και μέσα από την Naughty
Dog για την δομή του sequel. Είναι όμως
επιπόλαιο να κρίνεται μια προσπάθεια απλά
και μόνο επειδή τα πράγματα δείχνουν
ότι παίρνουν μια τροπή που δεν θα
επιλέγαμε οι ίδιοι. Όπως και να έχει είναι
αδιαμφησβήτητο ότι όσοι δούλεψαν για
αυτό το αποτέλεσμα και για τόσα χρόνια
δεν κατέθεσαν τίποτε λιγότερο από την…
ψυχή τους. Μεγάλο μερίδιο ευθύνης για
αυτήν την υψηλής ποιότητας δουλειά
έχει και ολόκληρο το καστ ηθοποιών που
έλαβε μέρος, με αξιοθαύμαστες ερμηνείες
από όλους αλλά ιδιαίτερα από την Ellie/

Ashley Johnson και τον συνταρακτικό Tommy/
Jeffrey Pierce, που πλέον διαθέτει πολύ
πιο καίριο ρόλο στην ιστορία. Ως είθισται σε
τέτοιες παραγωγές, το Last of Us Part II είναι
πλήρως εξελληνισμένο, με σχεδόν μηδαμινές
αστοχίες στους υπότιτλους αλλά με voice dub
που υποφέρουν από προβλήματα απόδοσης,
πιθανότατα και λόγω του ότι δεν δόθηκε
αρκετός χρόνος στους συντελεστές για να
μπουν στο πετσί των ρόλων τους.
Αν και το παιχνίδι είναι απόλυτα γραμμικό
με μοναδική εξαίρεση τη πρώτη περιοχή
που βασίζεται στην ανοικτή σχεδίαση του
Uncharted: The Lost Legacy κατορθώνει
να μεταδίδει διαρκώς την αίσθηση ενός
μεγαλειώδους κόσμου διαθέσιμου προς
εξερεύνηση, με εναλλακτικές διαδρομές,
δαιδαλώδεις εσωτερικές διαρρυθμίσεις
δωματίων και χώρους που ξεχωρίζουν. Είναι
το απολίθωμα ενός κάποτε ολοζώντανου
κόσμου και από το κουφάρι του διακρίνονται τα
όνειρα και οι μνήμες των άλλοτε κατοίκων του,
είτε από κάποιο από τα δεκάδες mementos
που βρίσκονται διάσπαρτα και έχουν την
μορφή ιδιόχειρων ημερολογίων, αναφορών
ή ακόμα και σημειωμάτων αυτοκτονίας,
είτε απλά από τον λεπτομερή διάκοσμο
των δωματίων και καταστημάτων που
επισκέπτεστε. Πραγματικά εξαιρετική δουλειά!
Το πρώτο The Last of Us κατά βάση
βασίζονταν σε stealth μάχες και η ίδια
φόρμουλα ακολουθείται και εδώ. Το gameplay
όμως είναι σαφώς ανώτερο, κυρίως λόγω
του βελτιωμένου τρόπου συμπεριφοράς της
human A.I. ειδικά σε επίπεδο δυσκολίας hard
και άνω. Δεν σταματούν να σας αναζητούν
αν αποκαλύψετε την θέση σας και σε κοντινή
απόσταση σας αντιλαμβάνονται ακόμα

και αν είστε κρυμμένοι σε πυκνό χορτάρι.
Πολύ συχνά στις περιπολίες χρησιμοποιούν
σκυλιά που «πιάνουν» την οσμή σας ακόμα
και αν είστε σε κάλυψη, ενώ επικοινωνούν
μεταξύ τους κατά την διάρκεια της μάχης και
φωνάζουν ο ένας στον άλλον (συγκεκριμένα
οι SCARS χρησιμοποιούν έναν κώδικα που
βασίζεται σε σφυρίγματα!). Με εξαίρεση τη
δυνατότητα να πέσετε σε θέση πρηνηδόν,
δεν έχουν γίνει ριζικές αλλαγές σε επίπεδο
χειρισμού, αλλά οι μάχες πλέον χρησιμοποιούν
έντονη γραφική βία με ρεαλιστική ανατομία,
επιθανάτιους ρόγχους και κραυγές. Η δράση
ακόμα και στο πιο άνετο encounter είναι
καταιγιστική και αγωνιώδης, κάτι που οφείλεται
και στην φανταστική ambient μουσική που
παίζει στο υπόβαθρο.

Horror drama… σκέτη απόλαυση!
Όσοι λάβουν την απόφαση να δουν με ανοικτό
μυαλό το The Last of Us Part 2, σίγουρα θα
απολαύσουν ένα εξαιρετικό horror drama που
δεν έχει προηγούμενο στην βιομηχανία των
video games. Ίσως να χάνει λίγο το μέτρο στο
πόσο σκληρό και κάπου-κάπου αψυχολόγητο
είναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι τα ρίσκα δεν
αποδίδουν πάντα αλλά χρειάζονται σε ένα
στούντιο αν θέλει να προχωρήσει καλλιτεχνικά
παραπέρα.

18+ | ΔΙΑΘΕΣΗ: SONY HELLAS
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Pokemon Isle of Armor
Must-have expansion!
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http://swordshield.pokemon.com/
για την συλλογή κάποιου αντικειμένου
ή για την διεξαγωγή κάποιας μάχης. Η
ολοκλήρωση του βασικού questline δεν
διαρκεί παραπάνω από μερικές ώρες και
εξυπηρετεί κατ’ ουσία στην απόκτηση του
νέου legendary Pokemon Urshifu.

Το πρώτο DLC επί πληρωμή που αποκτά
ποτέ η σειρά Pokemon μας μεταφέρει
στο Isle of Armor, ένα νησί που βρίσκεται
στην ευρύτερη περιοχή της Galar. Η
αγορά του παιχνιδιού ξεκλειδώνει άμεσα
την πρόσβαση στο καινούργιο region και
χωρίς πολλά-πολλά σας γνωρίζει τον νέο
σας αντίζηλο, την Klara που βασίζεται στο
Poison element ή τον Physic-type Avery,
ανάλογα με το αν διαθέτετε την Sword ή
Shield έκδοση αντίστοιχα.
Mε την άφιξή σας στο νησί σας μεταφέρεστε
στο τοπικό Dojo, οπού συναντάτε τον
master Mustard και την γυναίκα του Honey.
Από κει και πέρα ανοίγουν οι ορίζοντες
σας και υπάρχει η σχετική ελευθερία για
να εξερευνήσετε ολόκληρο το νησί ή
να ολοκληρώσετε μια σειρά αποστολών
στο Dojo. Όπως θα περίμενε κανείς, τα
missions ακολουθούν την τυπική απλοϊκή
δομή των fetch quests, χωρίς εκπλήξεις
ή νέα objectives. Δεν υπάρχει ιδιαίτερο
βάθος και το gameplay αναλώνεται κυρίως
στην μετάβαση στην απαιτούμενη περιοχή

Το Isle of Man έχει και 150 collectables
να μαζέψετε στον χάρτη, υπό την μορφή
Digletts. Είναι αρκετά καλά κρυμμένα και
θα χρειαστεί αρκετή παρατηρητικότητα
για να τα μαζέψετε όλα αλλά οι απολαβές
αξίζουν τον κόπο. Είναι μια καλοδεχούμενη
παράπλευρη ενασχόληση με το βασικό
παιχνίδι και επεκτείνει σημαντικά την
συνολική διάρκεια. Φυσικά, το DLC
προσθέτει νέα cosmetics αντικείμενα που
θα αλλάξουν σημαντικά την εμφάνιση του
trainer σας. Καινούργια outfits, κομμώσεις
και παραμετροποιήσεις για το ποδήλατο
σας, δίνουν ένα ξεχωριστό τόνο στον
χαρακτήρα σας.
Σε κάθε περίπτωση το Isle of Armor είναι
μια εξαιρετική προσθήκη στα Sword/Shield
και προσφέρει μια αρκετή «ζουμερή»
περιοχή προς εξερεύνηση. Όσοι λάτρεψαν
τη λογική της Wild Area στο βασικό παιχνίδι,
είναι σίγουρο ότι θα ευχαριστηθούν στο
έπακρο και αυτήν την επέκταση.
7+ | ΔΙΑΘΕΣΗ: CD MEDIA

FITZEK / TSOKOS

Μαθήματα Νεκροψίας
Εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ
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Ο ιατροδικαστής Πάουλ Χέρτσφελντ, ειδικός στα βίαια εγκλήματα, ανακαλύπτει στο κρανίο ενός φρικτά κακοποιημένου πτώματος ένα χαρτάκι
με τον τηλεφωνικό αριθμό της κόρης του. Η Χάνα, η δεκαεπτάχρονη
κόρη του ιατροδικαστή, έχει πέσει θύμα απαγωγής. Ένα ανελέητο κυνήγι
πτωμάτων ξεκινά, καθώς ο πατέρας της ακολουθεί τα στοιχεία που έχει
ετοιμάσει γι’ αυτόν ο ψυχοπαθής απαγωγέας της. Το επόμενο πτώμα με
στοιχεία βρίσκεται στο μακρινό νησί Χέλγκολαντ. Το νησί έχει αποκλειστεί
εξαιτίας μιας σφοδρής κακοκαιρίας κι έχει εκκενωθεί από τους περισσότερους κατοίκους του. Ανάμεσα στους ελάχιστους ανθρώπους που
παραμένουν εκεί είναι μια σχεδιάστρια κόμικς, η Λίντα.

ΜΑΙΡΗ ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ

Σκουριά και Χρυσάφι: Νεγρεπόντε
Εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Τα Ψαρά και η θυσία των κλεισμένων στο γενοβέζικο Κάστρο. Το
ενετικό Νεγρεπόντε, η Χαλκίδα με τα «τρελά νερά», που είναι πια
ελληνική. Ο Πειραιάς ανερχόμενο λιμάνι και εμπορικό κέντρο. Η
Αθήνα, υπό τη σκιά του Παρθενώνα, πρωτεύουσα του βασιλείου. Σ’
αυτά τα μέρη και στη φωτιά των γεγονότων του πολυτάραχου 19ου
αιώνα θα ζήσουν τα μέλη της οικογένειας του Αγγελή Βαμβακά, επιζώντα της καταστροφής των Ψαρών. Ο γιος του Αντώνης, με σύμμαχο
την ετεροθαλή αδελφή του Αυγουστίνα, αγαπημένη Δεσποινίδα των
Τιμών της Αμαλίας, θα αλλάξει τη μοίρα της πολυμελούς οικογένειας,
δημιουργώντας «το καλύτερο ποτό του κόσμου».

ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΠΟΛΙΤΗΣ

Το Παράδειγμα της Ελλάδας.
16 Μαθήματα από την Πανδημία.
Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Η παγκόσμια πανδημία προκάλεσε τεκτονικές μετατοπίσεις στο κοινωνικό οικοδόμημα. Η επέλαση του λοιμού γέννησε νέα ηθικά διλήμματα, νέους και απροσδόκητους φόβους. Στην Ελλάδα δειλιάζουμε
να αναγνωρίσουμε το προφανές: ότι η οικογένεια, η αγάπη προς τον
άλλο και η φιλοπατρία έγιναν άγκυρες που μας κράτησαν κόντρα στο
κύμα της αρρώστιας. Ο ελληνικός τρόπος σκέψης και ζωής ριζώνει στο
βάθος της Ιστορίας. Γι’ αυτό και ορισμένοι σπεύδουν να τον βαφτίσουν
ξεπερασμένο.

DR. FRANCIS A. BOYLE

Βιολογικός Πόλεμος
Εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ
Παρόλο που το βιβλίο γράφτηκε αρκετά πριν από το ξέσπασμα του Covid-19, οι
πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικές σήμερα για τα
θέματα που αντιμετωπίζουμε. Περιγράφει πώς και γιατί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκίνησε, υποστήριξε και στη συνέχεια επέκτεινε την παράνομη
συσσώρευση βιολογικών όπλων. Συνδέει την ανάπτυξη των βιολογικών όπλων
των ΗΠΑ με την επίθεση άνθρακα τον Οκτώβριο του 2001 στο Κογκρέσο. Ο δρ.
Φράνσις Μπόιλ σε πρόσφατη συνέντευξή του υποστηρίζει: «Ο Covid-19 είναι ένας
βιολογικός παράγοντας που μετατράπηκε σε όπλο μέσω της γενετικής μηχανικής
του DNA, διέρρευσε από το εργαστήριο στη Γιουχάν και έχει ενισχυμένες λειτουργικές ιδιότητες που τον κάνουν πιο θανατηφόρο.

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΡΙΜΙΖΗΣ

Όλα σε Μία Ζωή - Από τον Ήλιο
στον Γαλαξία
Εκδόσεις ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Σταμάτης Κριμιζής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, απλά εξιστορώντας τη ζωή
του, αποτελεί Παράδειγμα. Παράδειγμα για το πώς μπορεί κάποιος να κάνει τη
μοίρα συνεργό του. Παράδειγμα για το πώς μπορείς να κάνεις, ίσως, το πιο δύσκολο στη ζωή: να στέκεσαι στο ύψος του Τυχαίου. Η συμβολή του στη διαστημική
επιστήμη θα μνημονεύεται από τους μελλοντικούς επιστήμονες. Όμως δεν είναι
ακριβώς γνωστή. Ο λόγος απλός: όπως κάθε αληθινός επιστήμονας, ο Σταμάτης
Κριμιζής έχει πορεία σεμνή, παρ’ όλα τα σπουδαία που έχει δημιουργήσει και
δημιουργεί. Τελικά έχει γεμίσει το εκμαγείο της ζωής του δημιουργικά, θαυμαστά,
παραδειγματικά.

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΠΑΠΠΑ

Το Τελευταίο Εμπόδιο
Εκδόσεις ΒΑΚΧΙΚΟΝ
Η Μαριλένα Παππά επέστρεψε με ένα βιβλίο που σίγουρα δε θα σε αφήσει να το
αφήσεις από τα χέρια σου. Οι λέξεις που χρησιμοποιεί έχουν γεύσεις και μνήμες
από αλμύρα, γαλάζιους ουρανούς και λευκά βότσαλα. Στις σελίδες της συναντάμε
την Αχώ που βρίσκεται στον Κάτω Κόσμο. Η γη βράζει. Είναι Τετάρτη. Και όπως
κάθε δεύτερη Τετάρτη, κάθε μήνα εδώ και τριάντα χρόνια, η Αχώ στέκεται δίπλα
στο μεγάλο τραπέζι, ανακατεύει το βαρύ χαρμάνι του καφέ και κοιτάζει έξω από το
παράθυρο. Προσδοκώντας, περιμένοντας. Για πόσο ακόμα;` Η Μαριλένα Παππά
ισορροπεί ανάμεσα στο σύγχρονο ελληνικό λογοτεχνικό ρεύμα και σε επιρροές
από κλασικούς Έλληνες πεζογράφους.
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ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ
ΧΡΟΝΟ ΞΕΚΙΝΑ!
ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ;

70459
Back to the Future
Συλλεκτικό όχημα
DeLorean

70317 Back to the Future Μάρτι Μακ Φλάι
και καθηγητής Έμετ Μπράουν
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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

Γνωρίστε το Arc

Yπέροχος
3D ήχος
Αναβαθμίστε τη διασκέδασή σας με την έξυπνη μπάρα ήχου
ανώτερης ποιότητας, ιδανική για τηλεόραση, ταινίες, μουσική
και πολλά περισσότερα, με Dolby Atmos.

