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Huawei Petal Search: μετατρέπεται σε μια πλήρη
μηχανή αναζήτησης!
Γνωρίζουμε όλοι, εδώ και καιρό, το App Gallery,
το κατάστημα εφαρμογών της Huawei, το οποίο
εμπλουτίζεται καθημερινά με ταχύτατους ρυθμούς με
νέες εφαρμογές, ενώ τον Ιούνιο είδαμε την κυκλοφορία
του Petal Search, μιας μηχανής αναζήτησης που σας
παρέχει APK δημοφιλών εφαρμογών που δεν είναι ακόμη
διαθέσιμες στο App Gallery.
Τώρα, το Petal Search αναβαθμίζεται και αποκτά ακόμη
πιο χρήσιμες λειτουργίες, καθώς μπορεί να λειτουργήσει
και ως ανεξάρτητη μηχανή αναζήτησης, πέρα από το να
σας βοηθάει να βρίσκετε εφαρμογές. Ακόμη πιο πλούσια,
ακόμη πιο χρήσιμο app για την καθημερινότητά σας.
Η εφαρμογή Petal Search λειτουργεί λοιπόν πλέον ως
μια ολοκληρωμένη μηχανή αναζήτησης, που μπορεί να
σας παρέχει αποτελέσματα με βάση ερωτήματά σας,
παράλληλα με ειδήσεις, εικόνες και video. Μπορείτε επίσης
να την χρησιμοποιήσετε για αγορές και κρατήσεις πτήσεων,
όπως ακριβώς γίνεται στο Google ή στο Bing. Είναι μία
πρόταση της Huawei που θα χρησιμοποιείτε καθημερινά.
Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε ένα Petal
Search widget απευθείας στην αρχική οθόνη σας, για
ευκολότερη πρόσβαση στην εφαρμογή.
Οι πληροφορίες θέλουν, μάλιστα, τη Huawei να εμπλουτίζει
σύντομα περαιτέρω το Petal Search, ενσωματώνοντας το
δικό της ψηφιακό βοηθό Celia, σε μια προσπάθεια να γίνει
ανεξάρτητη από την Google στον κόσμο της αναζήτησης.
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OnePlus:
το επόμενό σας smartphone
Ξεκινώντας μόλις το 2013, η OnePlus
κατάφερε να βρίσκεται ήδη σε 3 ηπείρους
και συνολικά 38 χώρες, να απασχολεί
1700 εργαζομένους ενώ από τα 4 Κέντρα
Καινοτομίας της έχουν δημιουργηθεί 15
premium προϊόντα.
Με motto ‘Never Settle’ η OnePlus
δημιουργεί διαρκώς συσκευές και
software που βελτιώνουν το user
experience.
Στόχος της εταιρείας υπήρξε εξ΄ αρχής η
δημιουργία λειτουργικών smartphones
που όμως δε θα υπολείπονται σε design,
ενώ θα προσφέρουν μία συνεχή εμπειρία.
Η παγκόσμια κοινότητα απαρτίζεται από
ένα δυναμικό κοινό, κυρίως νεότερης
ηλικίας, που αποζητά την εμπειρία μίας
ακριβής συσκευής σε ένα value for money
πακέτο. Το OnePlus Nord είναι το πρώτο
κινητό που σχεδιάστηκε για να καλύψει
αυτή την κατηγορία. Με τετραπλή κύρια
κάμερα 48MP, διπλή selfie κάμερα
32MP, μεγάλης διάρκειας μπαταρία με
τεχνολογία ταχείας φόρτισης, οθόνη
6.4" Fluid AMOLED με 90Hz refresh
rate, με ενσωματωμένη τεχνολογία
δακτυλικού αποτυπώματος, έκδοση
λειτουργικού OxygenOS (Android 10),
επεξεργαστή Octa Core και τιμή κάτω από
450 Ευρώ σπάει ήδη κοντέρ πωλήσεων.

Παγκοσμίως, αλλά και στην Ελλάδα,
η απήχηση του brand είναι τεράστια.
Η OnePlus ήταν η πρώτη εταιρεία που
εισήγαγε 5G smartphone στην Ευρώπη
σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση,
ενώ το OnePlus 7 Pro ήταν το ταχύτερο
τηλέφωνο στον κόσμο. Η ελληνική αγορά
ακολουθεί με ταχείς ρυθμούς το εξωτερικό
και σύντομα θα μπορεί κανείς να βρει τα
απίστευτα OnePlus σε ένα μεγάλο εύρος
τιμών ανάλογα με τις ανάγκες και τις
δυνατότητές του.
Η OnePlus ανακοίνωσε πρόσφατα ότι η
γρηγορότερη λύση φόρτισης που έχει
βγάλει ποτέ, το Warp Charge 65, θα κάνει
το ντεμπούτο του στο επερχόμενο flagship
smartphone OnePlus 8T που θα κάνει
πρεμιέρα στις 14 Οκτωβρίου. Και αυτό
είναι μόνο η αρχή...

FACTS & FIGURES
.	Η OnePlus έχει ήδη λανσάρει 15 συσκευές και κατατάσσεται στους 5 πρώτους
premium smartphone producers (shipment market share για το Α’ τρίμηνο του 2019)
.	H εταιρεία σημείωσε 152% YoY ανάπτυξη μεταξύ 2018 και 2019
.	Στην Ινδία, είναι το #1 premium smartphone και το πιο αξιόπιστο κινητό της Amazon
για 4 συνεχόμενα χρόνια!
.	Η παγκόσμια κοινότητα της OnePlus ξεπερνά τα 6.5 εκατομμύρια χρήστες σε 196
χώρες
.	Ήταν η πρώτη εταιρεία που εισήγαγε το OxygenOS το 2015. Πρόκειται για μία
customized εκδοχή του Android για βελτιωμένη UI εμπειρία
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Η σειρά Galaxy Note20,
η πιο ισχυρή σειρά
Note μέχρι στιγμής,
είναι μία «υπερδύναμη»
παραγωγικότητας, που
λειτουργεί σαν υπολογιστής,
ενώ παράλληλα προσφέρει
εμπειρία gaming
επαγγελματικού επιπέδου.

Η σειρά διατίθεται σε δύο εκδόσεις: το
Galaxy Note20 Ultra, σχεδιασμένο ειδικά
για τους φίλους της σειράς Note που
απαιτούν τα μέγιστα όσον αφορά την ισχύ
και την παραγωγικότητα, και το Galaxy
Note20, για χρήστες Note που θέλουν να
αξιοποιήσουν στο έπακρο τη συσκευή στην
επαγγελματική και προσωπική ζωή τους.
Τώρα, στη σειρά Galaxy Note20, το νέο S
Pen και το Samsung Notes έχουν εξελιχθεί

για να παρέχουν μια ακόμα πιο ισχυρή εμπειρία.
Ακόμα, η ενδυνάμωση της μακροχρόνιας
συνεργασίας με τη Microsoft, εγγυάται την
απρόσκοπτη συνεργασία του Galaxy Note20 με
ένα Windows PC.
•	Προηγμένο S Pen: το βελτιωμένο S Pen
της σειράς Galaxy Note20 προσφέρει
την απόλυτη εμπειρία γραφής στους
πιστούς φίλους της σειράς, καθώς και σε
χρήστες που το multitasking είναι μέρος
της καθημερινότητάς τους, βοηθώντας
τους να καταγράφουν τις ιδέες τους, ανά
πάσα στιγμή. Η σειρά Galaxy Note20
έχει μεγαλύτερη ακρίβεια από ποτέ,
εξασφαλίζοντας απαράμιλλη απόδοση
και απόκριση. Οι πέντε νέες λειτουργίες
«Anywhere Actions» του S Pen
διευκολύνουν την πλοήγηση, ανεξαρτήτως
της εφαρμογής που χρησιμοποιείται.
• Βελτιστοποιημένo Samsung Notes για
μεγαλύτερη ευελιξία και χρηστικότητα:
τo Samsung Notes διαθέτει τη δυνατότητα
αυτόματης αποθήκευσης και συγχρονισμού,
βοηθώντας τους χρήστες να καταγράφουν,
να επεξεργάζονται και να διαμοιράζονται τις
ιδέες τους μέσω smartphone, tablet ή PC. Το
Samsung Notes πλέον διορθώνει αυτόματα
τη χειρόγραφη σημείωση σε οριζόντια θέση
ώστε να γίνεται πιο ευανάγνωστη.
• Εξυπνότερη εργασία σε διαφορετικές
συσκευές: με την αναβαθμισμένη
λειτουργία «Σύνδεση σε Windows»,
διευκολύνεται η πρόσβαση στις εφαρμογές
του smartphone απευθείας από ένα
Windows 10 PC. Έτσι, απλά και εύκολα, οι
χρήστες μπορούν να στέλνουν μηνύματα, να
διαχειρίζονται ειδοποιήσεις, να συγχρονίζουν
τις φωτογραφίες τους και να δέχονται κλήσεις
σε ένα Windows 10 PC.

Ενισχυμένες δυνατότητες ψυχαγωγίας
• Β
 ιντεοσκόπηση κινηματογραφικού
επιπέδου: με αναλογία εικόνας 21:9

και εγγραφή στα 24fps, η 8Κ κάμερα
της σειράς Galaxy Note20 προσφέρει
πρόσβαση σε εξαιρετικά υψηλή ανάλυση
και εμπειρία βίντεο επαγγελματικής
ποιότητας. Η πανίσχυρη λειτουργία Pro Video
ενσωματώνει επαγγελματικές λειτουργίες
εστίασης, ήχου, έκθεσης, ταχύτητας zoom,
και λήψη 120fps σε ανάλυση FHD, για βίντεο
κινηματογραφικού επιπέδου,
• Αποτελεσματικό Multitasking με το
προηγμένο Samsung DeX: για πρώτη φορά
στο Samsung DeX, δίνεται η δυνατότητα
ασύρματης σύνδεσης των συσκευών της
σειράς Galaxy Note20 σε Smart TV, όταν
υπάρχει ανάγκη για προβολή σε μεγαλύτερη
οθόνη.

Κληρονομιά Galaxy, ισχύς και απόδοση
Η σειρά Galaxy Note20 ενσωματώνει τον
ταχύτερο επεξεργαστή από όλες τις Galaxy
συσκευές.
Για πρώτη φορά στη σειρά Note, το Galaxy
Note20 Ultra διαθέτει τη φωτεινή Dynamic
AMOLED 2X οθόνη και ρυθμό ανανέωσης
120Hz, παρέχοντας ομαλή εικόνα στην
καλύτερη μέχρι στιγμής οθόνη της Samsung,
η οποία προσαρμόζεται αυτόματα στο
περιεχόμενο που προβάλλεται, για να
παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
Διαθέτει ευφυή μπαταρία μεγάλης διάρκειας
και δυνατότητα υπερ-ταχείας φόρτισης που
εξασφαλίζει φόρτιση περισσότερο από 50% σε
30 μόνο λεπτά.
Οι χρήστες μπορούν να επωφεληθούν από την
εξαιρετική ταχύτητα και την ισχύ του Galaxy
5G, σε δίκτυα Sub-6 και mmWave.
Ακόμα, το hardware και το λογισμικό της
σειράς Galaxy Note20 προστατεύονται εξ
ολοκλήρου από το Samsung Knox, την
πλατφόρμα ασφαλείας για κινητές συσκευές
της Samsung.
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SAMSUNG
GALAXY Z
FOLD2
Το μέλλον αλλάζει σχήμα
Η Samsung Electronics παρουσιάζει
το Samsung Galaxy Z Fold2, τη νέα
γενιά αναδιπλούμενης συσκευής, που
προσδιορίζει μία ολόκληρη κατηγορία
συσκευών. Με μεγαλύτερη εξωτερική
οθόνη και τεράστια κύρια οθόνη, το
Galaxy Z Fold2 συνδυάζει στιβαρή
σχεδίαση, ένα εξαιρετικό επίπεδο
δεξιοτεχνίας και νέα διαισθητικά
χαρακτηριστικά για μια μοναδική
εμπειρία κινητής τηλεφωνίας, που
προσφέρει την ευελιξία που απαιτεί η
καθημερινή ζωή.

Το Galaxy Z Fold2 συνδυάζει τολμηρό
σχεδιασμό και προηγμένους
μηχανισμούς και τεχνολογίες, για
εξασφαλισμένη αποτελεσματικότητα
στην καθημερινή χρήση.

της συσκευής κάθε φορά. Όταν
αναδιπλώνεται, η τεράστια
εσωτερική οθόνη 7,6 ιντσών, με
ελαχιστοποιημένα πλαίσια (bezels)
και εμπρόσθια κάμερα χωρίς notch,
εντυπωσιάζει με τον προσαρμόσιμο
ρυθμό ανανέωσης 120Hz, για ομαλή
περιήγηση και gaming.

• Μια ολοκληρωμένη, καθηλωτική
εμπειρία παρακολούθησης
περιεχομένου - Η εξωτερική
οθόνη Infinity-O 6,2 ιντσών παρέχει
μέγιστη χρηστικότητα, για έλεγχο
των e-mails, αναζήτηση οδηγιών
και παρακολούθηση περιεχομένου,
χωρίς να απαιτείται η αναδίπλωση

• Στιβαρή σχεδίαση και εξαιρετικό
επίπεδο δεξιοτεχνίας - Tο Galaxy Z
Fold2 διαθέτει μία επανασχεδιασμένη,
κομψή, ενιαία εμφάνιση με
εκλεπτυσμένο φινίρισμα. Η εσωτερική
οθόνη διαθέτει το Samsung Ultra Thin
Glass, παρέχοντας μια πιο premium και
εκλεπτυσμένη αίσθηση. Ο σχεδιασμός

Νέος εκλεπτυσμένος σχεδιασμός

του ενισχύεται από τον Κρυφό Μηχανισμό
Αναδίπλωσης (Hideaway Hinge), ο οποίος
εφαρμόζει απρόσκοπτα στο σώμα της
συσκευής με τον μηχανισμό CAM και
της επιτρέπει να στέκεται σε ελεύθερη
σταθερή γωνία, τροφοδοτώντας όλες
τις νέες εμπειρίες της λειτουργίας Flex.
Το Galaxy Z Fold2 διαθέτει, επίσης,
τεχνολογία απομάκρυνσης σωματιδίων,
που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο
Galaxy Z Flip, για να απωθεί σωματίδια
σκόνης και ανεπιθύμητους ρύπους από το
κενό μεταξύ του σώματος της συσκευής
και του περιβλήματος του μηχανισμού
αναδίπλωσης.
• Προσαρμόσιμο στο προσωπικό
στυλ - Για εκείνους που επιθυμούν
να ξεχωρίζουν ακόμα περισσότερο, η
Samsung προσφέρει ένα online εργαλείο
εξατομίκευσης του Galaxy Z Fold2 με
τέσσερα χαρακτηριστικά χρώματα για τον
κρυφό μηχανισμό αναδίπλωσης - Metallic
Silver, Metallic Gold, Metallic Red, και
Metallic Blue.

Εξατομικευμένη αποτύπωση και
προβολή
Ο καινοτόμος σχεδιασμός αναδίπλωσης και η
εκλεπτυσμένη εμφάνιση του Galaxy Z Fold2

προάγουν τις μοναδικές mobile εμπειρίες
σε ένα νέο επίπεδο. Το Galaxy Z Fold2
συνδυάζει τη λειτουργία Flex με τη λειτουργία
App Continuity για να παρέχει εκτεταμένη
χρηστικότητα, εξαλείφοντας τα όρια μεταξύ
εξωτερικής και εσωτερικής οθόνης.
• Μια συσκευή τόσο ευέλικτη και
παραγωγική όσο και ο κάτοχός της
- Με τη λειτουργία Flex, η δημιουργία
περιεχομένου και ο έλεγχός του σε
πραγματικό χρόνο γίνεται πιο εύκολα
από ποτέ. Με τη λειτουργία Προβολής
Λήψεων (Capture View), η εφαρμογή
της κάμερας πλέον περιλαμβάνει και τις
τελευταίες λήψεις. Ο χρήστης μπορεί
να δει τη φωτογραφία ή το βίντεο, που
μόλις κατέγραψε, ή να ελέγξει μέχρι και
πέντε από τις πιο πρόσφατες λήψεις του
στο κάτω μισό της εσωτερικής οθόνης
της συσκευής, ενώ η προεπισκόπηση της
επόμενης λήψης θα εμφανίζεται στο πάνω
μισό της συσκευής.
• Λειτουργίες που ενισχύουν τη
δημιουργικότητα - Οι χρήστες μπορούν
να επαναπροσδιορίσουν τη λήψη
περιεχομένου, ενσωματώνοντας τόσο
την οπτική του φωτογράφου όσο και
του φωτογραφούμενου στη λήψη.
Χρησιμοποιώντας την εσωτερική και
την εξωτερική οθόνη ταυτόχρονα με
τη λειτουργία Dual Preview (Διπλής
προεπισκόπησης), και τα δύο μέρη έχουν
τη δυνατότητα να δουν το αποτέλεσμα
λήψης σε πρώτο χρόνο.
• Κορυφαίες λειτουργίες κάμερας Η κάμερα του Galaxy Z Fold2 προσφέρει
επίσης κορυφαία ποιότητα κάμερας και
εργαλεία χειρισμού της. Με τις λειτουργίες
Pro Video, Μία Λήψη (Single Take), Bright
Night και τη Νυχτερινή Λειτουργία, το
Galaxy Z Fold2 εξασφαλίζει αποτύπωση
της στιγμής σε εκπληκτική ποιότητα.
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• Απρόσκοπτη εκτέλεση πολλαπλών
εργασιών παράλληλα - Το προηγμένο
Multi-Active Window προσφέρει
αυξημένο έλεγχο και ευελιξία στη
διάταξη της οθόνης. Οι χρήστες
μπορούν να απολαύσουν ενισχυμένη
παραγωγικότητα, καθώς έχουν τη
δυνατότητα να ανοίξουν ταυτόχρονα
την ίδια εφαρμογή σε πολλαπλά
παράθυρα και να την δουν δίπλαδίπλα. Με το βελτιωμένο Πίνακα
Πολλαπλών Παραθύρων (MultiWindow Tray), οι χρήστες μπορούν
να ανοίξουν πολλαπλές εφαρμογές
ταυτόχρονα, ενώ οι λειτουργία App
Pair ενσωματώνεται στο Edge Panel για
μεγαλύτερη άνεση. Με απλό drag and
drop, διευκολύνεται άμεσα η μεταφορά
κειμένου, φωτογραφιών και εγγράφων
ανάμεσα σε διαφορετικές εφαρμογές.
• Βελτιστοποιημένη προβολή
εφαρμογών - Οι χρήστες μπορούν
να επιλέξουν για την εσωτερική οθόνη
το πιο βελτιστοποιημένο περιβάλλον
χρήσης που ταιριάζει στις ανάγκες τους.
H διάταξη εφαρμογής στην οθόνη μπορεί
να αλλάξει γρήγορα και εύκολα από τις
Ρυθμίσεις της συσκευής, επιλέγοντας
μέσα από τις διαθέσιμες διατάξεις για
μεγάλη οθόνη ή παραδοσιακή διάταξη
οθόνη smartphone.

• Βελτιστοποιημένη προβολή
εφαρμογών - Οι χρήστες μπορούν
να ζήσουν στο έπακρο κάθε στιγμή
της καθημερινότητάς τους και να
αναβαθμίσουν την εμπειρία προβολής
των αγαπημένων τους εφαρμογών,
όπως το Gmail, το YouTube και το
Spotify. Η χρήση της εσωτερικής
οθόνης με εφαρμογές του Office από
το Microsoft 365, μιμείται την εμπειρία
που προσφέρει ένα tablet.
Η ηγετική θέση των Galaxy ενισχύεται
από στρατηγικές συνεργασίες
Η Samsung έχει μια ανοιχτή και
συνεργατική προσέγγιση ως προς
τις συνεργασίες της. Μέσω της
μακροχρόνιας συνεργασίας με την
Google, η Samsung δημιούργησε
ένα ανοιχτό οικοσύστημα για
αναδιπλούμενες συσκευές. Με αυτήν
τη συνεργασία, η Samsung προώθησε
το καινοτόμο UX αναδιπλούμενων
συσκευών ώστε να πραγματοποιήσει
το στόχο της για το σχεδιασμό του
καλύτερου foldable. Επιπλέον, η
αξιόπιστη συνεργασία με τη Microsoft,
σε συνδυασμό με το προηγμένο
hardware του Galaxy Z Fold2 και την
εμπειρία μεγάλης οθόνης, επιτρέπει
στους χρήστες να μεγιστοποιήσουν την
παραγωγικότητά τους.
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Αυτά είναι τα νέα,
πιο έξυπνα και
απίστευτα στιλάτα
Yoga από τη
Lenovo

H νέα κατηγορία λεπτών laptops που
περιλαμβάνει τον εξαιρετικά λεπτό
φορητό υπολογιστή Yoga Slim 9i και
το νέο convertible 14 ιντσών Yoga
9i - που είναι διαθέσιμο με κάλυμμά
γνήσιου δέρματος, σχεδιάστηκαν για
να παρέχουν εξαιρετική φορητότητα
και εκπληκτική εμφάνιση για απόλυτη
παραγωγικότητα και απόδοση, αλλά και
μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας.
Και τα δύο προσφέρουν την
εξαιρετικά γρήγορη ανταπόκριση των
επεξεργαστών Intel Core επόμενης
γενιάς (σύντομα διαθέσιμοι), σε
συνδυασμό με γραφικά που βασίζονται

στην αρχιτεκτονική Intel Xe. Το Yoga
9i έρχεται επίσης σε μια μεγαλύτερη
επιλογή 15 ιντσών με απόδοση έως
και 10ης γενιάς Intel Core i9 HK-Series
mobile επεξεργαστή, ενισχυμένο με το
ισχυρό NVIDIA GTX 1650 Ti με Max-Q
Design για την απόλυτη ενίσχυση της
δημιουργικότητάς σας. Για πρώτη
φορά σε laptop Lenovo, το νέο Yoga
Slim 9i 14 ιντσών και προαιρετικά
στο convertible Yoga 9i 14 ιντσών,
διατίθενται με αυθεντικό μαύρο
δερμάτινο κάλυμμα, αλλά και σασί
αλουμινίου αεροδιαστημικής ποιότητας
για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.
Η ποιοτική πρώτη ύλη που

χρησιμοποιείται στην κατασκευή των
νέων Yoga προέρχεται από κορυφαίο
κατασκευαστή δέρματος, που
συνεργάζεται με πολλές δημοφιλείς
σύγχρονες μάρκες. Το Yoga 9i convertible
προσφέρεται επίσης σε πολλαπλά
μεταλλικά χρώματα, όπως ζεστό Mica στα
14-ιντσών και Slate Grey στο μοντέλο των
15 ιντσών.

Premium διασκέδαση στο σπίτι ή από
οπουδήποτε και αν βρίσκεστε
Το ελκυστικό Yoga Slim 9i 14 ιντσών
είναι από τα πιο premium, λεπτότερα και
ελαφρύτερα laptops της αγοράς, με πάχος
μόλις 13,9 χιλιοστά (0,54 ίντσες) και
βάρος μόνο 1,26 κιλά. Προσφέρει οθόνη
αφής έως και 4K IPS VESA DisplayHDR
400 (3840 x 2160) και με έως και 90%
φάσμα χρωμάτων DCI-P3 και 500 nits
φωτεινότητας που έχει βελτιστοποιηθεί από
το Dolby Vision και προσφέρει πραγματικά
εκθαμβωτικό display.
Για να προσφέρουν την απόλυτη εμπειρία
θέασης και ήχου, όλα τα laptops Yoga
προσφέρουν εκπληκτικά visuals που
ενεργοποιούνται από το Dolby Vision για
εξαιρετικά ζωντανή ποιότητα εικόνας, αλλά
και εντυπωσιακό ήχο που τροφοδοτείται

από το σύστημα ηχείων Dolby Atmos, το
οποίο παρέχεται μέσω δύο μπροστινών
ηχείων στο Yoga Slim 9i ή μέσω
βελτιωμένης περιστρεφόμενης μπάρας
ήχου, ικανής να προσφέρει εμπειρίες Dolby
Atmos, στο Yoga 9i. Οι βελτιώσεις στο
σχεδιασμό περιλαμβάνουν μεγαλύτερο
sound tunnel και βελτιστοποιημένη
τοποθέτηση ηχείων στην άρθρωση του
convertible, για καθαρότερο και βαθύτερο
ήχο σε κάθε λειτουργία. Το μοντέλο Yoga
Slim 9i με οθόνη UHD, προσφέρει επίσης
ένα 3D Curved-edge Display, ως premium
επιλογή για μια πιο απλή εμφάνιση
εμπνευσμένη από τα μικροσκοπικά
περιθώρια ενός smartphone.

Εξαίσια εμπειρία αφής που
ανταποκρίνεται άμεσα στο άγγιγμά
σας
Η interactive εμπειρία αφής είναι διαθέσιμη
σε όλα τα νέα Lenovo Yoga Slim 9i όπως και
στα convertible Yoga 9i 2-σε-1. Δώστε ζωή
στην ψυχαγωγία με το ευέλικτο Yoga 9i 14
ιντσών με έως και 4K IPS VESA DisplayHDR
400 και βάρος μόλις 1,37 kg ή επιλέξτε την
εκδοχή των 15,6 ιντσών για έως 4K IPS
VESA DisplayHDR 400, με φωτεινότητα
500 nits και βάρος 2 kg.

15

16

Με τόσο υψηλές οπτικές αποδόσεις
μέσα σε μία τόσο λεπτή και
ελαφριά συσκευή, χρειάστηκε να
ξανασκεφτούμε το θερμικό σχεδιασμό
του μοντέλου 14 ιντσών του Yoga 9i.
Για να διατηρήσουμε το πληκτρολόγιο
δροσερό στο άγγιγμα, προσθέσαμε
θερμικές οπές εξαερισμού στην κάτω
πλευρά του πληκτρολογίου, γεγονός
που μειώνει τη θερμοκρασία της
συσκευής κατά μέσο όρο δύο βαθμούς
Κελσίου σε σχέση με τις προηγούμενες
γενιές. Επιπλέον, μεγαλώσαμε τον
εξαερισμό που βρίσκεται κρυμμένος
στο περιστρεφόμενο hinge του 9i, ενώ
μειώσαμε το μέγεθος των πτερύγιων
του ανεμιστήρα.
Ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιείτε
το μοντέλο 14 ή 15 ιντσών, με το Yoga
9i έχετε τις καλύτερες δυνατότητες
που μπορεί να προσφέρει ένα
convertible. Και αυτό γιατί με το Yoga
9i 15 ιντσών με μνήμη DDR4 έως 16

GB και storage SSD PCIe έως 2 TB
6, έχετε επίσης διακριτά γραφικά
και δύο θύρες Thunderbolt 3 για
τροφοδοσία, γρήγορη μεταφορά
δεδομένων και υποστήριξη εξωτερικής
οθόνης - όλα σε ένα ανθεκτικό αλλά
ελαφρύ μεταλλικό σώμα. Και τα δύο
convertibles διαθέτουν Windows Ink και
ένα active pen που προσαρμόζεται σε
ειδική θήκη και ταιριάζει άνετα στο χέρι
σας, ενώ επαναφορτίζεται αυτόματα
μέσα στον υπολογιστή όταν δεν το
χρησιμοποιείτε για σκίτσα ή λήψη
σημειώσεων. Επίσης, αν προτιμάτε να
γράφετε με ένα πραγματικό το στυλό
στο χέρι σας, το νέο digital pen του
Yoga 9i αναπαράγει μια πιο ωραία, πιο
ομαλή αίσθηση αφής όταν γράφετε.
Επίσης, στα δερμάτινα μοντέλα 14
ιντσών που είναι διαθέσιμα σε Shadow
Black απόχρωση, προσφέρεται
επιπλέον και ένα Glass Palm Rest
που είναι εξαιρετικά premium και
απαλό στην αφή. Παράλληλα, το
ενσωματωμένο Smart Sensor
Touchpad δονείται όταν πατηθεί,
προσφέροντας την οικεία αίσθηση
ενός πραγματικού κλικ. Για να σας
γλυτώσουμε λίγο χρόνο, τώρα που
είναι τόσο βασικό να απολυμαίνουμε
τα χέρια μας διαρκώς, τα νέα Yoga
προσφέρουν το Ultrasonic Fingerprint
Reader που είναι ανθεκτικό στα υγρά
και λειτουργεί ακόμη και με υγρά ή
φρεσκοπλυμένα δάχτυλα.

Εξυπνότερα features που κάνουν
τη ζωή σας πιο άνετη
Ενεργοποιήστε το laptop Lenovo
ανυψώνοντας απλώς το καπάκι. Τα
βελτιωμένα πληκτρολόγια των νέων
Yoga διαθέτουν απαλά πλήκτρα, για
να επιτρέπουν μια ομαλή και άνετη
εμπειρία πληκτρολόγησης, ενώ το Yoga
Slim 9i έρχεται επίσης με Smart Sense
Keyboard που προσαρμόζει αυτόματα
το λευκό φωτισμό του πληκτρολογίου

σας, με βάση τις συνθήκες φωτισμού του
περιβάλλοντος στο όποιο βρίσκεστε.
Για να έχετε μεγαλύτερη ασφάλεια στο
Yoga 9i, απλώς σύρετε το κλείστρο
TrueBlock της κάμερας web. Παράλληλα,
στο Yoga Slim 9i παρουσιάζεται για πρώτη
φορά μια επιπλέον δικλείδα ασφαλείας
για την προστασία των προσωπικών σας
δεδομένων, με το διακόπτη ηλεκτρικού
κλείστρου (electrical shutter switch),
που ενώ επιτρέπει ιδιαίτερα λεπτά bezels,
σας προσφέρει τη δυνατότητα να κλείσετε
την παροχή ρεύματος στην ενσωματωμένη
κάμερας υπέρυθρων (ΙR) του Yoga Slim
9i. Η ΙR κάμερα και το Windows Hello
συνεργάζονται με το Lenovo Smart Assist
και επιτρέπουν εξυπνότερες λειτουργίες
ασφάλειας που υποστηρίζονται από
ένα τσιπ σχεδιασμένο από τη Lenovo
και προσφέρουν επιπλέον δυνατότητες
ασφάλειας όπως: πιο ασφαλή σύνδεση
μέσω του hands-free facial recognition
login, αλλά και ειδοποιήσεις απορρήτου
και αυτόματο κλείδωμα οθόνης όταν
απομακρύνεστε από τον υπολογιστή σας,
χάρη στο λογισμικό εντοπισμού προσοχής
από το Glance της Mirametrix. Ακόμα, το
laptop σας θα ενεργοποιήσει συναγερμό
εάν κάποιος το μετακινήσει χωρίς την
άδειά σας. Για ακόμη περισσότερες
λειτουργίες hands-free, χρησιμοποιήστε
τα ενσωματωμένα μικρόφωνα του laptop
σας για να μιλήσετε με την Alexa, ακόμα και
όταν ο υπολογιστής σας είναι κλειδωμένος.
Μπορείτε να ορίσετε υπενθυμίσεις, να
ελέγξετε το έξυπνο σπίτι σας, να παίξετε
μουσική και να παραλείψετε ένα τραγούδι
ή να αυξήσετε την ένταση, χωρίς να
χρειάζεται να στρέψετε την προσοχή σας
από το έγγραφο που επεξεργάζεστε ή από
τον website που επισκέπτεστε.

Διάρκεια μπαταρίας και καλύτερη
συνδεσιμότητα
Απολαύστε ταχύτερη φόρτιση και
καλύτερες επιδόσεις χωρίς υπερθέρμανση
και πίεση του συστήματος, χάρη στην

εξυπνότερη διπλή φόρτιση που είναι
ενσωματωμένη στο νέο Yoga Slim 9i. Αυτό
το ειδικό χαρακτηριστικό, σε συνδυασμό
με την αυξημένη χωρητικότητα μπαταρίας
που μεγάλωσε από 52WHr σε 63,5WHr,
έχουν ως αποτέλεσμα μειωμένο θόρυβο
ανεμιστήρα, καλύτερη εμπειρία χρήσης
και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής μπαταρίας
που φτάνει τις 20 ώρες. Η απόδοση αυτή
υπερβαίνει το πρότυπο Rapid Charge
Express, προσφέροντας έως και 4 ώρες
τοπικής αναπαραγωγής βίντεο, μετά από
φόρτιση 15 μόνο λεπτών. Συνδεθείτε με
έως και τρεις πλήρεις λειτουργικές θύρες
Thunderbolt 4 Type-C τοποθετημένες και
στις δύο πλευρές του Yoga Slim 9i για
εξαιρετικά γρήγορες ταχύτητες μεταφοράς
και ευκολία χρήσης χωρίς εκνευριστικά
καλώδια.
Εξασφαλίστε μπαταρία για όλη μέρα με τη
βοήθεια των Bluetooth 5.1 και Intel Wi-Fi
6 (Gig +) και παραμείνετε ενεργοί με το
14-ιντσών Yoga 9i convertible που έρχεται
με δύο θύρες Thunderbolt 4, διάρκεια
ζωής μπαταρίας έως και 18 ώρες και Rapid
Charge Express. Φορτίστε γρήγορα με το
Rapid Charge Boost στο convertible Yoga 9i
15 ιντσών και λάβετε έως και 13 συνολικές
ώρες διάρκειας ζωής της μπαταρίας
- χάρη εν μέρει στην έξυπνη ψύξη με
τεχνολογία AI, το Lenovo Q-Control’s
AI-powered Intelligent Cooling που είναι
ενσωματωμένο σε υπολογιστές Lenovo
για βελτιστοποίηση της διάρκειας ζωής της
μπαταρίας, ανάλογα με τις ανάγκες σας.
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ΙΝΤΣΏΝ
Mε τεχνολογίες αιχμής που τον
καθιστούν τον απόλυτο all-in-one
επιτραπέζιο υπολογιστή

Η iSquare, o επίσημος διανομέας των
προϊόντων Apple σε Ελλάδα και Κύπρο,
ανακοινώνει πως η Apple παρουσίασε
την καινούρια σειρά επιτραπέζιων
υπολογιστών iMac 27 ιντσών, με
τετραπλάσιο χώρο αποθήκευσης,
επεξεργαστές Intel έως δέκα πυρήνων
και επιλογή nano-texture κρυστάλλου
της οθόνης Retina 5K για ακόμα πιο
εκθαμβωτική εμπειρία θέασης.
Ο νέος iMac 27 ιντσών είναι ο απόλυτος
επιτραπέζιος υπολογιστής για όλους,
για αυτούς που εργάζονται καθημερινά
και αναζητούν την έμπνευση, αλλά και
για τους επαγγελματίες που θέλουν
έναν υπολογιστή ισχυρό, που τους ωθεί
σε νέα όρια δημιουργικότητας.
Ο νέος iMac 27 ιντσών ενσωματώνει

πανίσχυρους επεξεργαστές Intel
δέκατης γενιάς έως δέκα πυρήνων,
καθώς και επόμενης γενιάς AMD
κάρτες γραφικών, καθιστώντας
εντυπωσιακές τις αναβαθμίσεις τόσο
στις υπολογιστικές επιδόσεις, όσο
και στις επιδόσεις των γραφικών.
Διαθέτει πανέμορφη οθόνη Retina 5Κ
με δυνατότητα επιλογής nano-texture
κρυστάλλου, που εισήγαγε για πρώτη
φορά η Apple στην οθόνη Pro Display
XDR. Προσφέρει τετραπλάσιο χώρο
αποθήκευσης και διπλάσια μνήμη
σε σχέση με την προηγούμενη γενιά.
Παράλληλα, ο Apple T2 Security
επεξεργαστής, τα υψηλής απόδοσης
ηχεία και μικρόφωνο και η True Tone
τεχνολογία θέτουν νέο πήχη στην

Τα νέα μοντέλα iMac
και iMac Pro θα γίνουν
σύντομα διαθέσιμα σε
Ελλάδα και Κύπρο.

παραγωγικότητα και τη δημιουργικότητα
των χρηστών, σε κάθε επίπεδο.
Η αναβαθμισμένη σειρά iMac 21,5 ιντσών
ενσωματώνει πλέον SSD ή Fusion Drive
δίσκους στις βασικές εκδόσεις, ενώ ο
επαγγελματικός iMac Pro διατίθεται πλέον
με standard επεξεργαστή Intel Xeon δέκα
πυρήνων.
Σε μία εποχή που ο ρόλος του υπολογιστή
έχει γίνει εξαιρετικά κομβικός, η Apple
πρωτοπορεί με all-in-one κομψό,
εργονομικό σχεδιασμό και επιδόσεις που
καλύπτουν τις ανάγκες ακόμα και του πιο
απαιτητικού επαγγελματία.
Με την αγορά κάθε νέας Apple συσκευής ο
χρήστης απολαμβάνει δωρεάν συνδρομή
ενός έτους στην υπηρεσία Apple TV+.
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Σχεδόν όλα όσα
θα μπορούσατε
να ζητήσετε

Το premium brand τεχνολογίας OnePlus
παρουσίασε το OnePlus Nord, το πρώτο
προϊόν από τη νέα, πιο προσιτή σειρά
smartphone της εταιρείας.
Κάνοντας το ντεμπούτο του με το πρώτο
στον κόσμο λανσάρισμα smartphone μέσω
επαυξημένης πραγματικότητας (AR), το
OnePlus Nord διαθέτει όλα τα βασικά στοιχεία
του απόλυτου καθημερινού smartphone:
ένα ξεχωριστό σύστημα κάμερας, μια
ομαλή εμπειρία χρήστη και την αξιόπιστη
ποιότητα OnePlus. Με την υποστήριξη του
Qualcomm Snapdragon 765G 5G για κινητά,
το OnePlus Nord εξακολουθεί να βοηθά στην
μετάβαση στην 5G εποχή, επιτρέποντας σε
περισσότερους χρήστες να απολαμβάνουν τις
πρωτοφανείς ταχύτητες της τεχνολογίας 5G.

Flagship Camera
Το OnePlus Nord διαθέτει τον ίδιο αισθητήρα
Sony IMX586 48MP όπως το εμβληματικό
OnePlus 8, με μεγάλο διάφραγμα f / 1,75 που
αφήνει μεγάλη ποσότητα φωτός να περάσει
και οπτικό σταθεροποιητή (OIS) που μειώνει
το θόλωμα και την αστάθεια, τόσο στις
φωτογραφίες όσο και στα βίντεο. Επιπλέον,
το Nord διαθέτει κάμερα ευρείας γωνίας 8
MP, κάμερα macro και αισθητήρα βάθους
για να παρέχει μια ευέλικτη και διαφορετική

εμπειρία φωτογραφίας.
Το Nightscape, διαθέσιμο τόσο στον πίσω
κύριο φακό όσο και στην κάμερα ευρείας
γωνίας, επιτρέπει εντυπωσιακές νυχτερινές
λήψεις μέσω προηγμένης υπολογιστικής
φωτογραφίας. Με το Nightscape, το OnePlus
Nord θα τραβήξει έως και εννέα διαφορετικές
εικόνες, σε διαφορετικές λήψεις και θα
τις συνθέσει μαζί σε δευτερόλεπτα ώστε
να αποτυπώσει πιο καθαρές, φωτεινές
και ρεαλιστικές φωτογραφίες σε χαμηλό
φωτισμό.
Το Nord είναι η πρώτη συσκευή OnePlus
που διαθέτει ρύθμιση διπλής μπροστινής
κάμερας, με προηγμένους αλγόριθμους
επεξεργασίας εικόνας που εξασφαλίζουν
εξαιρετική ευκρίνεια και βελτιωμένες
λεπτομέρειες. Διαθέτοντας κύρια κάμερα
32 MP, την υψηλότερη ανάλυση μπροστινής
κάμερας σε οποιοδήποτε τηλέφωνο OnePlus,
το OnePlus Nord καταγράφει υπέροχες selfies,
μέρα και νύχτα. Η κύρια μπροστινή κάμερα
υποστηρίζει επίσης υψηλής ποιότητας λήψη
βίντεο με ανάλυση 4K έως 60 fps. Η 8MP
μπροστινή κάμερα ευρείας γωνίας προσφέρει
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οπτικό πεδίο 105 μοιρών, επιτρέποντας
στους χρήστες να τραβήξουν υπέροχες
ομαδικές selfies με ευκολία.

Smooth Experience

22

Η Fluid AMOLED Display 6,44» του
OnePlus Nord με ρυθμό ανανέωσης
90 Hz, προσφέρει μια συναρπαστική
εμπειρία θέασης και βελτιωμένο χρόνο
απόκρισης αφής. Είτε περιηγείστε
στο διαδίκτυο είτε κάνετε scroll σε
φωτογραφίες, κάθε άγγιγμα της οθόνης
είναι πιο ομαλό και απρόσκοπτο. Η
οθόνη του Nord διαθέτει επίσης 2,048
επίπεδα αυτόματης φωτεινότητας για
ομαλότερες μεταβάσεις φωτεινότητας
και μεγαλύτερη άνεση στα μάτια.
Το Nord τροφοδοτείται από τον
Qualcomm Snapdragon 765G 5G για
κινητά, ο οποίος συνδυάζει βελτιωμένες
ταχύτητες CPU, 30% ταχύτερη απόδοση
γραφικών από τον προκάτοχό του και
έναν αποκλειστικό κινητήρα AI που
βοηθά στην επίτευξη κορυφαίας gaming
απόδοσης. Με ενισχυμένη μνήμη RAM
έως και 12GB, οι χρήστες του Nord θα
μπορούν να ζήσουν πιο έντονα παιχνίδια
και απρόσκοπτο multitasking.
Όπως και η flagship σειρά OnePlus
8, το Nord φέρει προεγκατεστημένο
το OxygenOS 10.5, το πιο πρόσφατο
και ταχύτερο λογισμικό της OnePlus.
Το OxygenOS 10.5 έρχεται πλήρες
με λειτουργίες όπως Dark Mode, Zen
Mode και ένα σύνολο customization
επιλογών που επιτρέπουν στους
χρήστες να αλλάξουν τα πάντα, από
σχήματα εικονιδίων έως κινούμενα
σχέδια δακτυλικών αποτυπωμάτων.
Σχεδιασμένο να είναι εξαιρετικά γρήγορο
και ομαλό, το OxygenOS διαθέτει σχεδόν
300 ισχυρά software optimizations που
εξασφαλίζουν την απόλυτη εμπειρία
smartphone.

Ό,τι άλλο αγαπούν οι χρήστες
στην OnePlus
Το OnePlus Nord υποστηρίζει το Warp

Charge 30T, που φέρει την υπογραφή
της OnePlus, το οποίο εμφανίζεται
επίσης στα flagship προϊόντα της
OnePlus. Το Warp Charge 30T θα
φτάσει την μπαταρία των 4,115 mAh
του Nord από άδεια στο 70% σε μόλις
μισή ώρα και οι ταχύτητες φόρτισης δεν
θα επηρεαστούν κατά την περιήγηση
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή την
αναπαραγωγή απαιτητικών παιχνιδιών.
Χρησιμοποιώντας μηχανική εκμάθηση,
το Nord αλλάζει έξυπνα τον τρόπο
φόρτισης του τηλεφώνου σας κατά τη
διάρκεια της νύχτας ώστε να μειώσει
το χρόνο που ξοδεύει στο 100% για να
βελτιώσει την υγεία της μπαταρίας.
Το Nord εγγυάται την ίδια κορυφαία
ποιότητα που περιμένουν οι χρήστες
από την OnePlus και έχει υποστεί
τις ίδιες σχολαστικές και αυστηρές
εργαστηριακές δοκιμές, όπως όλες οι
άλλες συσκευές OnePlus.
Παρόμοια με τις flagship συσκευές
OnePlus, το OnePlus Nord θα λάβει δύο
χρόνια ενημερώσεις λογισμικού και τρία
χρόνια ενημερώσεις ασφαλείας.

Τιμή και Διαθεσιμότητα
Το OnePlus Nord θα είναι διαθέσιμο σε
δύο υπέροχα χρώματα - Blue Marble
και Gray Onyx. Αναμένεται στην
Ελλάδα μέσα στον Αύγουστο και θα
διατίθεται -μεταξύ άλλων συνεργατώνστα καταστήματα ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ με
προτεινόμενη τιμή λιανικής πώλησης.
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LG

NANO996NA
Ζήστε την απόλυτη
κινηματογραφική εμπειρία
Η LG παρουσιάζει τη νέα NANO996NA
τηλεόραση, 75 και 65 ιντσών με
Real 8K ανάλυση και ρεαλιστικά
χρώματα από κάθε γωνία θέασης.
Η διακεκριμένη με το Red Dot
Design Award τηλεόραση της LG
με τα ενσωματωμένα προηγμένα
χαρακτηριστικά της και την
κινηματογραφική εικόνα και ήχο, είναι
σίγουρο ότι θα συναρπάσει κάθε χρήστη
που επιθυμεί να παρακολουθεί το
αγαπημένο του τηλεοπτικό περιεχόμενο
σε μια μεγάλη οθόνη.
Συγκεκριμένα, η NANO996NA διαθέτει
τον επεξεργαστή α9 3ης γενιάς που
με τη χρήση εξειδικευμένων deep
learning αλγορίθμων, αναλύει το
περιεχόμενο της οθόνης, αποδίδοντας
εξαιρετική ποιότητα εικόνας και
ήχου. Παράλληλα, με την λειτουργία

Filmmaker Mode, η εικόνα ρυθμίζεται
αυτομάτως, εξομαλύνοντας την κίνηση
για να μη χάνεται ούτε ένα καρέ.
Επιπλέον, προσφέρει 33 εκατομμύρια
pixel (99 εκατομμύρια υπο-pixel) σε
ανάλυση 8Κ (7680 x 4320) για ακόμα
μεγαλύτερη πυκνότητα εικόνας,
ενώ ενσωματώνει την τεχνολογία
NanoCell και το Nano Black που
ενισχύουν την ποιότητα και την
αντίθεση των χρωμάτων. Ταυτόχρονα,
υποστηρίζοντας τα πρότυπα Dolby
Vision IQ, Dolby Atmos και την
τεχνολογία Full Array Dimming Pro,
η φωτεινότητα, τα χρώματα και η
αντίθεση της οθόνης ρυθμίζονται
ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού
και με την ταινία, τη σειρά ή το παιχνίδι
που προβάλλεται στην οθόνη και
ο ήχος κατέχει κινηματογραφικές
προδιαγραφές. Αξιοσημείωτο

είναι και το γεγονός ότι η νέα NanoCell
τηλεόραση της LG προσφέρει βέλτιστη
ποιότητα εικόνας HDR προσαρμόζοντας
τα υποστηριζόμενα βασικά πρότυπα
HLG και HDR 10 για την προβολή HDR.
Με αυτό τον τρόπο, δίνει τη δυνατότητα
στους θεατές να απολαμβάνουν την κάθε
προβολή σε ρεαλιστική, HD ανάλυση.
Ακόμη, με πρόσβαση στο περιεχόμενο
που προσφέρουν η Apple TV και το
Netflix, μέσα από τις σχετικές εφαρμογές
της τηλεόρασης, σε συνδυασμό με
την υποστήριξη HEVC, AV1 και VP9
για παρακολούθηση YouTube videos
ποιότητας 8Κ, καθώς και για την
αναπαραγωγή αρχείων βίντεο από
συσκευή αποθήκευσης USB ή μέσω
streaming, οι επιλογές θέασης είναι
ατελείωτες. Πέρα από την κινηματογραφική
εμπειρία που προσφέρει η NANO996NA 8Κ
της LG, οι gamers μπορούν να απολαύσουν

όλα τα παιχνίδια με τις καλύτερες
αποδόσεις γραφικών, καθώς η νέα
τηλεόραση πληροί όλες τις προδιαγραφές
HDMI 2.1. Επίσης, με τις λειτουργίες VRR,
ALLM, και eARC για υψηλότερη ανάλυση
περιεχομένου με έντονη δράση, το gaming
γίνεται καθηλωτικό μεταφέροντας τους
χρήστες σε ένα κόσμο χρωμάτων που
ξεπερνά την πραγματικότητα.
Η νέα LG τηλεόραση παρέχει, επίσης,
μικτό ήχο 2.0 ch. προκαλώντας την
εμπειρία virtual 4.0., ενώ επιτρέπει
τη σύνδεση με ηχεία μέσω Bluetooth.
Ακόμη, ενσωματώνει το έξυπνο AI ThinQ,
που δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης
φωνητικών εντολών, μετατρέποντας την
τηλεόραση σε κέντρο ελέγχου του Home
IoT οικοσυστήματος. Τέλος, με την βάση
επιτοίχιας τοποθέτησής της δένει αρμονικά
με τον εκάστοτε χώρο, σαν ένας πίνακας
ζωγραφικής.
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GALAXY
TAB S7 &
TAB S7+
Αυτά είναι τα νέα tablets της Samsung για
παραγωγικότητα και δημιουργικότητα
Τα Galaxy Tab S7 και Tab S7+ είναι
δύο tablets που συνδυάζουν την ισχύ
ενός PC, την ευελιξία ενός tablet, και
τη συνδεσιμότητα ενός smartphone.
Βασισμένα στην κληρονομιά των
Galaxy συσκευών της Samsung που
κρατούν ηγετικό ρόλο στο 5G, τα
Galaxy Tab S7 και S7+, θα προσφέρουν
απρόσκοπτη εμπειρία τηλεδιάσκεψης,
γρήγορα downloads, και streaming
χωρίς καθυστερήσεις (lag free).
Οι χρήστες απολαμβάνουν αποδόσεις
επιπέδου PC στα Galaxy Tab S7
και S7+, χάρη σε έναν πανίσχυρο
επεξεργαστή, τη βελτιωμένη εμπειρία
πληκτρολογίου (το πληκτρολόγιο
πωλείται ξεχωριστά ως Book Cover
Keyboard), και ένα βελτιωμένο S
Pen, με ίδιες δυνατότητες όπως της

σειράς Galaxy Note20, για να μπορούν
να κάνουν περισσότερα σε λιγότερο
χρόνο. Εκτός από την ενισχυμένη
παραγωγικότητα, τα Galaxy Tab S7
και S7+ προσφέρουν αναβαθμισμένη
εμπειρία ψυχαγωγίας. Με καθηλωτική
οθόνη και ρυθμό ανανέωσης έως
120Hz, οι χρήστες μπορούν να
αξιοποιήσουν στο έπακρο το

cloud-based gaming και το streaming
υψηλής ανάλυσης που εξασφαλίζει το 5G.
Για όσους χρειάζονται ακόμη περισσότερο
χώρο για να εργαστούν, να παίξουν και
να δημιουργήσουν, το Galaxy Tab S7+
προσφέρει μια ευρεία οθόνη Super
AMOLED 12,4 ιντσών. Τα Galaxy Tab S7
και Tab S7+ διευκολύνουν περισσότερο
από ποτέ την εργασία από πολλαπλές
συσκευές, ταυτόχρονα. Όταν δεν υπάρχει
δυνατότητα σύνδεσης σε Wi-Fi δίκτυο, οι
χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το
Auto Hotspot για να συνδέσουν αυτόματα

άλλες Galaxy συσκευές στο tablet με
δυνατότητα 5G. Με τη λειτουργία Nearby
Share, απλοποιείται η μεταφορά αρχείων
σε κοντινές επαφές. Τα Galaxy Tab S7 και
S7+ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
επέκταση του Samsung PC σε δεύτερη
οθόνη, δίνοντας τη δυνατότητα επιλογής
ανάμεσα σε αναπαραγωγή ή επέκταση
οθόνης. Η παραγωγικότητα ενισχύεται
περαιτέρω με εργαλεία, όπως το Samsung
Notes, το S Pen, το Book Cover Keyboard
και ένα ποντίκι Bluetooth, για μια πλήρη
εμπειρία υπολογιστή.

Η σειρά Galaxy Tab S7 είναι διαθέσιμη στην ελληνική και κυπριακή
αγορά από τις 21 Αυγούστου 2020, στις εξής αποχρώσεις: Galaxy
Tab S7 and S7+: Mystic Black, Mystic Bronze.
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LENOVO
TAB P11
PRO
Το πιο ισχυρό Tablet
Android που έχει
φτιαχτεί ως τώρα

Το πιο ισχυρό και premium consumer
tablet Android της Lenovo είναι εδώ!
Το νέο εμβληματικό tablet Lenovo
Tab P11 Pro έχει σχεδιαστεί για
ψυχαγωγία υψηλής ποιότητας με οθόνη
OLED 11,5 ιντσών (2560 x 1600)
OLED σε HDR10 και Dolby Vision, ενώ
ενδυναμώνει την παραγωγικότητα
σας όπου και αν βρίσκεστε. Ως
απόλυτο tablet ψυχαγωγίας, που έχει
σχεδιαστεί για να σας επιτρέπει να
παρακολουθείτε video streaming και
μουσική με υψηλή πιστότητα, διαθέτει
τέσσερα ηχεία JBL με 2.5cc chambers
βελτιστοποιημένα από το Dolby Atmos,
αλλά και μέσω έξυπνων αλγόριθμων,
ώστε να προσφέρει κινηματογραφικό
surround ήχο. Διαθέτει ένα εξαιρετικά
λεπτό σασί κατασκευασμένο με
ένα εντυπωσιακό unibody κράμα
αλουμινίου, με μοναδικό φινίρισμα σε
δύο τόνους και λεπτά bezels 6,9 mm και
στις τέσσερις πλευρές, ενώ το πάχος
του δεν υπερβαίνει τα 7,7 mm.

Το Lenovo Tab P11 Pro είναι επίσης
ιδανικό για εργασία στο σπίτι ή οπουδήποτε
και αν βρίσκεστε.
Με προαιρετικό πληκτρολόγιο και στυλό,
εύχρηστα πλήκτρα άμεσης πρόσβασης
και τις εφαρμογές Microsoft Office
που ήδη γνωρίζετε, μπορείτε εύκολα
να απογειώσετε την παραγωγικότητα
σας. Προσφέρει επίσης έως και 15
ώρες χρήσης με πλήρη φόρτιση που
υποστηρίζεται από την ενεργειακή

απόδοση της πλατφόρμας Qualcomm
Snapdragon 730G Mobile. Έξυπνες
λειτουργίες, όπως zero-touch log-in
(με μπροστινές κάμερες που μπορούν
να ξεκλειδώσουν το tablet σας μόλις
αυτό ανιχνεύσει το πρόσωπό σας) και
θάμπωμα φόντου κατά τη διάρκεια
βιντεοκλήσεων (για περισσότερη
προστασία της προσωπικής σας ζωής λειτουργεία ιδανική για εργασία από το
σπίτι), προσθέτουν ουσιαστικά σημεία
καινοτομίας στο νέο Lenovo Tab P11 Pro.
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Creative Live!

Cam Sync 1080p
Ιδανική πρόταση για τα online meetings σας
Η Covid-19 era έφερε αυξημένες ανάγκες για online meetings, που
συνεχίζονται έως και σήμερα. Έτσι, ένα ιδανικό αξεσουάρ που θα
χρειαστείτε για τις πολύωρες συνομιλίες στο Zoom, το Microsoft
Teams, το Skype και τις λοιπές πλατφόρμες είναι η Creative Live!
Cam Sync 1080p, μια Full HD webcam που μπορεί να προσαρτηθεί
στο άνω τμήμα οποιουδήποτε monitor ή στο display ενός laptop
πανεύκολα.
Η πρόταση της Creative προσφέρει μια
ασυναγώνιστα cool κι άνετη εμπειρία
χρήσης, η οποία δύναται να απογειώσει τα
online meetings σας. Φυσικά, η Creative
Sync 1080p κάνει πολλά περισσότερα,
καθώς είναι ιδανική τόσο για video
streaming στο Twitch ή στο YouTube, όσο
για τηλεκπαίδευση, αλλά και ψυχαγωγία.

Για μια ακόμη φορά το R&D team της
Creative ξόδεψε άπειρη αγάπη και μεράκι
για τον σχεδιασμό της εν λόγω webcam.
Οι κομψές και λιτές minimal σχεδιαστικές
γραμμές της, την κάνουν να «δένει»
άψογα σε οποιοδήποτε εσωτερικό
χώρο κι εάν την τοποθετήσετε, είτε
πρόκειται για το γραφείο ή το σπίτι. Από

την πρώτη κιόλας στιγμή δεν χρειάζεται να
είναι κάποιος tech guru για να καταλάβει
την υψηλή ποιότητα κατασκευής, καθώς
κάθε λεπτομέρεια της έχει προσεχθεί στο
μέγιστο βαθμό! Το mounting clip μπορεί να
προσαρτηθεί άνετα σε κάθε οθόνη laptop
ή desktop, δίνοντας σας τη δυνατότητα
περιστροφής 360 μοιρών και κάθετης
διάταξης που φτάνει τις 30 μοίρες.
Πραγματικά, δεν υπάρχει γωνία κλίσης που
η webcam της Creative να μη σας βγάλει
ασπροπρόσωπους, ενώ στα plus της είναι ότι
μπορεί να στερεωθεί και σε τρίποδο.
Και επειδή πάντοτε οι hackers…
παραμονεύουν και έχουν το κακό συνήθειο
να εισβάλλουν ακόμη και στην κάμερα σας,
το κάλυμμα που διαθέτει θα σας επιτρέψει
να έχετε πάντοτε τον έλεγχο (και χωρίς
ενοχλητικούς και απρόσκλητους επισκέπτες).
Μάλιστα, ο ρόλος του καλύμματος είναι
διπλός, καθώς από τη μια προστατεύει από
τους hackers και από την άλλη προστατεύει
από τη σκόνη και τα αιωρούμενα σωματίδια,
τα οποία μπορεί να προσκολληθούν πάνω
στον φακό. Έτσι λοιπόν νιώθετε ασφαλείς
κάθε ώρα και στιγμή!

Ένα από τα στοιχεία που αμέσως θα
παρατηρήσει ακόμη και ο πιο αρχάριος
χρήστης, είναι ότι η Creative Sync 1080p
παρέχει τεράστια απλότητα στη χρήση,
καθώς δεν απαιτεί επιπλέον εγκατάσταση
driver και λειτουργεί αμέσως όταν συνδέεται
σε μια διαθέσιμη θύρα USB-A σε PC ή Mac.
Βέβαια δεν είναι μόνο τα παραπάνω που την
καθιστούν τόσο ξεχωριστή, καθώς η εικόνα
σας παρουσιάζεται super smooth και γεμάτη
λεπτομέρεια. Σε αυτό βοηθάει σημαντικά
άλλωστε τόσο ο ευρυγώνιος φακός (FoV 77
μοιρών) που αφανίζει οποιαδήποτε υπόνοια
παραμόρφωσης, όσο και το γεγονός ότι
είναι πιστοποιημένη με βάση το πρότυπο
UVC, το οποίο ουσιαστικά την κάνει συμβατή
με όλα τα γνωστά video conferencing
applications. Φυσικά και στον ήχο, η Creative
Sync 1080p παίρνει δέκα με τόνο, καθώς τα
dual built-in μικρόφωνα αντιλαμβάνονται
με μεγαλύτερη πιστότητα τον ήχο της φωνής
σας και τον διαχωρίζουν από τους ήχους του
περιβάλλοντος, χωρίς να χρειάζεται κάθε
φορά να υψώνετε την ένταση της φωνής σας
για να ακουστείτε.

Ενσωματώνοντας εντυπωσιακά high tech
χαρακτηριστικά, μοναδική ποιότητα
εικόνας, απίθανη άνεση στη χρήση,
εξαιρετική ασφάλεια και προσιτή τιμή (θα τη
βρείτε στα 49,99 ευρώ), η νέα webcam της
Creative είναι απλώς… «must-have»!
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NΈΑ ΣΕΙΡΆ
PREMIUM,
ΑΣΎΡΜΑΤΩΝ
ΟΘΟΝΏΝ
ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗΣ
VIEWSONIC CDE20
Η ViewSonic, κορυφαίος παγκοσμίως κατασκευαστής
λύσεων απεικόνισης, παρουσιάζει τη σειρά premium,
ασύρματων οθονών παρουσίασης CDE20.
Η ViewSonic επεκτείνει τη σειρά highimpact ψηφιακών οθονών με τη σειρά
CDE20, η οποία διαθέτει native 4K Ultra
HD ανάλυση, υψηλή φωτεινότητα και
ευρείες γωνίες θέασης. Η σειρά CDE20
συνοδεύεται από ενσωματωμένο
screen sharing software, δυνατότητα
απομακρυσμένης διαμόρφωσης και
υποστήριξης συστήματος διαχείρισης
περιεχομένου, προκειμένου να
διασφαλίσει ότι οι οθόνες λειτουργούν
σε διάφορα περιβάλλοντα και με ένα
ευρύ φάσμα εφαρμογών. Οι οθόνες
CDE20 της ViewSonic διατίθενται
με ενσωματωμένο content sharing
software, επιτρέποντας στους χρήστες
να διαμοιράζονται περιεχόμενο
από σχεδόν οποιαδήποτε πηγή ή/
και συσκευή με λειτουργίες όπως, 4
σε 1 διαχωρισμό οθόνης για έως και
τέσσερις παρουσιαστές, μία μοναδική
πηγή περιεχομένου σε όλες τις οθόνες
και αντίστροφο content sharing από τις
οθόνες σε άλλες συσκευές Android
/ iOS. Χάρη στο προαιρετικό dongle

USB ViewBoard Cast™, δεν απαιτείται
εγκατάσταση κάποιου λογισμικού, απλά
αρκεί η σύνδεση σε ένα από αυτά τα
ζεύγη USB dongles σε ένα laptop και οι
χρήστες μπορούν να διαμοιραστούν το
περιεχόμενο. Οι συγκεκριμένες οθόνες
λειτουργούν με Android cloud-based
apps, όπως Zoom Rooms, Microsoft
Teams και Office 365, για να παρέχουν
μια ολοκληρωμένη λύση διάσκεψης.
Η σειρά οθονών CDE20 είναι
κατασκευασμένη με μια ισχυρή all-in-one
πλατφόρμα SoC. Η ViewSonic Embedded
Signage Platform (VESP) είναι ένα
λειτουργικό σύστημα Linux Kernel και μια
ολοκληρωμένη λύση που απλοποιεί την
εγκατάσταση και συντήρηση της οθόνης.
Το VESP διασφαλίζει ότι δεν χρειάζονται
εξωτερικές συσκευές για επικοινωνία
με τον server ή αναπαραγωγή ψηφιακών
μέσων. Οι οθόνες CDE20 της ViewSonic
είναι επίσης, πιστοποιημένες με Crestron,
Extron και AMX, έτσι ώστε να μπορούν
να ενσωματωθούν στα περισσότερα AV
συστήματα και περιβάλλοντα.

CDE6520-W
•	Οθόνη ασύρματης παρουσίασης 65
ιντσών με native 4K Ultra HD (3840x2160)
ανάλυση
•	Φωτεινότητα 450-nits και γωνίες θέασης
178 μοιρών
•	Intel OPS Slot-in PC Compatible και
802.11ac (2.4GHz/5GHz) Wi-Fi Slot
•	Δ ιπλοί διπύρηνοι επεξεργαστές, μνήμη
RAM 3 GB και εσωτερική μνήμη 16 GB
•	Ενσωματωμένα myViewBoard Display
app και ViewBoard Cast content sharing
software
•	Ασφαλισμένη με 42 Gears SureMDM

CDE7520-W
•	Οθόνη ασύρματης παρουσίασης 75
ιντσών με native 4K Ultra HD (3840x2160)
ανάλυση
•	Φωτεινότητα 450 nits, γωνίες θέασης 178
μοιρών, ηχεία 2x 16W
•	Intel OPS Slot-in PC Compatible και
802.11ac (2.4GHz/5GHz) Wi-Fi Slot
•	Δ ιπλοί διπύρηνοι επεξεργαστές, μνήμη
RAM 3 GB και εσωτερική μνήμη 16 GB
•	Ενσωματωμένα myViewBoard Display
app και ViewBoard Cast content sharing
software
•	Ασφαλισμένη με 42 Gears SureMDM

CDE8620-W
•	Οθόνη ασύρματης παρουσίασης 86
ιντσών με native 4K Ultra HD (3840x2160)
ανάλυση
•	Φωτεινότητα 450 nits, γωνίες θέασης 178
μοιρών, ηχεία 2x16W
•	Intel OPS Slot-in PC Compatible και
802.11ac (2.4GHz/5GHz) Wi-Fi Slot
•	Δ ιπλοί διπύρηνοι επεξεργαστές, μνήμη
RAM 3 GB και εσωτερική μνήμη 16 GB
•	Ενσωματωμένα myViewBoard Display
app και ViewBoard Cast content sharing
software
•	Ασφαλισμένη με 42 Gears SureMDM
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GALAXY
WATCH

3

Πρεμιέρα για το
premium smartwatch
της Samsung με τις
προηγμένες
λειτουργίες ευεξίας

Η πρεμιέρα του νέου smartwatch της
Samsung πραγματοποιήθηκε στο
UNPACKED event της εταιρείας. Το
Galaxy Watch3 είναι ένας σύντροφος
νέας γενιάς για τη διαχείριση των
αθλητικών δραστηριοτήτων, των στόχων
ευεξίας και την παρακολούθηση της
φυσικής κατάστασης.

έχει επίσης ως επίκεντρο την ευεξία
του χρήστη, καθώς προσφέρει την πιο
εκτεταμένη σουίτα λειτουργιών ευεξίας
της Samsung μέχρι στιγμής.

Κατασκευασμένο με premium υλικά και
μια λεπτότερη έκδοση της δημοφιλούς
περιστρεφόμενης στεφάνης, το Galaxy
Watch3 διαθέτει την αριστοτεχνία ενός
πολυτελούς ρολογιού, ενώ παραμένει
άνετο για καθημερινή χρήση. Αυτό το
smartwatch δεν είναι απλώς όμορφο,

Με λειτουργία μέτρησης οξυγόνου
στο αίμα, οι χρήστες μπορούν
να παρακολουθούν τα επίπεδα
κορεσμού οξυγόνου, για λόγους
φυσικής κατάστασης και ευεξίας.
Η νέα εφαρμογή Samsung Health
Monitor στο Galaxy Watch3 προσφέρει

μέτρηση αρτηριακής πίεσης χωρίς
να απαιτείται πιεσόμετρο, καθώς και
ηλεκτροκαρδιογράφημα, στις χώρες που
έχουν εξασφαλιστεί οι σχετικές εγκρίσεις.
Σε περίπτωση πτώσης, η λειτουργία
«Fall detection» (Αναγνώριση Πτώσης)
επιτρέπει την αποστολή μηνύματος SOS σε
επαφές έκτακτης ανάγκης.
Η λειτουργία ανάλυσης τρεξίματος
βοηθά στη βελτίωση της απόδοσης και
της φυσικής κατάστασης, αλλά και στην
αποφυγή τραυματισμών, ενώ το VO2 max
παρακολουθεί την πρόοδο της καρδιο-

αναπνευστικής άσκησης, για την παροχή
πληροφοριών σχετικά με την κατανάλωση
οξυγόνου.
Για εκείνους που επιθυμούν να
παραμείνουν σε φόρμα από το σπίτι, το
Samsung Health περισσότερες από 120
διαφορετικές προπονήσεις από το σπίτι, για
την παρακολούθηση της προόδου από το
smartwatch.
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ΧΒΟΟΜ
GO PL2 &
PL2W
Τα νέα ασύρματα φορητά ηχεία της
LG με ανανεωμένο σχεδιασμό
Η LG παρουσιάζει τα νέα μοντέλα ασύρματων φορητών
ηχείων LG XBOOM Go PL2 και LG XBOOM Go PL2W,
με νέα εμφάνιση και ισορροπημένο ήχο.

Τα LG XBOOM Go PL2 και LG XBOOM
Go PL2W διαθέτουν κομψό και μίνιμαλ
design, με στρογγυλεμένο σχεδιασμό και
φινίρισμα από καουτσούκ που βοηθάει
στο κράτημα. Με καθαρό βάρος λιγότερο
από μισό κιλό (0,35kg), αξιολόγηση
IPX5 για μεγάλη αντοχή στο νερό και
διάρκεια λειτουργίας έως και 10 ώρες
με κάθε πλήρη φόρτιση, τα νέα ηχεία
της LG αποτελούν την καλύτερη επιλογή
για μουσική στη παραλία, το σπίτι και τα
πάρτυ.Προσφέροντας ήχο κορυφαίας
ποιότητας, τα LG XBOOM Go PL2 και LG
XBOOM Go PL2W διαθέτουν τεχνολογία
Meridian για δυνατά μπάσα και πλούσια
πρίμα αναβαθμίζοντας την εμπειρία
ακρόασης μουσικής, podcasts ή ταινιών.
Ακόμη, επιλέγοντας το Sound Boost,
οι χρήστες μπορούν να απολαύσουν
περισσότερα ντεσιwμπέλ, ενώ, με τη
λειτουργία Party μπορούν να συνδέσουν
δυο ηχεία μαζί για διπλασιασμό του ήχου.
Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής XBOOM,

οι κάτοχοι του φορητού ηχείου μπορούν να
πραγματοποιήσουν ταυτόχρονη σύζευξη
δύο συσκευών και να χρησιμοποιήσουν
οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες
συσκευές για τον απρόσκοπτο χειρισμό
μιας λίστας αναπαραγωγής, χωρίς
διακοπή της μουσικής. Τα μοντέλα της
σειράς XBOOM PL, μπορούν επίσης να
χρησιμοποιηθούν ως φορτιστές, αφού
χάρη στη θύρα USB type C που διαθέτουν,
δεν υπάρχει λόγος για επιπλέον φορτιστή.
Επίσης, με το πάτημα ενός κουμπιού στο
κινητό, ο χρήστης έχει τον πλήρη έλεγχο
της μουσικής ή μπορεί να απαντήσει σε
κλήσεις μέσω ανοιχτή ακρόασης.
Μέσω της λειτουργίας φωνητικών
εντολών, οι χρήστες μπορούν να
πατήσουν το κουμπί αναπαραγωγής για
δύο δευτερόλεπτα και στη συνέχεια να
μιλήσουν για να ενεργοποιηθεί το Google
Assistant σε τηλέφωνο Android ή το Siri
σε τηλέφωνο iOS.
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OnePlus
Buds
Απελευθερώστε τη μουσική σας
Παράλληλα με το OnePlus Nord, η OnePlus
ανακοίνωσε επίσης τα πρώτα πραγματικά
ασύρματα ακουστικά της, τα OnePlus
Buds, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να
παρέχουν υψηλής ποιότητας αναπαραγωγή
ήχου και ασύρματη ελευθερία για μια πιο
καθηλωτική ακουστική εμπειρία εν κινήσει.
Ισορροπώντας την αισθητική απλότητα και τη
στιβαρή λειτουργικότητα, τα OnePlus Buds
δίνουν στους χρήστες μια καλύτερη επιλογή
για μια εκλεπτυσμένη και απρόσκοπτη
εμπειρία, σε προσιτή τιμή.
Με την τεχνολογία Warp Charge, μια
σύντομη φόρτιση 10 λεπτών των OnePlus
Buds στην θήκη, προσφέρει 10 ώρες
ηχητικής εμπειρίας, ενώ μια πλήρης φόρτιση
μαζί με τη θήκη φόρτισης προσφέρει έως και
30 ώρες αναπαραγωγής μουσικής υψηλής
ποιότητας.
Με τρία ενεργά μικρόφωνα ενσωματωμένα
σε κάθε ακουστικό για τη μείωση του
θορύβου περιβάλλοντος, τα OnePlus Buds
εντοπίζουν εύκολα τις φωνητικές συχνότητες

και παράγουν καθαρές και ευκρινείς
ηχογραφήσεις και κλήσεις. Εκτός από τους
ενισχυμένους drivers 13,4 mm, τα OnePlus
Buds διαθέτουν επίσης υποστήριξη Bass
Boost και Dolby Atmos, τα οποία παράγουν
πιο καθαρά φωνητικά, μπάσα με μεγαλύτερο
βάθος και πιο πλούσιους τόνους για μία
συναρπαστική στερεοφωνική εμπειρία.
Η τεχνολογία άμεσης σύζευξης επιτρέπει
στα ακουστικά να συνδέονται γρήγορα και
εύκολα με smartphone, ειδικά με συσκευές
OnePlus ενώ η αλλαγή μεταξύ ηχείων και
ακουστικών γίνεται απρόσκοπτα.
Πέραν της δυνατής απόδοσης, τα OnePlus
Buds διαθέτουν κομψό και εργονομικό
σχεδιασμό για άνεση όλη την ημέρα σε
παραατεταμένες περιόδους χρήσης. Τα
OnePlus Buds έρχονται επίσης με IPX4
βαθμό αντοχής στο νερό, καθιστώντας τα
έναν ισχυρό σύντροφο κατά τη διάρκεια
προπονήσεων ή ενός χαλαρού τρεξίματος.
Θα είναι διαθέσιμα σε 3 χρώματα - Λευκό,
Γκρι και Nord Blue.
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«NEXT-GEN»
40

GPUS
ΤΗΣ NVIDIA
ΕΊΝΑΙ ΕΔΏ!

Τα πάντα για τις πανίσχυρες RTX 3070, 3080 και 3090!

Οι RTX 3080 και
RTX 3090 αναμένονται
στην αγορά μετά τα
μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ
η 3070 αναμένεται να
κάνει την εμφάνισή της
μέσα στον Οκτώβριο.

H Nvidia μας είχε ενημερώσει ότι προετοίμαζε κάτι πολύ «μεγάλο» την 1η
Σεπτεμβρίου και πράγματι δεν μας απογοήτευσε, καθώς προχώρησε στην επίσημη
ανακοίνωση των νέων GPU της! Η σειρά RTX 30xx υπόσχεται πολλά και το κυριότερο
χαρακτηριστικό του νέου πανίσχυρου line-up των νέων καρτών γραφικών είναι
το real-time ray tracing,το οποίο αναμένεται να προσφέρει high-end γραφικά
υψηλού επιπέδου. Μάλιστα, οι RTX 3070, RTX 3080 και RTX 3090 θα είναι τα πρώτα
consumer-based προϊόντα Που θα βασίζονται στην νέα μικρο-αρχιτεκτονική Ampere.

Σύμφωνα με τον CEO της Nvidia, Jensen
Huang, η νέα σειρά καρτών γραφικών
της γνωστής εταιρείας θα προσφέρει
διπλάσιο performance αλλά και 1.9 φορές
καλύτερη ενεργειακή συμπεριφορά. Όπως
χαρακτηριστικά τόνισε ο ιθύνων νους της
Nvidia, οι υπεύθυνοι της αφουγκράστηκαν
το feedback από τους users, οι οποίοι
θεωρούσαν τη γενιά 20xx πολύ ακριβή σε
σύγκριση με την απόδοση που προσέφεραν.
Έτσι λοιπόν η Nvidia δεν θα ακολουθήσει
την ίδια πολιτική με τις RTX 3070 και RTX
3080, καθώς στόχος είναι να προσφέρουν
στον χρήστη και στους gamers πολύ
καλύτερο performance στην ίδια ακριβώς
τιμή σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά
καρτών. Πιο συγκεκριμένα, η ναυαρχίδα
RTX 3080 θα ξεκινάει από τα 699 δολάρια,
προσφέροντας έτσι διπλάσιά απόδοση
στην ίδια ακριβώς τιμή σε σύγκριση με
την αντίστοιχη κάρτα της γενιάς 20xx,
φέροντας 10GB ταχύτατης GDDR6X
video memory. Η δε μικρή αδελφή της,
RTX 3070, θα προσφέρει 8GB GDDR6
VRAM (που σημαίνει ότι δεν θα είναι το
ίδιο γρήγορη με τον X τύπο), ενώ η τιμή
της θα είναι πραγματικά τρελό δέλεαρ,
καθώς θα στοιχίζει κοντά στα 499 δολάρια
(απέχοντας έτσι σημαντικά από τη γενιά
20xx). Μάλιστα, σύμφωνα με τον Huang, η

3070 θα μπορεί να «σηκώσει» το απαιτητικό
4K gaming με άνεση (ωστόσο αυτό είναι
κάτι που θα πρέπει να το δούμε στην πράξη).
To απόλυτο «κτήνος» βέβαια θα είναι
η RTX 3090, την οποία η Nvdia μάλιστα
την αποκαλεί την πρώτη 8K gaming GPU
που κυκλοφορεί! Για να καταλάβετε για τι
μέγεθος μιλάμε, σύμφωνα με τις μετρήσεις
της Nvidia, η συγκεκριμένη κάρτα θα είναι
50% πιο γρήγορη σε σύγκριση με την Titan
RTX, διαθέτοντας ένα εντυπωσιακό ποσό
μνήμης που ανέρχεται στα 24GB GDDR6X.
Εμβαθύνοντας λίγο περισσότερο στα τεχνικά
χαρακτηριστικά των τελευταίων καρτών,
η Nvidia λόγω των νεών chipsets που θα
χρησιμοποιεί χρειάστηκε να επανασχεδιάσει
τη διαδικασία της ψύξης, βελετιώνοντας
σημαντικά το airflow, ενώ θα συνδέονται
σε power connector με 12-pin (αν και θα
περιλαμβάνεται και adaptor για σύνδεση στα
8-pin PCIe). Όσον αφορά το μέγεθος της, η
RTX 3090 θα είναι πραγματικά… τεράστια,
καθώς θα καταλαμβάνει τρία slots στο PC
case και για αυτό το λόγο το σχεδιαστικό
team της Nvidia εστίασε στη δημιουργία
ενός πιο στιβαρού circuit board.Και οι τρεις
προτάσεις θα διαθέτουν HDMI 2.1 ports,
πράγμα που σημαίνει πρακτικά δυνατότητα
για 4Κ στα 120 frames per second (σε
θεωρητικό επίπεδο) και 8K στα 60 fps!
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S
P&SMART
MATEPAD
H Huawei λανσάρει δύο νέα
ακαταμάχητα προϊόντα

Δύο νέα προϊόντα τελευταίας
τεχνολογίας με την υπογραφή
υπεροχής της Huawei καταφθάνουν
στην ελληνική αγορά.
Huawei P Smart S: 48MP AI τριπλή
κάμερα, 128GB αποθηκευτική ισχύς,
6.3’’ OLED οθόνη
Νέα άφιξη στη σειρά P Smart της
Huawei, το Huawei P Smart S είναι
ένα πανάλαφρο smartphone με
λεπτεπίλεπτο σχεδιασμό. Διαθέτει
οθόνη OLED Dewdrop 6,3 ιντσών,
τριπλή κάμερα, χωρητικότητα 128GB,
και πλούσια γκάμα χαρακτηριστικών
που του επιτρέπουν να λειτουργεί
ως πολυ-εργαλείο αλλά και ως “fun”
gadget για χρήστες κάθε ηλικίας. Το
σύστημα κάμερας είναι εξοπλισμένο
με 16MP κάμερα selfie, κύρια κάμερα
48MP, ευρυγώνιο φακό 8MP και φακό
2MP με βάθος πεδίου, για εξαιρετικά
αποτελέσματα με bokeh εφέ, ενώ
διαθέτει λειτουργία Portrait Mode

και αλγόριθμο AI Beauty Editing για
εντυπωσιακά πορτρέτα, καθώς και Night
Mode για εκπληκτικές νυχτερινές λήψεις.
Εμφανισιακά, αυτό που κάνει το P Smart
S να ξεχωρίζει είναι η OLED Dewdrop
οθόνη 6,3 ιντσών με υψηλή ανάλυση
(2400x1080 @ 417ppi) που δίνει ζωή σε
κάθε μικρή λεπτομέρεια και αποδίδει
κρυστάλλινη εικόνα. Φυσικά, το Huawei
P smart S έρχεται με προεγκατεστημένο
το AppGallery, το επίσημο κατάστημα
εφαρμογών της Huawei, το οποίο
προσφέρει πλήθος διεθνών και τοπικών
εφαρμογών, εμπλουτίζοντας ακόμα
περισσότερο την εμπειρία χρήστη.

Huawei MatePad: 2K FullView
οθόνη, δυναμική απόδοση,
εντυπωσιακή ισχύς ήχου
Με οθόνη FullView 10,4 ιντσών, έξυπνες
λειτουργίες για την προστασία των ματιών,
FollowCam, και ισχυρό επεξεργαστή Kirin
810, το νέο τάμπλετ της Huawei MatePad
είναι η απόλυτη συσκευή για διάβασμα,
gaming, ταινίες, και ό,τι άλλο μπορεί να
φανταστεί κανείς. Σε μια εποχή που ο
καταναλωτής αναζητά συσκευές υψηλών
αποδόσεων για απαιτητική και μακράς
διαρκείας χρήση εν κινήσει, το Huawei
MatePad διαθέτει όλα τα φόντα για να

λειτουργεί ως επαγγελματικό εργαλείο
αλλά και ως μίνι τηλεόραση: μεγάλη
οθόνη, ισχυρό επεξεργαστή και πληθώρα
έξυπνων λειτουργιών που μπορούν όπου κι
αν βρίσκεται ο χρήστης να το μετατρέψουν
σε ευέλικτο υπολογιστή, σχολική αίθουσα
ή home theater! Εμφανισιακά, το MatePad
της Huawei ξεχωρίζει χάρη στην αναλογία
συσκευής-οθόνης 85%, ενώ ζυγίζει
μόλις 490γρ. αποτελώντας ιδανική λύση
για χρήστες που βρίσκονται συνεχώς εν
κινήσει. Το νέο τάμπλετ της Huawei δεν
είναι όμως μόνο κομψό και εύχρηστο
αλλά και εξοπλισμένο με πανίσχυρο
επεξεργαστή Kirin 810 για κορυφαίες
επιδόσεις, ενώ η λειτουργία του,
αναλόγως την ανάγκη και την περίσταση,
προγραμματίζεται με τη βοήθεια
Τεχνητής Νοημοσύνης για μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα, εξοικονόμηση
ενέργειας και διάρκεια μπαταρίας. Πέραν
της εξαιρετικής ποιότητας εικόνας, το
ολοκαίνουργιο MatePad της Huawei
αποδίδει και αψεγάδιαστο ήχο, χάρη στα
πανίσχυρα ηχεία του και την επαναστατική
λειτουργία Histen 6.0 που αποδίδει
τρισδιάστατο ήχο και ειδικά ηχητικά εφέ,
για μέγιστη απόλαυση κατά τη διάρκεια
μουσικής αναπαραγωγής, προβολής
ταινιών, gaming κ.ά. Τέλος, το νέο MatePad
ενδείκνυται για εκπαιδευτικούς σκοπούς
και multi-tasking, καθώς στη συσκευασία
του συμπεριλαμβάνει πληκτρολόγιο και
γραφίδα Huawei M-Pencil για να είναι
ακόμη πιο εύχρηστο όταν προκύπτει η
ανάγκη για συγγραφή κειμένου, σχέδιο
ή ζωγραφική. Επιπλέον, η λειτουργία
Multi-Window επιτρέπει να τρέχουν δύο
εφαρμογές ταυτόχρονα, το App Multiplier
καθιστά δυνατό να ανοίγει η ίδια εφαρμογή
σε δύο παράθυρα ενώ χάρη στο MultiScreen Collaboration, το τάμπλετ μπορεί
να συνδέεται με το Huawei smartphone
του χρήστη και οι δύο συσκευές να
χρησιμοποιούν την ίδια οθόνη, πράγμα που
επιτρέπει τη γρήγορη ανταλλαγή αρχείων
και άλλες δυνατότητες διάδρασης.
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Η TEAMVIEWER
ΕΝΣΩΜΑΤΏΝΕΙ
ΤΟ MICROSOFT
TEAMS

Η TeamViewer, ο μεγαλύτερος
παγκόσμιος πάροχος για
απομακρυσμένες λύσεις, ανακοινώνει
την ενσωμάτωση του Microsoft
Teams, επιτρέποντας στους χρήστες
της ΤeamViewer να υποστηρίξουν
απομακρυσμένα και λύσεις augmented
reality (AR) σε περιβάλλον Microsoft
Teams.

«Το να είμαστε παραγωγικοί ενώ δουλεύουμε
εξ αποστάσεως δεν ήταν ποτέ πιο σημαντικό»,
λέει ο Alfredo Patron Executive VP
Business Development της TeamViewer.
«Το Microsoft Teams χρησιμοποιείται από
όλους τους τύπους οργανισμών παγκοσμίως
για διαδικτυακές συναντήσεις, συνεργασία
και πολλά άλλα. Η ενσωμάτωση της
απομακρυσμένης πρόσβασης TeamViewer
και της υποστήριξης AR θα δώσει στους
χρήστες του Microsoft Teams ακόμη
περισσότερες επιλογές για συνεργασία και
αύξηση της παραγωγικότητας ανεξάρτητα από
την τοποθεσία.»
Η πλατφόρμα Microsoft Teams προσφέρει
μια μεγάλη ποικιλία διαφορετικών
δυνατοτήτων επικοινωνίας και χρησιμεύει
ως κόμβος που περιέχει τα εργαλεία που
χρειάζονται οι απομακρυσμένες ομάδες για
την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τώρα
οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν την
εφαρμογή TeamViewer από το Microsoft
Teams Apps, να συνδεθούν στους
λογαριασμούς τους στην TeamViewer
και να μοιραστούν αμέσως προσκλήσεις
TeamViewer για συνδέσεις ή AR με τους
συναδέλφους τους σε κανάλια 1 προς 1
ή ομαδικά για να συνεργαστούν και να τα
υποστηρίξουν πιο αποτελεσματικά όταν «απλά
πρέπει να δεις» ποιο είναι το πρόβλημα.
Οι συνδέσεις AR είναι ιδιαίτερα πολύτιμες

όταν απαιτούνται φυσικές εργασίες - με το
TeamViewer Pilot μπορείτε να «ουσιαστικά»
επισημάνετε και να σχεδιάσετε στο οπτικό
πεδίο του χρήστη για να δείξετε λεπτομερώς
τι να κάνετε, καθώς και να μοιραστείτε
αρχεία, να πληκτρολογήσετε και να μιλήσετε.
Επιπλέον, μέσω των κουμπιών εναλλαγής
πρόσβασης στη συσκευή TeamViewer,
οι υπεύθυνοι των ομάδων μπορούν να
λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά,
μοιράζοντας άμεσα την πρόσβαση σε όλες τις
απαιτούμενες συσκευές και περιβάλλοντα
με τις υπόλοιπες ομάδες εργασίας τους. Το
να έχετε όλα αυτά τα μέσα από το Microsoft
Teams είναι το κλειδί για μια προσωπική
εμπειρία του χρήστη και υψηλότερη
παραγωγικότητα. Με την ενσωμάτωση, οι
χρήστες του Microsoft Teams μπορούν να
διαχειρίζονται ομάδες συσκευών στις οποίες
έχουν πρόσβαση, να μοιράζονται συσκευές
με μέλη της ομάδας και να βλέπουν τον
Πίνακα ελέγχου TeamViewer ως προσωπική
καρτέλα, παρέχοντας μια προβολή όλων των
ενεργών περιόδων σύνδεσης, του ιστορικού
σύνδεσης και ενός χρήσιμου οδηγού χρήστη.

Για να αξιοποιήσουν αυτήν την ενοποίηση, οι
οργανισμοί θα χρειαστούν άδεια Microsoft
Teams και ένα συμβατό πρόγραμμα
TeamViewer. Για περισσότερες πληροφορίες,
μεταβείτε στη διεύθυνση
www.teamviewer.com/microsoft-teams.
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ΑΠΆΤΗ
SIM SWAP

Τί είναι και πώς να προστατευθείτε;
H Bitdefender Greece (www.bitdefender.gr) μας
ενημερώνει μέσα από το blog της για την απάτη SIM swap.

Γνωρίζετε ότι το κινητό σας τηλέφωνο μπορεί
να παρέχει στους κυβερνοεγκληματίες τρόπο
ώστε να έχουν πρόσβαση στους οικονομικούς
λογαριασμούς σας. Πώς; Μέσω του κινητού
σας αριθμού.

κυβερνοχώρο θα μπορούσαν να παραβιάσουν
τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου και
να τον χρησιμοποιήσουν για να αποκτήσουν
πρόσβαση στα ευαίσθητα προσωπικά
δεδομένα και τους λογαριασμούς σας.

Η απάτη είναι γνωστή ως SIM swap και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάληψη
χρημάτων από τον λογαριασμό σας. Το SIM
swap βασίζεται στον έλεγχο ταυτότητας
μέσω τηλεφώνου. Σε μια επιτυχημένη
απάτη ανταλλαγής SIM, οι εγκληματίες στον

Πώς δουλεύει;
Μπορεί να προσπαθήσετε να αποκτήσετε
πρόσβαση σε έναν από τους τραπεζικούς
λογαριασμούς σας που χρησιμοποιεί έλεγχο
ταυτότητας δύο παραγόντων. Αυτό σημαίνει
ότι στην αρχή αποκτάτε πρόσβαση στον

λογαριασμό σας εισάγοντας το όνομα χρήστη
και τον κωδικό πρόσβασής σας. Στη συνέχεια, η
τράπεζά σας στέλνει έναν κωδικό πρόσβασης στο
κινητό σας για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία
σύνδεσης.
Τι γίνεται όμως αν οι απατεώνες μπορούν να
αλλάξουν την κάρτα SIM που είναι συνδεδεμένη
στον αριθμό του κινητού σας; Αυτό θα τους έδινε
τον έλεγχο αυτού του αριθμού - και αυτόματα θα
λάβουν τον κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό
σας.
Είναι λοιπόν αρκετά σημαντικό να γνωρίζετε τι
είναι το SIM swap. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να
προστατέψετε τον εαυτό σας από αυτόν τον τύπο
απάτης - ή να αναγνωρίσετε εάν έχετε γίνει θύμα.

Πώς λειτουργεί η απάτη του SIM
swap;
Μια απάτη SIM swap -επίσης γνωστή ως
διαίρεση SIM, simjacking, sim hijacking ή port-out
scamming- είναι μια απάτη που συμβαίνει όταν
οι απατεώνες εκμεταλλεύονται μια αδυναμία
ελέγχου ταυτότητας και επαλήθευσης δύο
παραγόντων στην οποία το δεύτερο βήμα είναι ένα
μήνυμα επαλήθευσης (SMS) ή κλήση στον αριθμό
του κινητού σας τηλεφώνου.
Πρώτον, σας παραθέτουμε ορισμένα βασικά
στοιχεία της κάρτας SIM. Η Μονάδα Ταυτότητας
Συνδρομητή (SIM) είναι η αποθήκευση δεδομένων
χρήστη σε τηλέφωνα Global System for Mobile
(GSM). Χωρίς κάρτα SIM, το τηλέφωνό σας δε θα
έχει εξουσιοδότηση για χρήση δικτύου κινητής
τηλεφωνίας.
Έτσι, ο έλεγχος του αριθμού του κινητού σας
θα ήταν πολύτιμος για τους απατεώνες. Για να
κλέψουν τον αριθμό σας, οι απατεώνες ξεκινούν
συγκεντρώνοντας όσο το δυνατόν περισσότερες
προσωπικές πληροφορίες για εσάς και ειδικά από
τα social media.
Οι απατεώνες καλούν τον πάροχο κινητής
τηλεφωνίας σας, πλαστοπροσωπώντας σας
και ισχυρίζονται ότι έχουν χάσει ή καταστρέψει
την κάρτα SIM. Στη συνέχεια, ζητούν από
τον αντιπρόσωπο εξυπηρέτησης πελατών να
ενεργοποιήσει μια νέα κάρτα SIM που βρίσκεται
στην κατοχή του απατεώνα. Αυτό μεταφέρει τον
αριθμό τηλεφώνου σας στη συσκευή του που

περιέχει διαφορετική κάρτα SIM. Ή, μπορεί να
ισχυριστούν ότι χρειάζονται βοήθεια για να τη
μεταφέρουν σε νέο τηλέφωνο.
Πώς μπορούν όμως να απαντήσουν στις
ερωτήσεις ασφαλείας σας; Εκεί γίνονται χρήσιμα
τα δεδομένα που έχουν συλλέξει για εσάς μέσω
phishing, κακόβουλου λογισμικού, ή των social
media.
Μόλις αποκτήσουν πρόσβαση και έχουν τη
δυνατότητα να ελέγχουν τον αριθμό του κινητού
τηλεφώνου σας, οι απατεώνες μπορούν στη
συνέχεια να αποκτήσουν πρόσβαση στις
τηλεφωνικές σας επικοινωνίες με τράπεζες
και άλλους οργανισμούς και συγκεκριμένα,
τα μηνύματα σας. Στη συνέχεια, μπορούν να
λάβουν κωδικούς ή νέους κωδικούς πρόσβασης
που αποστέλλονται σε αυτό το τηλέφωνο μέσω
κλήσης ή κειμένου για οποιονδήποτε από τους
λογαριασμούς σας.
Πώς παίρνουν τα χρήματά σας; Ενδέχεται
να δημιουργήσουν έναν δεύτερο τραπεζικό
λογαριασμό στην τράπεζά σας και στο όνομά
σας - όπου, επειδή είστε ήδη τραπεζικός πελάτης,
ενδέχεται να υπάρχουν λιγότερο ισχυροί έλεγχοι.
Οι μεταφορές μεταξύ αυτών των λογαριασμών στο
όνομά σας ενδέχεται να μην προκαλούν δηλαδή
συναγερμούς.

Social media και SIM swap
Οι απατεώνες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα
social media σας για να συλλέξουν πληροφορίες
σχετικά με εσάς που μπορεί να τους βοηθήσουν
να σας πλαστοπροσωπήσουν. Για παράδειγμα,
εάν το πατρικό όνομα της μητέρας σας είναι
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απαντήσεις στις ερωτήσεις ασφαλείας σας,
ένας απατεώνας μπορεί να ανακαλύψει αυτές
τις πληροφορίες στο προφίλ σας στο Facebook.

Σημάδια ότι μπορεί να είστε θύμα
της απάτης SIM swap
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Μπορεί να είναι δύσκολο να αναγνωρίσετε μια
τέτοια απάτη. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε
προειδοποιητικά σημάδια, ώστε να μπορέσετε
να κλείσετε άμεσα την πρόσβαση.
- Ένα προειδοποιητικό σήμα, είναι η
δραστηριότητα κοινωνικών μέσων που δεν
είναι δική σας.
- Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις
ή να στείλετε μηνύματα. Αυτό πιθανότατα
σημαίνει ότι οι απατεώνες απενεργοποίησαν
την κάρτα SIM και χρησιμοποιούν τον αριθμό
τηλεφώνου σας.
- Έχετε ειδοποιηθεί για περίργη
δραστηριότητα. Θα γνωρίζετε ότι είστε θύμα
εάν ο πάροχος τηλεφώνου σας ειδοποιήσει
ότι η κάρτα SIM ή ο αριθμός τηλεφώνου σας
έχει ενεργοποιηθεί σε άλλη συσκευή.
- Δεν έχετε πρόσβαση σε λογαριασμούς.
Εάν τα διαπιστευτήρια σύνδεσής σας δεν
λειτουργούν πλέον για τους λογαριασμούς
σας όπως οι λογαριασμοί τραπεζών και
πιστωτικών καρτών σας, πιθανότατα έχετε
πέσει θύμα της απάτης. Επικοινωνήστε
αμέσως με την τράπεζά σας.

Τρόποι με τους οποίους μπορείτε
να προστατευτείτε από το SIM
swap
- Διαδικτυακή συμπεριφορά: προσοχή στα
mail σας (phishing) και άλλους τρόπους
με τους οποίους οι εισβολείς ενδέχεται να
προσπαθήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση
στα προσωπικά σας δεδομένα για να τους
βοηθήσουν να πείσουν την τράπεζά σας ή
τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας ότι είναι
εσείς.
- Ασφάλεια λογαριασμού: ενισχύστε την
ασφάλεια λογαριασμού του κινητού σας με
έναν μοναδικό, ισχυρό κωδικό πρόσβασης
και ισχυρές ερωτήσεις-απαντήσεις που μόνο
εσείς γνωρίζετε.

- Κωδικοί PIN: εάν η εταιρεία κινητής
τηλεφωνίας σας σας επιτρέπει να ορίσετε
ξεχωριστό κωδικό πρόσβασης ή PIN για τις
επικοινωνίες σας, εξετάστε το ενδεχόμενο
να το κάνετε. Θα μπορούσε να παρέχει ένα
επιπλέον επίπεδο προστασίας.
- Εφαρμογές ελέγχου ταυτότητας: μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε μια εφαρμογή ελέγχου
ταυτότητας, όπως το Google Authenticator,
η οποία σας παρέχει έλεγχο ταυτότητας δύο
παραγόντων, αλλά συνδέεται με τη συσκευή
σας και όχι με τον αριθμό τηλεφώνου σας.
- Ειδοποιήσεις τραπεζικής και κινητής
τηλεφωνίας: δείτε εάν οι τράπεζες και η
εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας μπορούν
να σας ειδοποιήσουν για περίεργη
δραστηριότητα.
- Τεχνολογία ανάλυσης συμπεριφοράς:
οι τράπεζες μπορούν να χρησιμοποιούν
τεχνολογία που αναλύει τη συμπεριφορά
των πελατών για να τους βοηθήσουν να
ανακαλύψουν παραβιασμένες συσκευές,
προειδοποιώντας τους να μην στείλουν
κωδικούς πρόσβασης SMS.
- Call-backs: ορισμένοι οργανισμοί καλούν
τους πελάτες πίσω για να βεβαιωθούν ότι
είναι αυτοί που λένε ότι είναι - και για να
πιάσουν τους απατεώνες.
Το SIM swap είναι ένας λόγος για τον οποίο
ένας αριθμός τηλεφώνου μπορεί να μην είναι
ο καλύτερος επαληθευτής της ταυτότητάς
σας. Είναι ένας παραβιάσιμος έλεγχος
ταυτότητας. Η προσθήκη επιπέδων προστασίας
θα μπορούσε να συμβάλει στη διατήρηση
της ασφάλειας των λογαριασμών σας και της
ταυτότητάς σας.
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VODAFONE
GIGA WIFI
ON THE SPOT
Η νέα λύση της Vodafone για Internet
παντού, χωρίς μηνιαίο πάγιο και δεσμεύσεις,
μέσα από το Vodafone Giga Network
Η Vodafone καινοτομεί και φέρνει το Vodafone
Giga WiFi on the spot, μέσα από το οποίο οι
καταναλωτές μπορούν πλέον να απολαμβάνουν
γρήγορο WiFi, όπου και εάν βρίσκονται,
χωρίς να δεσμεύονται με μηνιαίo πάγιο
ή την ανάγκη μίας σταθερής γραμμής
Internet. Το μόνο που χρειάζεται είναι η SIM
κάρτα Giga WiFi on the spot, που διατίθεται
δωρεάν, με την οποία ο καταναλωτής μπορεί να
ενεργοποιήσει το πακέτο Internet Giga Boost
που ταιριάζει στις ανάγκες του, όποτε έχει
ανάγκη για Internet.
Tα Giga Boost πακέτα Internet διατίθενται σε
προνομιακή τιμή και για μικρό χρονικό διάστημα
παρέχεται έκπτωση 50%.
• Giga Boost 10GB για 30 μέρες από 9,90
ευρώ τώρα μόνο με 4,95 ευρώ
• Giga Boost 40GB για 30 μέρες από 19,90
ευρώ τώρα μόνο με 9,95 ευρώ
Και για μία ακόμα πιο Giga εμπειρία Internet,
ο συνδρομητής μπορεί να προμηθευτεί τη 4G
MiFi συσκευή της Vodafone, ώστε να μπορεί
να διαμοιράζεται τα GB του και να έχει WiFi
παντού μαζί του, καθώς το μικρό μέγεθός της
συσκευής, την καθιστά εύκολη στη μεταφορά.
Η MiFi συσκευή Vodafone R218h 4G Hotspot,
προσφέρει 4G mobile internet παντού σε έως 10
συσκευές ταυτόχρονα, με αυτονομία 6 ωρών.

Tο Vodafone Giga WiFi on the spot διατίθεται
μέσω του eshop και του δικτύου καταστημάτων
της Vodafone.
Tο Vodafone Giga Network μεταμορφώνει
την εμπειρία των καταναλωτών σε Giga με το
Vodafone Giga WiFi on the spot που αποτελεί
την ιδανική λύση για όσους χρειάζονται
γρήγορο Internet κατά την περίοδο των
διακοπών, όπου και αν βρίσκονται, χωρίς
δεσμεύσεις.

G APP
Το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης από τον ΓΕΡΜΑΝΟ!
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Η αναλογία πόντων και € αγοράς
είναι: 1€ αγοράς = 5 πόντοι. Από τη
συλλογή πόντων, εξαιρούνται οι αγορές:
υπηρεσιών, άυλου χρόνου ομιλίας,
καθώς και η πληρωμή λογαριασμών.

Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ φέρνει τη νέα εφαρμογή
G App και επιβραβεύει τους καταναλωτές
για τις αγορές τους στα καταστήματα
ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο
eshop www.germanos.gr, προσφέροντας
εκπτωτικά κουπόνια, δώρα τεχνολογίας,
προσωποποιημένες προσφορές, αλλά και
ενημερωτικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο.

• Συμμετέχουν σε διαγωνισμούς με δώρα
τεχνολογίας, αποκλειστικά μέσω του GApp.
• Παρακολουθούν μέσα από το GApp, ανά
πάσα στιγμή, τις συναλλαγές τους από τα
καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ ή το germanos.gr.
• Ενημερώνονται για τις αποκλειστικές
προσφορές της ΓΕΡΜΑΝΟΣ, σύμφωνα με τις
ανάγκες και τις προτιμήσεις τους. Επίσης, η
εφαρμογή τους προτείνει σχετικά προϊόντα,
με την αγορά των οποίων κερδίζουν extra
πόντους για εξαργύρωση.
• Παίζουν παιχνίδια, κερδίζοντας επιπλέον
πόντους, και ενημερώνονται για τις εξελίξεις
στον χώρο της τεχνολογίας.
• Το GApp θα ανανεώνεται συνεχώς με νέες
δυνατότητες και περιεχόμενο, που θα
βελτιώνουν την εμπειρία του χρήστη.
Κάθε κίνηση στο G App επιβραβεύεται με
πόντους: η εγγραφή στην εφαρμογή, οι
εβδομαδιαίες συνδέσεις (login) κάθε χρήστη, οι
κοινοποιήσεις στα social media, η πρόσκληση
σε άλλους να κατεβάσουν το app, κ.ά.

Κατεβάζοντας δωρεάν την εφαρμογή G App
στο κινητό ή το Tablet τους (android & iOS),
οι καταναλωτές απολαμβάνουν μοναδικά
προνόμια, όπως:
• Κερδίζουν πόντους από τις αγορές τους
στον ΓΕΡΜΑΝΟ και τους εξαργυρώνουν σε
κουπόνια έκπτωσης (5€, 10€, 20€, 50€), για
τις επόμενες αγορές τους.

Εδώ και 40 χρόνια, ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ακούει τις
ανάγκες των πελατών του και δίνει λύσεις. Με
ανθρώπινο χαρακτήρα, αλλά και περισσότερα
digital εργαλεία που απογειώνουν την εμπειρία
τους. Με το G App ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ επιβραβεύει
την εμπιστοσύνη των πελατών του, βάζοντας
τους για μια ακόμη φορά στην καρδιά της
τεχνολογίας.

powered by
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THE

COACH
Τα πλέον
ολοκληρωμένα
ψηφιακά
προγράμματα
εκγύμνασης και
ευεξίας προσφέρει
στους καταναλωτές
ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ,
μέσω της νέας
πρωτοποριακής
πλατφόρμας The
Coach.

H ΝΈΑ ΨΗΦΙΑΚΉ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ
ΕΚΓΎΜΝΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΊΑΣ ΉΡΘΕ
ΣΤΟ ΓΕΡΜΑΝΟ
Σε όλα τα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ, αλλά
και online στο germanos.gr, μπορεί κανείς
να αποκτήσει τη δική του συνδρομή στο The
Coach για να έχει τον προσωπικό του εικονικό
προπονητή (Personal Virtual Coach) στη διάθεσή
του κάθε στιγμή, όπου κι αν βρίσκεται, κι επιπλέον
περισσότερα από 100 προγράμματα με ελληνικό
περιεχόμενο για fitness, yoga, pilates και χορό,
σχεδιασμένα από κορυφαίους προπονητές. H
πλατφόρμα The Coach έχει δημιουργηθεί από την
εταιρεία White Space.
Με σύμμαχο την τεχνολογία, οι προπονήσεις
στο The Coach γίνονται διαδικτυακά, εύκολα και
αποτελεσματικά. Τα εξειδικευμένα προγράμματα
εκγύμνασης έχουν σχεδιαστεί από έμπειρους
προπονητές με μεγάλη τεχνογνωσία στο
αντικείμενό τους, όπως ο lead fitness coach
Γιώργος Ξηρός και η lead dance coach Αφροδίτη
Αντίσου. Μέσω των εξατομικευμένων νέων
τεχνολογιών της πλατφόρμας: interactive practice,
speed control, loop moves, video mirroring, οι
αθλούμενοι αποκτούν 360ο αντίληψη, ενώ
μαθαίνουν καλύτερα και γρηγορότερα τις
ασκήσεις, τις χορογραφίες, τις τεχνικές αναπνοής
ή ό,τι άλλο επιλέξουν να κάνουν. Απλά, γρήγορα,
εύκολα και με ασφάλεια από τον χώρο που
επιθυμούν και από όποια φορητή συσκευή
τους βολεύει: smart TV, smartphone, tablet,
laptop, απολαμβάνουν την μοναδική εμπειρία της
προσωπικής προπόνησης. Οι ειδικά σχεδιασμένες

προπονήσεις δεν ξεπερνούν τα 20’ και
ανανεώνονται κάθε μήνα, ενώ νέες κατηγορίες
θα προστίθενται σε τακτά χρονικά διαστήματα,
ενσωματώνοντας τις τελευταίες τάσεις στην
ευεξία και στο fitness, όπως πολεμικές τέχνες,
AcroYoga, Ballet Fit, Couple Fitness και άλλα.
Σύντομα θα ξεκινήσουν κι εβδομαδιαία live
training μέσω ειδικών webinars όπου οι
προπονητές θα απαντούν σε ερωτήσεις, θα
αναλύουν τις ασκήσεις και θα παραδίδουν
ζωντανά μαθήματα γυμναστικής και χορού.
Τα προγράμματα The Coach είναι διαθέσιμα με
συνδρομή που ξεκινά από €9,99 το μήνα. Οι
καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν τρίμηνη,
εξάμηνη ή ετήσια συνδρομή, αποκτώντας άμεσα
πρόσβαση σε όλα τα προγράμματα. Επιπλέον,
ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ, μέσω της νέας υπηρεσίας,
διαθέτει προνομιακά πακέτα για επιχειρήσεις
με ειδικές ενότητες, όπως Business Fitness,
Dance Stretching κ.ά. Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ στηρίζει
δυναμικά την επιθυμία και τάση των καταναλωτών
να υιοθετήσουν έναν υγιή και αθλητικό τρόπο
ζωής με τη βοήθεια προηγμένων προϊόντων
τεχνολογίας. Τα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ
διαθέτουν μια μεγάλη γκάμα προϊόντων όπως
smartwatches, smartbands, action cameras,
scooters & sports accessories, που καταγράφουν
τις αθλητικές επιδόσεις, μετρούν τους καρδιακούς
παλμούς και βοηθούν στις προπονήσεις, καθώς
και gadgets που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.
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ΠΡΟΣΟΧΉ
ΣΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΎΣ
ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ!
Μια σειρά από tips από την Kaspersky!

Η τελευταία έκθεση της Kaspersky, “Defending digital privacy: taking personal protection
to the next level’, διαπίστωσε ότι το 83% των χρηστών επινοούν οι ίδιοι τους κωδικούς
πρόσβασής τους, ενώ το 54% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει πώς να ελέγξει αν κάποιο από τα
στοιχεία σύνδεσής του έχει παραβιαστεί. Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη αποθήκευσης
κωδικών πρόσβασης με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Οι κωδικοί πρόσβασης είναι η πιο κοινή
μέθοδος ταυτοποίησης, αλλά είναι
αποτελεσματικοί μόνο εάν είναι δύσκολο
να παραβιαστούν και μόνο αν παραμένουν
εμπιστευτικοί. Και με τον αυξανόμενο αριθμό
εφαρμογών που τους απαιτούν, μπορεί να
είναι δύσκολο να βρούμε νέες ιδέες για
σύνθετους κωδικούς πρόσβασης και να
καταφέρουμε να τους θυμόμαστε όλους -

ειδικά όταν ενδέχεται να απαιτείται από τους
χρήστες να αλλάζουν τακτικά τους κωδικούς
πρόσβασης.
Εκτός από αυτήν την πρόκληση
δημιουργικότητας για τους χρήστες,
καθίσταται ακόμη πιο ζωτικής σημασίας
η αποθήκευση κωδικών πρόσβασης με
ασφάλεια και η προσοχή για πιθανές
περιπτώσεις κατά τις οποίες ενδέχεται να

διαρρεύσουν αυτά τα διαπιστευτήρια.
Σύμφωνα με την έκθεση της Kaspersky, το 55%
των χρηστών ισχυρίζεται ότι θυμάται όλους
τους κωδικούς πρόσβασής του - κάτι που μπορεί
να είναι δύσκολο εάν πρέπει να ικανοποιηθούν
απαιτήσεις ασφάλειας, όπως η πολυπλοκότητα
των κωδικών πρόσβασης και η μοναδικότητα.
Ένας στους πέντε (19%) τους διατηρεί
καταγεγραμμένους σε ένα αρχείο ή έγγραφο που
είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή του, ενώ το
18% χρησιμοποιεί τα προγράμματα περιήγησης
στους υπολογιστές, τα smartphone ή τα tablet του
για να αποθηκεύσει τους κωδικούς πρόσβασης.
Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι τρόποι για
να ελέγξετε εάν ο κωδικός πρόσβασής σας
έχει διαρρεύσει. Για παράδειγμα, υπηρεσίες
όπως το Have I Been Pwned? διατηρεί μια
βάση δεδομένων όπου οι χρήστες μπορούν
να ελέγξουν εάν οι κωδικοί τους έχουν
συμπεριληφθεί σε δημόσιες διαρροές ή
παραβιάσεις δεδομένων χωρίς να χρειαστεί να
επισκεφθούν ύποπτα τμήματα του διαδικτύου.
Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των προσωπικών
δεδομένων, η Kaspersky συνιστά στους χρήστες:
• Ελαχιστοποιήστε τον αριθμό των ατόμων με
τα οποία μοιράζεστε τα στοιχεία σύνδεσης του
λογαριασμού σας και μην αφήνετε ποτέ τους

κωδικούς πρόσβασής σας εκτεθειμένους σε
άλλους - είτε σε χαρτί είτε σε μια συσκευή.
• Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το Kaspersky
Secure Password Check. Η υπηρεσία σάς
επιτρέπει να ελέγχετε πόσο ισχυρός είναι
ο κωδικός πρόσβασής σας και πόσο καιρό
θα χρειαστούν οι απατεώνες για να τον
παραβιάσουν.
• Χρησιμοποιήστε ισχυρούς κωδικούς
πρόσβασης που δημιουργούνται από μια
αξιόπιστη λύση ασφάλειας, όπως το Kaspersky
Password Manager. Η λύση παράγει
ασφαλείς, μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης
για κάθε λογαριασμό κάθε φορά και θα σας
βοηθήσει να αντισταθείτε στον πειρασμό
να επαναχρησιμοποιήσετε τον ίδιο κωδικό
πρόσβασης περισσότερες από μία φορές.
• Μάθετε αν έχουν παραβιαστεί κωδικοί
πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση
σε διαδικτυακούς λογαριασμούς. Η δυνατότητα
Έλεγχος λογαριασμού στο Kaspersky
Security Cloud επιτρέπει στους χρήστες να
ελέγχουν τους λογαριασμούς τους για πιθανές
διαρροές δεδομένων. Εάν εντοπιστεί κάποια
διαρροή, η λύση παρέχει πληροφορίες σχετικά
με τις κατηγορίες δεδομένων που ενδέχεται
να είναι προσβάσιμες σε τρίτους, έτσι ώστε το
άτομο που επηρεάζεται να μπορεί να προβεί
στις κατάλληλες ενέργειες.
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SCREAM
Η COURTENEY COX ΘΑ ΞΑΝΆ ΥΠΟΔΥΘΕΊ
ΤΗ ΡΕΠΌΡΤΕΡ GALE WEATHERS ΣΤΗΝ
ΕΠΕΡΧΌΜΕΝΗ ΤΑΙΝΊΑ

Μπορεί η Courteney Cox να είναι
περισσότερη γνωστή από τον ρόλο της ως
Monica Geller στο δημοφιλές sitcom «Τα
Φιλαράκια», μα ένας από τους μεγαλύτερους
κινηματογραφικούς της ρόλους είναι αυτός
της Gale Weathers, στις ταινίες με τον
Ghostface Killer, Scream.
H Spyglass Media Group, η εταιρία που
αναλαμβάνει την παραγωγή του νέου
Scream, ανακοίνωσε ότι η Courteney Cox
θα επιστρέψει στον ρόλο της ρεπόρτερ Gale
Weathers.
Στο πλευρό της, όπως έχει ανακοινωθεί ήδη,
επιστρέφει και ο πρώην σύζυγός της David
Arquette, ο οποίος θα υποδυθεί τον Dewey
Riley. Οι δύο τους μάλιστα, γνωρίστηκαν στα
γυρίσματα του 1ου Scream, το 1995.
Επιπλέον, σχετικά με την ηθοποιό Neve
Campbell, υπάρχουν φήμες εδώ και
αρκετό καιρό ότι βρίσκεται ένα βήμα προτού
υπογράψει για να υποδυθεί και πάλι τη
Sidney Prescott, αλλά επισήμως δεν έχει
ανακοινωθεί.
Στην υπόθεση του Scream 5, μια γυναίκα
επιστρέφει στον τόπο καταγωγής της για
να εξιχνιάσει μια σειρά από αποτρόπαια
εγκλήματα.
Η πρώτη ταινία Scream κυκλοφόρησε το
1996, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία. Στην
υπόθεση, έναν χρόνο μετά τον θάνατο της
μητέρας της Sidney Prescott (Neve Campbell),
μια συμμαθήτριά της βρίσκεται φρικτά
δολοφονημένη από έναν δολοφόνο με μάσκα.
Αργότερα η Sidney, γίνεται ο στόχος του κατά
συρροή δολοφόνου, ενώ μια δημοσιογράφος
είναι αποφασισμένη να λύσει το μυστήριο
πίσω από την ταυτότητα του.
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Ghost of Tsushima
Big in Japan!
60

http://www.suckerpunch.com/category/ghost-of-tsushima
της κουλτούρας σας δεν είναι αρκετός,
και θα πρέπει να κάνετε ότι χρειαστεί για
να υπερασπιστείτε την Ιαπωνία από τους
εχθρούς της.

Gameplay

Η ιαπωνική κουλτούρα ασκούσε πάντα μία
σχεδόν μαγική επιρροή σε όλους, ειδικά με
τη χαρακτηριστική φεουδαρχική εποχή των
σαμουράι και των νίντζα. Εκεί μας ταξιδεύει
το Ghost of Tsushima, μέσω ενός τίτλου
που θα μείνει ως μία από τις καλύτερες
interactive εμπειρίες του 2020!

Υπόθεση
Το σενάριο βασίζεται στα ιστορικά γεγονότα
του 1274, όταν έγινε η μογγολική εισβολή
στην Ιαπωνία, η οποία ξεκίνησε στο
νησί Tsushima. Μάλιστα ο «κακός» του
παιχνιδιού λέγεται Khotun Khan, εγγονός
του Genghis Khan, βασισμένος στον
πραγματικό Kublai Khan, που ηγήθηκε
της εισβολής και είχε όντως αυτή τη
συγγένεια με τον διαβόητο πολέμαρχο!
Στο παιχνίδι είστε ο Jin Sakai, ένας
σαμουράι που επιβίωσε από τη μάχη της
πρώτης απόβασης. Τώρα προσπαθείτε
να οργανώσετε την αντίσταση, και να
διασώσετε τον κυβερνήτη και θείο σας,
που είναι αιχμάλωτος πολέμου. Σύντομα
θα ανακαλύψετε ότι ο έντιμος τρόπος

Το βασικό όπλο σας είναι -surprise
surprise- ένα σπαθί κατάνα. Οι κινήσεις
του Jin δείχνουν από την πρώτη στιγμή ότι
δεν πρόκειται για έναν hack & slash τίτλο.
Ακόμα και η βασική επίθεση, που συνήθως
κλίνει προς αυτή την προσέγγιση, είναι πιο
συγκροτημένη. Έχετε λοιπόν μία γρήγορη
αλλά αδύναμη επίθεση, μία αργή αλλά
ισχυρή, και ως άμυνα τη γνωστή «παρέα»
των block, parry και dodge.
Ένα μεγάλο μέρος της μάχης, ίσως και το
μυστικό για την επιβίωση και νίκη, είναι
το σωστό timing. Βέβαια σε κάθε παιχνίδι
ισχύει αυτό, όμως εδώ πρόκειται για κύριο
μηχανισμό του χειρισμού, που καθορίζει
την εμπειρία σας στη μάχη. Συμβαδίζοντας
με το trend των καιρών, το Ghost of
Tsushima έχει και έναν εκτενή μηχανισμό
stealth. Εδώ, το όλο σύστημα είναι τόσο
παρόμοιο με αυτό του Assassin’s Creed,
που δεν μπορούμε παρά να αναρωτηθούμε
μήπως η Sucker Punch το «νοίκιασε» από
τη Ubisoft! Φανταστείτε ότι ακόμα και η
ένδειξη όταν ο εχθρός σας αντιλαμβάνεται,
είναι ακριβώς ίδια με αυτή στο AC!!! Και
όχι μόνο… Έχετε ένα μαχαίρι με το οποίο
πραγματοποιείτε assassinations. Κρύβεστε
στη βλάστηση περπατώντας σκυφτός. Έχετε
παραπετάσματα καπνού για να ξεφεύγετε
από τη μάχη, κουδούνια και… δυναμιτάκια
(!!!) για να τα ρίχνετε και να παραπλανείτε
τους εχθρούς, απομακρύνοντας ή

προσελκύοντας τους. Εκτελείτε εχθρούς
άμεσα όταν βρεθείτε πίσω τους ή σε κάποιο
ύψος κοντά τους, όπως βράχια και δέντρα. Με
το focused hearing βλέπετε τους κοντινούς
εχθρούς ακόμα και μέσα από αντικείμενα,
ώστε να οργανώσετε καλύτερα τη στρατηγική
σας… κάτι που αν δεν το καταλάβατε, είναι
ουσιαστικά το eagle vision του AC! Η μόνη
πρωτοτυπία εδώ, είναι ότι αντί να έχετε εσείς
έναν αετό που εντοπίζει εχθρούς, έχουν
εκείνοι αετούς για να εντοπίζουν εσάς! Για
τους fans του Assassin’s Creed, όλα αυτά
είναι πλεονέκτημα, αλλά ταυτόχρονα μία
σουρεαλιστική εμπειρία. Τα δέντρα των skills
περιέχουν πολλά παρακλάδια και επιλογές,
ώστε να προσαρμόσετε το gameplay στη
μορφή που σας ταιριάζει καλύτερα. Έχουμε
τεχνικές για επίθεση, άμυνα, stealth, επιβίωση,
όπως και κάποιες ειδικές, ισχυρές ικανότητες,
που μαθαίνετε όχι επενδύοντας πόντους, αλλά
ολοκληρώνοντας συγκεκριμένες αποστολές.
Ο εξοπλισμός σας, περιλαμβάνει κατάνα,
μαχαίρι, τόξο, πανοπλία, κράνος, μάσκα, ακόμα
και σέλα για το άλογο σας, ενώ διαθέτετε και
κάποια slots, όπου μπορείτε να τοποθετήσετε
φυλακτά για να ενισχύσετε κάθε πτυχή του
gameplay. Ένα ιδιαίτερα χρήσιμο charm,
όταν το βρείτε, αναπληρώνει αυτόματα την
υγεία σας εκτός μάχης, αλλάζοντας έτσι το
ίδιο το παιχνίδι, αφού εξ ορισμού στο Ghost
of Tsushima αυτό δεν γίνεται! Κάτι ακόμα
εντυπωσιακό είναι οι μελωδίες που μαθαίνετε
να παίζετε με το φλάουτο σας, και ασκούν
δυναμική επιρροή στον κόσμο, αλλάζοντας
τις καιρικές συνθήκες! Η μετακίνηση σας,
γίνεται περπατώντας, κολυμπώντας, ή
χρησιμοποιώντας το άλογο σας, που μπορείτε
να καλέσετε ανά πάσα στιγμή, σφυρίζοντας του.

Visuals
Η Sucker Punch, που μας έχει δώσει
τις πολύ καλές σειρές Sly και Infamous,
αυτή τη φορά ξεπέρασε τον εαυτό της. Τα
γραφικά καταφέρνουν να είναι ένας από
τους πρωταγωνιστές του παιχνιδιού, που δεν
εντυπωσιάζουν μόνο με την τεχνική αρτιότητα
τους, αλλά και με την κινηματογραφικού
επιπέδου σκηνοθεσία. Τα πρόσωπα των
χαρακτήρων στα κοντινά πλάνα των cutscenes
φέρνουν το PS4 ένα βήμα πιο κοντά στον
ρεαλισμό, αφήνοντας μας άφωνους ακόμα και
στο κατώφλι αναμονής του PS5! Οι πλούσιες
πεδιάδες με τη χαρακτηριστική πολύχρωμη
ανθοφορία της Ιαπωνίας, ο έντονος ήλιος
στον ορίζοντα, η εύκαμπτη βλάστηση που
παρασύρεται δυναμικά τόσο από τον άνεμο
όσο και από τον καλπασμό του αλόγου σας,
η βροχή που «ντύνει» όλα τα textures με
τα οποία έρχεται σε επαφή, φτιάχνουν έναν
κόσμο τον οποίο δεν μπορείτε παρά να θέλετε
να εξερευνήσετε.

Τελικό συμπέρασμα
Αδιαμφησβήτητα, το Ghost of Tsushima
είναι ένας από τους κορυφαίους τίτλους που
μπορείτε να προσθέσετε στη συλλογή σας,
και ένας από τους καλύτερους τρόπους για να
αποχαιρετήσουμε το PS4!

18+ | ΔΙΑΘΕΣΗ: SONY HELLAS
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Assetto Corsa
Competizione
Τσίτα τα γκάζια!
62

https://www.assettocorsa.net/competizione

μονόδρομος, αφού το Competizione παύει
πλέον να χρησιμοποιεί την in-house μηχανή
γραφικών της Kunos και χρησιμοποιεί
την Unreal Engine. Συν τοις άλλοις, οι
αγώνες αντοχής (Endurance) απαιτούν
ένα πρωτόγνωρο επίπεδο συγκέντρωσης
και αντανακλαστικών που σίγουρα θα
εκτιμήσουν οι σκληροπυρηνικοί φίλοι του
είδους.

Το Assetto Corsa Competizione δεν
είναι γενικά και αόριστα η συνέχεια του
γνωστού driving εξομοιωτή αλλά το επίσημο
παιχνίδι του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος
GT3. Αυτό έχει σαν συνεπακόλουθο
μια πιο εστιασμένη ματιά στον χώρο του
μηχανοκίνητου αθλητισμού, πράξη που
όπως είναι λογικό μεταφράζεται σε αρκετές
περικοπές οχημάτων και διαδρομών.
Και πάλι όμως το Competizione είναι
σαφώς βελτιωμένο σε σύγκριση με τον
προκάτοχο του: υπάρχει δυνατότητα για
νυχτερινούς αγώνες, δυναμικό σύστημα
καιρού και η Α.Ι. πλέον είναι ανταγωνιστική
χωρίς να παίρνει ρίσκα όταν δεν χρειάζεται.
Φυσικά όπως είναι λογικό όσοι θέλουν
ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι αυτοκίνησης,
θα απογοητεύουν που το Competizione
ασχολείται πρακτικά με μόνο μια
κατηγορία. Παρόλα αυτά, η επικέντρωση
σε μια κατηγορία οχημάτων ήταν μάλλον

Η οδηγική συμπεριφορά κάθε αυτοκινήτου,
το επίπεδο πρόσφυσης και η συμπεριφορά
στο βρεγμένο οδόστρωμα καθιστούν το
Assetto Corsa έναν από τους κορυφαίους
εξομοιωτές στο είδος. Το σημαντικότερο
είναι ότι το Competizione έχει καταβάλει
μια σημαντική προσπάθεια προκειμένου να
κάνει την οδήγηση με gamepad εθιστική και
άμεση. Αν και θα χρειαστεί να παίξετε λίγο
με τις ρυθμίσεις προκειμένου να φέρετε
την οδήγηση στα μέτρα σας, ο χειρισμός
λειτουργεί απροβλημάτιστα στο παιχνίδι.
Φυσικά όσοι θέλουν την απόλυτη εμπειρία
καλό θα ήταν να συνδέσουν κάποια
τιμονιέρα.
To Assetto Corsa Competizione είναι μια
φανταστική εμπειρία και ένας καταπληκτικός
εξομοιωτής που σίγουρα θα ικανοποιήσει
τους φίλους των racing simulations!
3+ | ΔΙΑΘΕΣΗ: IGE / AVE

STEPHANE GARNIER

Ζήσε Όπως η Γάτα - Βιβλίο ΙΙ Η Τέχνη του να ζεις Ευτυχισμένα
Εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ
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Στη συνέχεια του bestseller Ζήσε Όπως η Γάτα, ο Στεφάν Γκαρνιέ
μοιράζεται μαζί μας 101 μαθήματα ζωής. 101 μυστικά, τα τελευταία
που του ψιθύρισε ο γάτος του ο Ζιγκί προτού «φύγει», αποσπώντας
του την υπόσχεση ότι θα τα μεταφέρει στους αναγνώστες. «Να καταπολεμάς τους φόβους σου», «Να πιστεύεις στον εαυτό σου», «Να μην
τα παρατάς ποτέ», «Ν’ αγαπάς ολόψυχα» είναι μερικές από τις σοφές
συμβουλές του Ζιγκί, προκειμένου να δούμε τη ζωή με άλλα μάτια και
να ομορφύνουμε την καθημερινότητά μας.

FREDDY VINET

Η Μεγάλη Γρίπη του 1918 Η Χειρότερη
Επιδημία του 20ού Αιώνα:
Ιστορία της Ισπανικής Γρίπης
Εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Η διατήρηση της ισπανικής γρίπης στη μνήμη έχει να κάνει με τη
γενιά. Σκότωσε τους νέους ενήλικες, αλλά άφησε στο απυρόβλητο
τους υψηλά ιστάμενους […] Μπορεί ο Φρόιντ και ο Ανατόλ Φρανς να
έχασαν τις κόρες τους, αλλά οι επιφανείς που έχασαν οι ίδιοι τη ζωή
τους από τη γρίπη ήταν ελάχιστοι. Η γενιά που επλήγη περισσότερο
ήταν μία γενιά υπό διαμόρφωση, μία γενιά σε εκκόλαψη. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως η γενιά που γλίτωσε δεν ήταν πρόθυμη να φέρει
στο φως την ολιγωρία και την ανεπάρκειά της απέναντι στην επιδημία.

MICHAEL CONNELLY

Ιερή Σκοτεινή Νύχτα
Εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ
Η Ρενέ Μπάλαρντ δουλεύει πάλι τη νυχτερινή βάρδια. Επιστρέφοντας
στο Αστυνομικό Τμήμα του Χόλιγουντ τις πρώτες πρωινές ώρες, βρίσκει
έναν άγνωστο να ψάχνει τα αρχεία παλιών υποθέσεων. Ο εισβολέας δεν
είναι άλλος από τον συνταξιούχο ντετέκτιβ Χάρι Μπος, ο οποίος σκαλίζει
μια άλυτη υπόθεση που του έχει γίνει εμμονή. Η Μπάλαρντ εξαγριωμένη
τον πετάει έξω, όμως όταν ρίχνει και η ίδια μια ματιά στον φάκελο της
υπόθεσης, νιώθει να κατακλύζεται από συμπόνια και οργή. Η υπόθεση
αφορά τον θάνατο της δεκαπεντάχρονης Ντέιζι Κλέιτον, η οποία το
έσκασε από το σπίτι της και κατέληξε στους δρόμους του Χόλιγουντ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΗΣ

Η Ελλάδα στη Γειτονιά της
Εκδόσεις ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
2015-2020: πότε εξυπηρετήθηκε το εθνικό συμφέρον και πού αναδιπλωθήκαμε;
Αντιδρούμε σωστά έναντι της Τουρκίας; Χάνουμε ή κερδίζουμε στην αντιπαράθεση μαζί της; Αξιοποιούμε σωστά τα πλεονεκτήματα της γεωγραφίας και της
συμμετοχής μας στους δυτικούς θεσμούς; Ποια είναι η θέση μας στην ενεργειακή
σκακιέρα; Μήπως βρισκόμαστε πλέον στη λάθος πλευρά της ιστορίας; Με έμφαση
στη διαπραγμάτευση πρώτου εξαμήνου 2015 μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ (και) στο
δίπολο Δύσης-Ρωσίας, στο προσφυγομεταναστευτικό και συριακό ζήτημα υπό το
πρίσμα της εν(αλλαγής) συσχετισμών μεταξύ Τουρκίας, ΕΕ, ΗΠΑ και Ρωσίας, στην
εσωτερική και εξωτερική διάσταση της τουρκικής πολιτικής, στις ελληνοτουρκικές
σχέσεις και την ενεργειακή διπλωματία.

JAY SHETTY

Σκέψου σαν Μοναχός
Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Ο Jay Shetty, σούπερ σταρ των social media και δημιουργός του No 1 podcast
On Purpose, αποκρυσταλλώνει τη διαχρονική σοφία που διδάχτηκε ως ινδουιστής
μοναχός σε πρακτικά βήματα που μπορούν να ακολουθήσουν όλοι για να ζήσουν
μια ζωή με λιγότερο άγχος και περισσότερο νόημα. Ο Shetty μεγάλωσε σε μια
οικογένεια όπου μπορούσες να γίνεις τρία πράγματα – γιατρός, δικηγόρος ή αποτυχημένος. Οι δικοί του ήταν πεπεισμένοι ότι διάλεξε το τρίτο: αντί να παραστεί στην
τελετή αποφοίτησης του κολεγίου του, πήγε στην Ινδία να γίνει μοναχός, να κάνει
διαλογισμό τέσσερις με οκτώ ώρες την ημέρα και να αφιερωθεί στο να βοηθάει
τους άλλους. Έπειτα από τρία χρόνια, ένας από τους δασκάλους του του είπε ότι
θα βοηθούσε περισσότερο τον κόσμο αν άφηνε τον μοναχισμό για να μοιραστεί
την εμπειρία και τη σοφία του με τους άλλους.

ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ

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

65

scooby-doo.
playmobil.com

Κατεβάστε τη δωρεάν
εφαρμογή στο smartphone σας
και ανακαλύψτε τρισδιάστατα
φαντάσματα μέσα στο
Στοιχειωμένο Σπίτι!

70364 SCOOBY-DOO!
Περιπέτεια στην Άγρια Δύση

70365 SCOOBY-DOO!
Περιπέτεια στην Αίγυπτο

70363
SCOOBY-DOO!
Δείπνο με τον Σάγκι

70361 SCOOBY-DOO!
Περιπέτεια στο Στοιχειωμένο Σπίτι

www.playmobil.gr

70362 SCOOBY-DOO!
Περιπέτεια στο νεκροταφείο

70366
SCOOBY-DOO
Μάγισσα με
μαγικό καζάνι
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